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 م عدادهُعَ م وَيهُحصَد اَقَلَ                                                                                                             
 او به شمارش موجودات كامال آگاه است.

 94ه مريم ـ آيه رقرآن كريم ـ سو

 

 

 پيشگفتـــار
 

به منظور كارايي مطلوب نظام و ايجاد هماهنگي در تدوين نشريه سالنامه آماري كشور 

 صورت مرتب موردبهاستان  آماريسالنامهمجموعه اطالعات و چارچوب تهيه  1380از سال 

. نتيجه اين بازنگري كه طي چندين سال توسط مركز ه استتجديد نظر و بازنگري قرار گرفت

، چارچوب ريزي صورت گرفت مديريت و برنامه هايهمكاري سازمانآمار ايران و با 

  .ختيار استفاده كننده قرار دارداكنون در ا سالنامه آماري حاضر است كه هم

رائه تصويري از موقعيت با ا آماري مهم يک منبع و مأخذسالنامه آماري استان به عنوان 

هاي مختلف  زمينهاي از آمار و اطالعات اساسي در  ، وضعيت اقليمي و مجموعهجغرافيايي

هاي آماري نيازمندي ، فرهنگي و اقتصادي استان توانسته است تاكنون بسياري ازاجتماعي

اي را در  ، به همين مناسبت جايگاه ويژههشگران و عالقمندان را تأمين كند، پژوريزان برنامه

  ود اختصاص داده است.ات آماري بخميان نشري

هاي آماري مركز آمار ايران و همكاري اطالعات اين مجموعه با استفاده از نتايج طرح

 .ب اسالمي استان تهيه گرديده استها، ادارات و نهادهاي انقالاكثر سازمان

 و اندداشتهمطلوب و قابل تقدير همكاري هااكثر ادارات و سازماندر تهيه اين مجموعه 

معدود به هر علت اطالعات آماري خود را بطور ناقص ارسال  يها و اداراتسازمان اًبعض

كه بناچار در جداول آماري مربوطه اطالعات آنها با  دنماين دارند و يا همكاري نمي مي

 1386در اين خصوص متأسفانه از سال  .در سالنامه مشخص گرديده است ... عالمت

فرماندهي نيروي انتظامي استان بوشهر و دادگستري استان بوشهر از ارائه اطالعات بدليل 

رود با توجه به اهميت مياند. اميد دن اطالعات مربوطه خودداري نمودهمحرمانه اعالم ش

هاي آتي تجديد نظر الزم بعمل اطالعات ارائه شده توسط اين دو دستگاه اجرائي در سال

 به اهميت سالنامه آماري استان كه محل رجوع بسيار با ارزشي براي محققان،با توجه  آيد.



رود باشد، لذا انتظار ميميخش خصوصي ب گيران در نظام اداري وكارشناسان، تصميم

در  اطالعات مورد نياز را هاي اجرائي نيز در انجام اين امر مهم ما را ياري رسانند ودستگاه

اندازي سامانه ايند. اميد است اين موضوع با راهالزم ارسال نم با دقت حداقل زمان ممكن و

الكترونيک سالنامه آماري كشور توسط مركز آمار ايران با سرعت و دقت بيشتري محقق 

  گردد.

به اميد بهتر شدن  آمار و اطالعات صورت گرفته است معاونتدر سالنامه تهيه اين 

ضمنأً اطالعات  .كنندگان هستيمپيشنهادات استفادههاي آينده منتظر نظرات و سالنامه در سال

استان  برنامه و بودجهسازمان رساني استان بوشهر بر روي سامانه اطالعسالنامه آماري 

 .باشدقابل دسترسي مي  www.mpob.ir به آدرس بوشهر

 رضا عوض پور                                                                           

 استان بوشهر برنامه و بودجهرئيس سازمان                                                            
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 های نشریات مرکز آمار ایراننشانه

 آوری نشده استآمار گرد  □ 

 .آمار در دسترس نيست  000

 .ذاتا یا عمال وجود ندارد× 

 .یا بی معنی استمحاسبه غيرممکن جمع و×× 

 .// رقم کمتر از نصف واحد است

 .نظر کردن استرقم ) نسبت ( ناچيز و قابل صرف

 .* رقم غيرقطعی است

 .** رقم جنبه تخمينی دارد

Ø م قابل انتشار نيسترق، به دليل حفظ محرمانگی. 
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 ۱6۱ ................................................................................................................................. دام انواع تعداد -28-۴

 ۱62 .......................................................................... بیابانی هایپديده و مراتع ها، جنگل مساحت -2۹-۴

 ۱6۳ ............................................................................. مالکیت نوع حسب بر کاری جنگل مساحت -۳۰-۴

 ۱6۴ ...................................................................................................... آن تولید و نهالستان مساحت -۳۱-۴

 ۱6۵ .................................................................. مراتع و ها جنگل در سوزی آتش مساحت و موارد -۳2-۴

 ۱6۵ ................................................................. آبخیزها حفاظت زمینه در شده انجام های فعالیت -۳۳-۴

 ۱66 ..........................................مراتع اصالح و مرتعداری زمینه در شده انجام های فعالیت اهم -۳۴-۴

 ۱67 ....................... زدايی بیابان و روان های شن تثبیت زمینه در شده انجام های فعالیت اهم -۳۵-۴

 ۱68 ..................................................................................... نوع برحسب آبزيان تولید و صید مقدار -۳6-۴



 ۱6۹ ...................................................... صیادی تعاونی عضو صیادان و صیادی شناورهای تعداد -۳7-۴

 ۱7۰ ...تعاون کل اداره پوشش تحت فعال کشاورزی تعاونی های شرکت عمومی مشخصات -۳8-۴

 تعناون  کنل  اداره پوشنش  تحنت  فعنال  کشناورزی  تعناونی  های شرکت عمومی مشخصات -۳۹-۴

 ۱7۱ .......................................................................................................................................................... روستايی

 ۱7۹ ........................................... فعالیت برحسب برداریبهره حال در معادن عمومی مشخصات -۱-۵

 حنال  در معنادن  داتین تول ارزش و رانین بگحقنوق  و منزد  خدمات شاغالن،جبران تعداد، -۱-۱-۵

 ۱8۰ ................................................................................................................. شهرستان برحسب یبرداربهره

 ۱8۱ ...................................... استخراج نوع و فعالیت برحسب برداریبهره حال در معادن تعداد -2-۵

 ۱8۱ ....................................................فعالیت برحسب برداریبهره حال در معادن شاغالن تعداد -۳-۵

 ۱82 ................. فعالیت برحسب برداری بهره حال در معادن معدنی مواد تولید ارزش و مقدار -۴-۵

فعالینت  برحسب برداری بهره حال در معادن های دريافت و ها پرداخت ارزش و افزودهارزش -۵-۵

 .......................................................................................................................................................................... ۱82 

 نوع برحسب برداری بهره حال در معادن(یاهيسرما اموال راتییتغ ارزش) گذاری سرمايه -۵ -۱-6

 ۱8۴ .......................................................................................................................... استان در ای سرمايه اموال

 ۱8۵ ........................................................................... معدنی تعاونی هایشرکت عمومی مشخصات -7-۵

 ۱۹۳ .................................................................................................... ینفت یهافرآورده انواع مصرف – ۱-6

 ۱۹۵ ....................................................................... یسوخت مواد فروش یهاگاهيجا و مخازن تعداد -2-6

 مقدار و کنندهمصرف تعداد انشعاب، انواع تعداد و شده یگازرسان یروستاها و شهرها تعداد -۳-6

 ۱۹7 ........................................................................................................................................یعیطب گاز مصرف

     جنناديا یبنرا  تجننارت و معندن  صنننعت، سنازمان  توسننط صادرشنده  سیتأسنن جنواز  تعنداد  -۱-7

 2۰6 .................................................................................................. تیفعال نوع برحسب یصنعت یهاکارگاه

 جناد يا یبنرا  تجنارت  و معندن  صننعت،  سازمان توسط شده صادر یبرداربهره پروانه تعداد -2-7

 2۰8 ................................................................................................. تیفعال نوع برحسب یصنعت یهاکارگاه

 سنازمان  توسنط  شنده  صنادر  یبنردار بهنره  پرواننه  یدارا یصنعت یهاکارگاه اشتغال زانیم -۳-7

 2۱۰ ........................................................................................ تیفعال نوع برحسب تجارت و معدن صنعت،

 سنازمان  توسنط  شنده  صنادر  یبنردار بهنره  پرواننه  یدارا یصنعت یهاکارگاه یگذارهيسرما -۴-7

 2۱2 ........................................................................................ تیفعال نوع برحسب تجارت و معدن صنعت،

 تین مالک نحوه ت،یفعال نوع برحسب شتریب و کارکن نفر ده یدارا یصنعت یهاکارگاه تعداد -۵-7

 2۱۴ ............................................................................................................................................ کارکن طبقات و

 طبقنات  ت،ین مالک نحنوه  برحسنب  شنتر یب و کنارکن  نفر ده یدارا یصنعت یهاکارگاه تعداد -6-7

 2۱۵ ....................................................................................................................................... شهرستان و کارکن



 بگینران  حقوق و مزد برحسب بیشتر و نفرکارکن ده دارای صنعتی هایکارگاه شاغالن تعداد-7-7

 2۱۵ .................................................................................................... جنس و حقوق و مزد بدون کارکنان و

 و فعالینت  ننوع  برحسنب  تنر  بنیش  و کارکن نفر ده دارای صنعتی های کارگاه شاغالن تعداد -8-7

 2۱6 ................................................................................................................................................ کارکن طبقات

 و شهرسنتان  برحسنب  تنر  بنیش  و کنارکن  نفنر  ده دارای صنعتی های کارگاه شاغالن تعداد -۹-7

 2۱8 ............................................................................................................................................... کارکن طبقات

 تنر  بنیش  و کنارکن  نفنر  ده دارای صننعتی  های کارگاه بگیران حقوق و مزد خدمات جبران -۱۰-7

 2۱۹ ............................................................................................................... جنس و کارکن طبقات برحسب

 و کارکننن  نفننر  ده دارای صنعتننی  های کنارگناه بگینران حقنوق و مزد خدمنات جبنران -۱۱-7

 22۰ ...................................................................................... کارکن طبقات  و فعالیت نوع برحسب تر بیش

 و کنارکن  نفنر  ده دارای صننعتی  هنای  کارگناه ( ای سنرمايه  امنوال  تغییرات)گذاری سرمايه -۱2-7

 222 ..................................................................... کارکن طبقات و ای سرمايه اموال ننوع برحسب تر بیش

 و کنارکن  نفنر  ده دارای صننعتی  هنای  کارگناه ( ای سنرمايه  اموال تغییرات) گذاری سرمايه -۱۳-7

 22۳ ........................................................................................کارکن طبقات و فعالیت نوع برحسب تر بیش

 برحسنب  تربیشن  و کنارکن  نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه صنعتی فعالیت افزوده ارزش -۱۴-7

 22۵ .................................................................................................................... کارکن طبقنات و فعالیت نوع

 227 .............................. دستباف فرش و صنعتی فعال تعاونی های شرکت عمومی مشخصات -۱۵-7

 228 .............................. دستباف فرش و صنعتی فعال تعاونی های شرکت عمومی مشخصات -۱6-7

 و کنارکن  نفنر  ۱۰ یدارا یصنعت یهاکارگاه یرصنعتیغ خدمات بابت یافتيدر و یپرداخت -۱7-7

 22۹ ......................................................................................... فعالیت نوع و کارکن طبقات برحسب شتریب

 تنر  بیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی های کارگاه یپرداخت عوارض و میرمستقیغ اتیمال -۱8-7

 2۳۱ ......................................................................................................کارکن طبقات و فعالیت نوع برحسب

 برحسنب  تنر  بنیش  و کارکن نفر ده دارای صنعتی های کارگاه یصنعت تیفعال افزوده ارزش-۱۹-7

 2۳۳ ........................................................................................................................ شهرستان و کارکن طبقات

 برحسنب  تنر  بیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی های کارگاه یصنعت تیفعال افزوده ارزش -2۰-7

 2۳۴ ...................................................................................................................... کارکن طبقات و فعالیت نوع

 تنر  بنیش  و کنارکن  نفنر  ده دارای صننعتی  هنای  کارگاه یصنعت تیفعال یهاستانده ارزش -2۱-7

 2۳6 .......................................................................................................کارکن طبقات و فعالیت نوع برحسب

 2۴6 ............................................................ آنها ساالنه هیتخل مقدار و ینیرزميز یهاآب مقدار – 8 – ۱

 2۴7 ......................................................................................... استان هایخانه تصفیه در آب تصفیه -2-8



 شنرکت  پوشنش  تحت شهری نقاط در کاربری تفکیک به آب فروش حجم و انشعاب تعداد -۳-8

 2۴8 ................................................................................................................................... شهری فاضالب و آب

 روسنتايی  نقناط  در آب انشنعاب  تعنداد  و فنروش  تولید، تأمین، ظرفیت به مربوط اطالعات -۴-8

 2۵۱ ................................................................................ روستايی فاضالب و آب های شرکت پوشش تحت

 در آب انتقنال  خطنوط  طنول  و شبکه طول مخازن، حجم موجود وضع به مربوط اطالعات - ۵-8

 2۵2 .................................................... روستايی  فاضالب و آب های شرکت پوشش تحت روستايی نقاط

 و آب  شنرکت  پوشش تحت شهری نقاط در فاضالب انشعاب تعداد و آوریجمع شبکه طول -6-8

 2۵2 .............................................................................................................................................. شهری فاضالب

 2۵۳ ......................................................... شده نصب مولدهای برق ناخالص تولید و نامی ظرفیت -7-8

 هنای  نیروگاه مصرف اوج نقطه در شده تولید قدرت بیشترين و شده نصب مولدهای ظرفیت -8-8

 2۵۴ ............................................................................................................................................. نیرو وزارت تابع

 برحسنب  نینرو  وزارت تنابع  هنای نیروگاه برق ناخالص تولید و شده نصب مولدهای ظرفیت -۹-8

 2۵۵ ............................................................... خصوصی بخش و بزرگ صنايع ، ای منطقه برق های شرکت

 2۵6 ............................................................ استان یهاروگاهین داخلی مصرف و برق انرژی تولید -۱۰-8

 وزارت تابع حرارتی هاینیروگاه بازده و حاصل انرژی مصرفی، سوخت برق، ناخالص تولید -۱۱-8

 2۵7 ....................................................................................................... خصوصی بخش و بزرگ صنايع نیرو،

 2۵8 ..................................................................................................... برق انتقال خطوط انواع طول -۱2-8

 2۵۹ ..................................................................................................... برق انتقال یهاپست تیظرف -۱۳-8

 26۰ ............................................................................................................ برق مشترکین انواع تعداد -۱۴-8

 بنه  رسنانی  بنرق  تاسیسنات  مشخصنات  و بنرق  دارای روسنتايی  خانوارهای روستاها، تعداد -۱۵-8

 262 ............................................................................................................................................................ روستاها

 26۳ ....................................................................................... مصرف نوع برحسب برق فروش مقدار -۱6-8

 در زيربننا  و زمین مساحت برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه-۱-۹

 26۹ .................................................................................................................................................... شهری نقاط

 نقناط  در اسنتفاده  ننوع  برحسنب  سناختمان  احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -2-۹

 27۱ .............................................................................................................................................................. شهری

 عمده مصالح و اسکلت نوع برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه-۳-۹

 27۳ ......................................................................................................................... شهری نقاط در ساختمانی

 نقناط  در طبقنات  تعنداد  برحسنب  ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -۴-۹

 27۵ .............................................................................................................................................................. شهری



 وضنعیت  و زمین مساحت حسب بر ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی های پروانه -۵-۹

 277 ............................................................................................................................. شهری نقاط در آن قبلی

 واحند  تعنداد  برحسنب  مسنکونی  سناختمان  احنداث  برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -6-۹

 27۹ ........................................................................................................................... شهری نقاط در مسکونی،

 عمده مصالح نوع حسب بر مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی های پروانه -7-۹

 28۱ .............................................................................................................................................. شهری نقاط در

 و پرواننه  ننوع  برحسب شده صادر ساختمانی هایپروانه در شده تعیین مسکونی واحد تعداد-8-۹

 28۳ ................................................................................................................. شهری نقاط در متقاضی بخش

 28۵ .................... شهری نقاط در خصوصی بخش توسط شده شروع های ساختمان مشخصات -۹-۹

 286 ................ شهری نقاط در خصوصی بخش توسط شده تکمیل های ساختمان مشخصات-۱۰-۹

 تکمینل  و تمنام  نیمنه  شنده،  شروع های ساختمان حسب بر خصوصی بخش گذاری سرمايه -۱۱-۹

 287 .................................................................................................................................... شهری نقاط در شده

 مسنکونی  واحندهای  ساختمان مترمربع يک هزينه متوسط و زيربنا سطح متوسط تعداد،  -۱2-۹

 287 ........................................................................... شهری نقاط در خصوصی بخش توسط شده تکمیل

استان شهرسازی و مسکن سازمان توسط شده احداث هایساختمان انواع هزينه و تعداد  -۱۳-۹

 .......................................................................................................................................................................... 288 

اسنتفاده  ننوع  برحسنب  استان شهرسازی و مسکن سازمان توسط شده واگذار هایزمین  -۱۴-۹

 .......................................................................................................................................................................... 28۹ 

 2۹۱ ................................... سال پايان در فعال مسکن تعاونی هایشرکت عمومی مشخصات  -۱۵-۹

 ۳۰۱ .......................................... استان های گمرک از( خام نفت بجز) کاال انواع صادرات مقدار -۱-۱۰

 ۳۰۳ .......................................... استان های گمرک از( خام نفت بجز) کاال انواع صادرات ارزش -2-۱۰

 ۳۰۵ .......................................................................... استان های گمرک از کاال انواع واردات مقدار -۳-۱۰

 ۳۰7 .......................................................................... استان های گمرک از کاال انواع واردات ارزش -۴-۱۰

 ۳۰۹ ......................................  استان های گمرک از کاال انواع صادرات و واردات ارزش و مقدار -۵-۱۰

 نیناز  تنأمین " ،"تولیدکننندگان  نیناز  تنأمین " فعال تعاونی هایشرکت عمومی مشخصات -6-۱۰

 ۳۱۰ .................................................... سال پايان در "خدماتی صنوف نیاز تأمین" و "کنندگان مصرف

سنال  پاينان  در شهرستان تفکیک به فعال خدماتی تعاونی های شرکت عمومی مشخصات -7-۱۰

 .......................................................................................................................................................................... ۳۱2 

 ۳۱۳ ........................................... سال پايان در روستايی تعاونی های شرکت عمومی مشخصات -8-۱۰

 ۳۱۴ ..........................................سال پايان در روستايی تعاونی های اتحاديه عمومی مشخصات -۹-۱۰

 ۳۱۵ ..................................................................................................... استان های اقامتگاه تعداد  -۱۰ – ۱۰



 ۳۱6 ........................................................................... درجه برحسب استان های اقامتگاه ظرفیت -۱۱-۱۰

 ۳26 .............................. استان شهرسازی و راه کل اداره استحفاظی حوزه تحت های ه را انواع -۱-۱۱

 ۳27 ....................................... سال پايان در ها راه مسیر های راهدارخانه و ها پل ها، تونل تعداد -2-۱۱

 ۳28 ........................................... سال انيپا در نوع برحسب یشهر درون یعموم نقلیه وسايل -۳-۱۱

 ۳2۹ ................................ شده گذاریشماره موتورسیکلت و موتوری نقلیه وسايل انواع تعداد -۴-۱۱

 از( مسنافر  حمنل  وضنعیت  صورت براساس) استانی درون شده جابجا مسافر و سفر تعداد -۵-۱۱

 ۳۳۰ ماه تفکیک به ای جاده مسافری عمومی نقلیه وسايل انواع توسط مسافربری های پايانه طري 

 از مسنافر  حمنل  وضنعیت  صنورت  براسناس  استانی درون شده جابجا مسافر و سفر تعداد -6-۱۱

 شهرستان حسب بر ای جاده مسافری عمومی نقلیه وسايل انواع توسط مسافربری های پايانه طري 

 .......................................................................................................................................................................... ۳۳۱ 

 از مسنافر  حمنل  وضنعیت  صنورت  براسناس  استانی برون شده جابجا مسافر و سفر تعداد -7-۱۱

 ۳۳2 .... ماه برحسب ای جاده مسافری عمومی نقلیه وسايل انواع توسط مسافربری های پايانه طري 

 توسنط  مسنافربری  های پايانه طري  از استانی برون شده جابجا مسافر و سفر پايانه، تعداد -8-۱۱

 ۳۳۳ ....................................................... شهرستان برحسب ای جاده مسافری عمومی نقلیه وسايل انواع

 ای جناده  عمنومی  باری نقلیه وسايل توسط شده صادر بارنامه براساس شده جابجا بار وزن -۹-۱۱

 ۳۳۴ .................................................................................................................................................... ماه برحسب

 شده صادر بارنامه براساس ای جاده عمومی باری نقلیه وسايل توسط شده جابجا بار وزن -۱۰-۱۱

 ۳۳۵  .....................................................................................................................................  شهرستان برحسب

 ۳۳6 ......... هاآن ظرفیت و بنادر به شده وارد بیشتر و تن هزار ظرفیت با شناورهای تعداد -۱۱-۱۱

 ۳۳7 ............................................................. استان بنادر در شده بارگیری و تخلیه کاالی وزن -۱2-۱۱

 ۳۳8 ............................................................ استان بنادر ورودی و خروجی مسافر و سفر تعداد -۱۳-۱۱

 ۳۳۹ .................................................. ماه برحسب داخلی پروازهای در شده حمل بار و مسافر -۱۴-۱۱

 ۳۴۰ ..... ماه برحسب( حجاج استثنای به) المللی بین پروازهای در شده حمل بار و مسافر -۱۵-۱۱

 های شرکت برحسب المللی بین پروازهای در شده حمل بار و( حجاج استثنای به) مسافر -۱6-۱۱

 ۳۴۱ ................................................................................................  اطالع سال خارجی و داخلی هواپیمايی

 ۳۴2 ..................... هواپیمايی های شرکت توسط تمتع حج شده حمل مسافر و پرواز تعداد -۱7-۱۱

 ۳۴۳ ........................ سال پايان در فعال نقل و حمل تعاونی های شرکت عمومی مشخصات -۱8-۱۱

 ۳۴۴ ................................................................ نوع برحسب داير  سردخانه های سالن مشخصات -۱۹-۱۱

 ۳۴۴ ......................................................................... مديريت نوع برحسب فعال سردخانه و انبار -2۰-۱۱

 ۳۴۵ ......................................... گندم ذخیره داير انبار انواع و داير سیلوهای ظرفیت و تعداد -2۱-۱۱

 ۳۴۵ ............................................................................................................ گندم سیلوهای عملکرد -22-۱۱



 ۳۴6 ..................... سال پايان در شده جابجا مرسوالت و برداری بهره مورد پستی واحدهای -2۳-۱۱

 ۳۴7 .....................................................................استانی درون صادرشده پستی مرسوالت انواع -2۴-۱۱

 ۳۴۹ ......................................................................استانی برون صادرشده پستی مرسوالت انواع -2۵-۱۱

 ۳۵۱ .............................................. کشور از خارج مقصد به شده صادر پستی مرسوالت تعداد -26-۱۱

 نقناط  و روسنتايی  و شنهری  منناط   در کنار  بنه  مشنغول  و منصوبه ثابت هایتلفن تعداد -۱-۱2

 ۳۵6 ...................................................................................................................... تلفنی ارتباط دارای روستايی

 ۳۵8 ............... اپراتور و خط نوع کیتفک به همراه تلفن کار به مشغول و شده واگذار خطوط-2-۱2

 منناط   در ارتباطنات  و اطالعنات  فنناوری  از اسنتفاده  برحسنب  شتریب و ساله 6 تیجمع -۳-۱2

 ۳۵۹ ......................................................................................................................................... يیروستا و یشهر

 و یشنهر  منناط   در ارتباطات و اطالعات فناوری به دسترسی برحسب استان خانوارهای -۴-۱2

 ۳۵۹ ......................................................................................................................... استان تفکیک به يیروستا

 ۳6۰ .........................................مصرف نوع کیتفک به کار به مشغول پرسرعت نترنتيا خطوط -۵-۱2

سنال  انيپا تا اپراتور نوع کیتفک به همراه تلفن سوم نسل شبکه در تايد نیمشترک تعداد -6-۱2

 ........................................................................................................................................................................... ۳6۰ 

 ۳6۱ ........... ام اف و تلويزيونی متوسط، موج راديويی اصلی های فرستنده و ها ايستگاه تعداد -7-۱2

 ۳7۱ ......................................................................................... سال پايان در بانکی واحدهای تعداد -۱-۱۳

 ۳72 .............................................................................. سال پايان در غیربانکی اعتباری مؤسسات -2-۱۳

 ۳7۳ .......................................................   سال پايان در ها بانک نزد ها سپرده انواع مبلغ و تعداد -۳-۱۳

 ۳7۴ .................................... سال پايان در شهرستان برحسب ها بانک نزد ها سپرده انواع مبلغ -۴-۱۳

 اقتصنادی  عمنده  های بخش برحسب غیردولتی بخش به ها بانک پرداختی تسهیالت تعداد -۵-۱۳

 ۳7۴ ................................................................................................................................................. سال پايان در

 اقتصنادی  عمنده  های بخش برحسب غیردولتی بخش به ها بانک پرداختی تسهیالت مبلغ -6-۱۳

 ۳7۵ ................................................................................................................................................. سال پايان در

 ننوع  برحسنب  غیربنانکی  اعتبناری  موسسنات  و هنا  باننک  به غیردولتی بخش بدهی مانده -7-۱۳

 ۳7۵ ...............................................................................................................................سال پايان در تسهیالت

 تسنهیالت  بابنت  غیربنانکی  اعتبناری  موسسنات  و ها بانک به غیردولتی بخش بدهی مانده -8-۱۳

 ۳76 .......................................................................................... سال پايان در اسالمی عقود براساس اعطايی

(رانين ا مهیب)  سال پايان در بیمه نوع برحسب منتخب یهاتشرک در صادرشده نامهبیمه -۹-۱۳

 .......................................................................................................................................................................... ۳77 

 منه یب) سنال  پاينان  در بیمنه  ننوع  برحسنب  منتخب یهاشرکت در شده عايد بیمه ح  -۱۰-۱۳

 ۳8۱ ............................................................................................................................................................... (رانيا



 پاينان  در بیمنه  ننوع  برحسنب   منتخب یهاشرکت در شده واقع خسارت مبلغ و تعداد -۱۱-۱۳

 ۳8۵ ........................................................................................................................................... (رانيا مهیب)سال

 ۳۹۴ .........................................................................................يیقضا مراجع فعال یهاشعبه تعداد -۱-۱۴

 ۳۹۵ ............................................. موضوع حسب بر عمومی هایدادگاه در مختومه هایپرونده -2-۱۴

 ۳۹7 ............................................................... موضوع حسب بر دادسراها در مختومه هایپرونده -۳-۱۴

 ۳۹۹ ........................................ موضوع برحسب یانتظام یروین توسط شدهلیتشک یهاپرونده -۴-۱۴

 یاسنتحفاظ  حنوزه  در شندگان فنوت  و یخودکش به اقدام درمورد شدهتشکیل هایپرونده -۵-۱۴

 ۴۰۰ ..................................................................... یسن یهاگروه و جنس برحسب استان یانتظام یروین

 ۴۰۱ ................................................................................................. مورد برحسب عادی هایسرقت -6-۱۴

 ۴۰2 ...............................(خسارت و جرح فوت، به منجر) نقلیه وسايل شهری درون تصادفات-7-۱۴

 ۴۰۳ ...............( استان یانتظام یفرمانده در شده ثبت) نقلیه وسايل شهری برون تصادفات-8-۱۴

 ۴۰۴ ......................................................................................................... شده کشف مخدر مواد انواع-۹-۱۴

 ۴۰۵ ................................................................................... مخدر بامواد ارتباط در دستگیرشدگان-۱۰-۱۴

 ۴۰۵ .....................................................................   قانونی پزشکی توسط شده صادر فوت گواهی-۱۱-۱۴

 ۴۰6 ......................................................................   قانونی پزشکی توسط شده صادر فوت گواهی-۱2-۱۴

 و بهزيسنتی  کنل  اداره اجتمناعی  معاوننت  پوشنش  تحت(دولتی غیر و دولتی)مراکز تعداد -۱-۱۵

 ۴۱8 ..................................................................................................................................... گیرنده خدمت افراد

 افنراد  و بهزيسنتی  کنل  اداره توانبخشنی  معاوننت  پوشنش  تحنت (دولتی غیر)مراکز تعداد -2-۱۵

 ۴۱۹ ............................................................................................................................................... گیرنده خدمت

 و بهزيسنتی  کنل  اداره پیشنگیری  معاوننت  پوشنش  تحت(غیردولتی و دولتی)مراکز تعداد -۳-۱۵

 ۴2۱ ..................................................................................................................................... گیرنده خدمت افراد

 ۴22 ............................................................. بهزيستی کل اداره بگیر مستمری خانوارهای تعداد -۴-۱۵

 کمک مبلغ و خمینی امام امداد کمیته حمايت مورد مددجويان رسانی، خدمت واحدهای -۵-۱۵

 ۴2۳ .......................................................................................................................... ها سايرپرداختی و معیشت 

 ۴2۴شده پرداخت مبلغ و خمینی امام امداد کمیته توسط مددجويان به شده ارائه خدمات -6-۱۵

 ۴27 .....................................خمینی امام امداد کمیته امانی وجوهات و اختصاصی درآمدهای -7-۱۵

 ننوع  برحسنب  ايثنارگران  امنور  و شنهید  بنیناد  پوشش تحت شاهد خانوارهای افراد تعداد -8-۱۵

 ۴28 .................................................................................................................................................... خويشاوندی

 و ايثارگران امور و شهید بنیاد پوشش  بگیرتحت مستمری و حقوق شاهد خانوارهای تعداد -۹-۱۵

 ۴2۹ ................................................................................................................................. آنان  به پرداختی مبلغ



 و شنهید  بنیناد  پوشش  تحت آزادگان و جانبازان شاهد، خانوارهای به شده ارائه خدمات -۱۰-۱۵

 ۴۳۰ ....................................................................................................... شده پرداخت  مبلغ و ايثارگران امور

 در جانبنازی  درصند  حسب بر ايثارگران امور و شهید بنیاد پوشش تحت جانبازان تعداد -۱۱-۱۵

 ۴۳۱ .................................................................................................................................................... اسفند پايان

 و ايثنارگران  امنور  و شنهید  بنیناد  پوشنش  تحت بگیر مستمری  و حقوق جانبازان تعداد -۱2-۱۵

 ۴۳2 ................................................................................................................................. آنان به پرداختی مبلغ

 ۴۳۳ ........................................ نجات و امداد حوزه در ايران احمر هالل جمعیت هایفعالیت -۱۳-۱۵

 ۴۳۴ .................................................. احمر هالل جمعیت امدادگران و داوطلبان اعضاء، تعداد -۱۴-۱۵

 ۴۳۵ ............... احمر هالل جمعیت گیرندگانآموزش تعداد و شده برگزار همگانی آموزش -۱۵-۱۵

  طبقنات  برحسنب  اسنفند  پاينان  در اجتمناعی  تأمین کل اداره پوشش تحت های کارگاه -۱6-۱۵

 ۴۳6 ............................................................................................................................................................... کارکن

 ۴۳7 ............................................................ اجتماعی تأمین کل اداره پوشش تحت افراد تعداد -۱7-۱۵

 ۴۳8 ..............  بیمه نوع  برحسب اجتماعی تأمین کل اداره پوشش  تحت اصلی شدگان بیمه -۱8-۱۵

 ۴۳۹ .............  بیمه نوع  برحسب اجتماعی تأمین کل اداره پوشش  تحت خاص شدگان بیمه -۱۹-۱۵

 برحسنب  اجتمناعی  تنأمین  کنل  اداره پوشش تحت کار از ناشی ديده آسیب شدگان بیمه -2۰-۱۵

 ۴۴۰ ........................................................................................................................................... کار محل فعالیت

 تنأمین  کنل  اداره پوشنش   تحت شدگان بیمه به شده پرداخت غرامت و نقدی های کمک-2۱-۱۵

 ۴۴۱ ......................................................................................................................................................... اجتماعی

آننان  بنه  پرداختی مبلغ و اجتماعی تأمین کل اداره پوشش تحت بگیران مستمری تعداد -22-۱۵

 .......................................................................................................................................................................... ۴۴2 

 ۴۴۳ ............................ اجتماعی تأمین کل اداره قرارداد طرف و ملکی درمانی مراکز تعداد -2۳-۱۵

 ۴۴۴ .................................... سالمت بیمه کل اداره پوشش  تحت تبعی و  اصلی شدگان بیمه  -2۴-۱۵

عشاير و روستائیان کشاورزان، اجتماعی بیمه صندوق( تبعی و اصلی)شدگان بیمه تعداد -2۵-۱۵

 .......................................................................................................................................................................... ۴۴۵ 

 ۴۴6 ......  آن نوع و حکم برقراری سال برحسب بازنشستگی صندوق بگیر حقوق مشترکان -26-۱۵

 ۴۵۳ ............................................... روستايی و شهری نقاط در جنس حسب بر باسوادان تعداد -۱-۱6

 ۴۵۵ ..........   سن و جنس حسب بر باسوادی نرخ و باسوادان بیشتر،تعداد و ساله 6 جمعیت -2-۱6

 روسنتايی  و شنهری  نقناط  در باسنوادی  نرخ و باسوادان تعداد تر، بیش و ساله 6 جمعیت  -۳-۱6

 ۴6۱ .......................................................................................................................   شهرستان و جنس برحسب

 بنا  افنراد  تعنداد  افراد، تعداد و خانوار سرپرست جنس برحسب  استان معمولی خانوارهای -۴-۱6

 ۴6۴ ............................................................................................................................................... سواد بی و سواد



 بنه  و تحصنیلی  هنای دوره برحسنب   اداری و دفتنری  آموزشنی،  کارکننان  و آموزاندانش -۵-۱6

 ۴67 ................................................................................................................................................. جنس کیتفک

 ۴68 ...استان پرورش و آموزش کل اداره اداری و دفتری آموزشی، کارکنان و آموزان دانش -6-۱6

 ۴6۹ ................................................. یلیتحص های دوره برحسب استثنايی آموزش آموزان دانش -7-۱6

 ۴7۰ ................................... استثنايی آموزش دوره یآموزش امکانات و کارکنان آموزان، دانش -8-۱6

 ۴7۱ ........................................................... یدبستان شیپ دوره آموزشی امکانات و آموزان دانش -۹-۱6

 ۴7۳ .................................................... ابتدايی دوره یآموزش امکانات و کارکنان آموزان،دانش -۱۰-۱6

 ۴7۴ .......................................... اول دوره متوسطه آموزشی امکانات و کارکنان آموزان،دانش -۱۱-۱6

 ۴7۵ ...................................... دوم دوره متوسطه آموزشی امکانات و کارکنان ، آموزان دانش -۱2-۱6

 ۴76 ............. شهرستان و یلیتحص شاخه و هيپا حسب بر دوم دوره متوسطه آموزاندانش -۱۳-۱6

 ۴78 .............. (اول دوره متوسطه)بزرگسال یعموم دوره یآموزش امکانات و آموزان دانش -۱۴-۱6

 ۴7۹ ............ (دوم دوره متوسطه) بزرگسال یلیتکم دوره یآموزش امکانات و آموزاندانش -۱۵-۱6

 ۴8۰ .. روستايی و شهری نقاط در آموزی سواد نهضت های دوره پوشش تحت آموزان سواد -۱6-۱6

 ۴8۱ .......................... جنس و تحصیلی شاخه برحسب دوم دوره متوسطه التحصیالن فارغ -۱7-۱6

 ۴8۳ ................................................ جنس برحسب آموزیسواد نهضت هایدوره شدگانقبول -۱8-۱6

 ۴8۴ .............................................. هادانشگاه اداری و دفتری آموزشی، کارکنان و دانشجويان -۱۹-۱6

 ۴8۵ ...................... جنس برحسب عالی آموزش موسسات وقت تمام دانشگاهی آموزشگران -2۰-۱6

 ۴86 ............ علمی مرتبه برحسب عالی آموزش موسسات وقت تمام دانشگاهی رانگآموزش -2۱-۱6

 گنروه  برحسب عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف یهادوره ديجد شدگان نامثبت -22-۱6

 ۴87 ................................................................................................................... جنس و تحصیلی  رشته عمده

 ننوع  کیتفک به عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف یهادوره ديجد شدگاننامثبت -2۳-۱6

 ۴88 .......................................................................................... جنس برحسب يیاجرا دستگاه به یوابستگ

 ننوع  کیتفک به عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف یهادوره ديجد شدگاننامثبت -2۴-۱6

 ۴8۹ .......................................................................................... جنس برحسب يیاجرا دستگاه به یوابستگ

 جنس برحسب عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف یهادوره ديجد شدگان نامثبت -2۵-۱6

 ۴۹۰ .................................................................................................................................................... شهرستان و

  رشته عمده گروه برحسب عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف یهادوره انيدانشجو -26-۱6

 ۴۹۱ .......................................................................................................................................... جنس و تحصیلی

 یوابسنتگ  ننوع  کیتفک به عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف یهادوره انيدانشجو -27-۱6

 ۴۹2 ............................................................................................................ جنس برحسب يیاجرا دستگاه به



 و شهرسنتان  برحسنب  عنالی  آمنوزش  موسسنات  تحصیلی مختلف یهادوره انيدانشجو -28-۱6

 ۴۹۳ ............................................................................................................................................................... جنس

 عمده گروه برحسب عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف یهادوره آموختگان دانش -2۹-۱6

 ۴۹۴ ............................................................................................................................... جنس و تحصیلی  رشته

 ننوع  کین تفک بنه  عنالی  آمنوزش  موسسنات  تحصیلی مختلف یهادوره آموختگاندانش -۳۰-۱6

 ۴۹۵ ......................................................................................... جنس برحسب يیاجرا  دستگاه به یوابستگ

 ۴۹6 ........................ ایحرفه و فنی آموزش کل اداره ثابت مراکز و یمانیپ و یرسم مربیان -۳۱-۱6

 برحسنب   اسنتان  ای حرفنه  و فننی  آمنوزش  کنل  اداره ثابت مراکز ديدگان آموزش تعداد -۳2-۱6

 ۴۹7 ............................................................................................. جنس کیتفک به یآموزش عمده یهاگروه

 ۵۰6 ................... وابستگی نوع برحسب موجود ثابت های تخت و فعال های بیمارستان تعداد -۱-۱7

 ۵۰7 ........................................................................ بهداشتی اولیه های مراقبت دهنده ارائه مراکز -2-۱7

 و ایهسنته  درمنانی  -تشخیصنی  مؤسسنات  داروخاننه،  طبنی،  تشنخیص  آزمايشگاه تعداد -۳-۱7

 ۵۰8 .............................................................................................................. وابستگی نوع برحسب توانبخشی

 ایهسنته  درمانی - تشخیصی مؤسسات  ها، داروخانه طبی، تشخیص های آزمايشگاه تعداد -۴-۱7

 ۵۱۰ .................................................................................................... شهرستان برحسب توانبخشی مراکز و

 ۵۱۱ .................................................................. ۱۱۵ بیمارستانی پیش اورژانس های پايگاه تعداد -۵-۱7

 ۵۱2 .......................................................................... بیمارستانی های بخش فعال هایتخت تعداد -6-۱7

 گنروه  حسنب  بنر  درمنانی  - بهداشنتی  خدمات و پزشکی علوم دانشگاه در شاغل کارکنان -7-۱7

 ۵۱۳ ..................................................................................................................................... سال پايان در شغلی

 رشنته  حسب بر درمانی - بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هایدانشگاه در شاغل پزشکان-8-۱7

 ۵۱۴ ................................................................................................................................................ تخصص نوع و

 برحسنب  درمنانی  - بهداشنتی  خندمات  و پزشکی علوم هاینشگاهدا در شاغل پیراپزشکان-۹-۱7

 ۵۱۵ ..................................................................................................................................... تخصص نوع و رشته
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 مقدمه

 46/23197 مستتتا    استتتان بوشتتهر بتتا   
 27مربع در جنوب غرب ايران و در فاصله کیلومتر
دقیقه عتر    17درجه و  30دقیقه تا  16درجه و 

 52دقیقه تتا   5درجه و  50جغرافیايي و در فاصله 
 .ه طول جغرافیايي واقع گرديده اس دقیق 57و 

 از شمال به استتان ووزستتان و  استان بوشهر 
ا متد از جنتوب   قسمتي از استان کهكیلويه و بوير

از  ،به ولیج فارس و قسمتي از استتان هرمگگتان  
شرق به استان فارس و از مغرب به ولیج فتارس  
  محدود اس  و دارای مترز آبتي بتا ولتیج فتارس      

کیلتومتر  (865ا تستاب وورهتا    ) با  625طول هب
 باشد.مي

آب و هوای استان از نتو  گترو و صتحرايي    
طتوب و  اس  که در مجاورت دريا هوا گترو و مر 

 . دور از دريا گرو و وشك اس 

های متعددی در استتان وجتود دارد   رشته کوه
که معروفترين قلل اين ارتفاعات عبارتنتد از قلته   

ان ديتر و  در شهرستت  متر 1223نگ به ارتفا  آرد
, قله کالت بوريال بته ارتفتا    شرق شهر بردوون

کتوه   ،متتر  1603متر, قله گچور بته ارتفتا     730
متر, کوه بگپر به ارتفتا    2600گیسكان به ارتفا  

متر  1800ارتفاعات وورموج به ارتفا   ،متر 1420

مهمتتترين  .متتتر 1500و کتتوه ستتیاه بتته ارتفتتا  
، منتد رودوانته  هتای استتان عبارتنتد از     رودوانته 

 ،رودوانته  لته   ،رودوانته شتاپور   ،رودوانه دالكي
مهمتترين تتا ب   . رودوانته شتور   ،رودوانه اهرو

     هكتتتار 42600استتتان تتتا ب  لتته بتتا وستتع   
بتا   نخیلتو  –همچنین پتار  ملتي ديتر    .باشدمي

و ای کمیتاب  هكتار وسع ، متممن گونته   20000
 بگپش  دريايي نو  آبي و س ماي  شده از   

    هتتای استتتان و دروتتتان  تترا از ديیتتر زيستتتیاه
 .  باشدمي

هتای  زبان اکثري  مردو فارسي است . زبتان  
عربي و ترکي نیگ در بعضي منتاط  استتان رايتج    

 37، شهرستتتان 10استتتان بوشتتهر دارای . استت 
باشتد. آب و  دهستتان متي   48بخش و  25شهر، 

بیابتاني است  کته از    ن بیاباني و نیمته هوای استا
ماهته   8تا  7طو نيهای آن دوره گرمای ويژگي

 باشد.  در طول سال مي

تعاريف و مفاهیم بكار رفته در اين فصتل بته   
 شرح زير اس  

بتا    کشتوری   از تقستیمات   وا تدی  شهرستان:

  هتم هاز بت   کته است     معتین   جغرافیتايي   محدوده
  از نظتر عوامتل    همجتوار کته    چند بخش  پیوستن
و   ، سیاستي  ، اقتصتادی  اجتمتاعي و اوضا    طبیعي
وجتتود   را بته    و همینتي   ، وا د متناسب فرهنیي
 . اس   شده  اند، تشكیل آورده

  محتدوده   با  کشوری  از تقسیمات  وا دی : بخش

چنتد    پیوستتن   هتم  که از بهاس    معین  جغرافیايي
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،  مگرعتته  بتتر چنتتدين  همجتتوار مشتتتمل  دهستتتان
  عوامتل   از نظتر   کته  ،هر، روستا و ا یانتا  شت   مكان
و   ، اقتصتادی  ، فرهنیتي  اجتماعي  وضا ا و  طبیعي
انتتد،  آوردهوجتتود   را بتته  ، وا تتد همینتتي سیاستتي

 تشكیل شده اس .

  در محدوده  که  اس   با  دود قانوني  محلي  شهر

  و از نظتتر بافتت   شتتده  واقتتع  بختتتش  ييجغرافیتتا
  ستیمايي   دارای،  و ساير عوامل  ، اشتغال ساوتماني
 شهر باشد.  های با ويژگي

  کشتوری   وا د تقسیمات  ترين وچكک : دهستان

  هتم  از بته است  کته     معین  غرافیاييجمحدوده   با
همجتتوار   و مگرعته   چنتتد روستتا، مكتتان   پیوستتن 
،  از لحتا  محتیط طبیعتي     شتود کته   متي   تشكیل
باشتد و   مي  همین  اجتماعي و  ، اقتصادی فرهنیي
 و  در سیستتم   ريتگی  و برنامته   رساني ودمات   امكان
 نمايد. مي  را فراهم  وا د  ی ا شبكه

 : )ايستگاه سینوپتیک(همديدی   اهـايستگ
  جوی  مختلف  ، عوامل در آن  که  اس   اهيتايستی
ابتر، مقتدار     و تر، مقدار و نو   وشتك دما  از قبیل
بتاد،    و سترع    ، ستم   جوی  پديده  ، نو  بارندگي

  تغییترات   نحتوه   ،آفتتابي   های تبخیر، فشار، ساع 
  وورشتتید و... براستتاس   تتتابش  فشتتار، میتتگان 

  های ساع   سأو در ر  مشختص  های دستورالعمل
(،  در سراستتر جهتتان  طتتور همگمتتان  )بتته  معتتین
دفتتتر   در يتتك  از ثبتت   و پتت   گیتتری زهانتتدا
از   راتيتابتمخ  ایته اهتوسط دستیت، ت وصتمخص
  مراکگ هواشناسي  ، به و تلك   ، تلفنSSB  لتقبی

 شود. مي   مخابره  در سراسر جهان

از   عبارت   ترين كمینه )حداقل مطلق(پايین

  نااز زمت   خصتدوره مشت   در يتك  دما   ترين پايین
 اس .( سال يا چند  سال ، يك ماه  يك،  ساع  24)

از   عبارت : باالترين بیشینه )حداكثر مطلق(

  از زمتتان  مشتتخص  دوره  يتتك در دمتتا  بتتا ترين
 ( اس . يا چند سال  سال  ، يك ماه  ، يك ساع 24)

  تر موجود در يتك   مقدار هوای : نسبي  رطوبت

 . اس   معمولي  از هوای  وا د  جم

بارندگي)میانگین ارتفـاع  میانگین ارتفاع 

میانیین ارتفتا  بارنتدگي يتك من قته      بارش(:

باشد. در واقع من قه بته   میانیین وزني من قه مي
های متعدد تقسیم شده و با توجته بته    چند ضلعي

بارندگي نازل شده در هتر چنتد ضتلعي میتانیین     
 .شود ارتفا  بارش محاسبه مي
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 استان بوشهر
استتان بوشتتهر در جنتتوب غربتتي ايتتران و در  

 17درجته و   30دقیقته تتا    16درجه و  27فاصله 
دقیقته و   5درجته و   50دقیقه عر  جغرافیايي و 

. دقیقه طول جغرافیايي قرار دارد 57و درجه  52تا 
  کیلتتومتر مربتتع  46/23197 تتدود  استتتانايتتن 
بتا دريتای    ي ستا ل مترز   کیلومتر 865و   مسا  

استتتان بوشتتهر از شتتمال بتته ارد. ولتتیج فتتارس د
ا متد، از  یلويته و بوير یهای ووزستان و کهاستان

جنوب به ولیج فارس و استان هرمگگان، از شرق 
و از غرب به ولیج فارس محدود  به استان فارس

 .  باشدمي

،  ، دشتستتان  تنیستتان  بوشهر،  های هرستانش
در  جم و عسلويه ، گناوه ، ، کنیان ، دير، ديلم دشتي
،  آن  اداری -  قرار دارند و مرکگ سیاسي  استان  اين

  بوشهر از نظتر موقعیت     . استان شهر بوشهر اس 
  و کوهستتتاني  ای جلیتته  از دو قستتم   طبیعتتي
در امتتداد    آن  ای جلیه  قسم  .اس   شده  تشكیل
. اکثتر شتهرها و    است    شتده   کشیده  فارس  ولیج
هتا   جلیته   ايتن   در محتدوده   استان  جمعیتي مراکگ
، از دو  استتان  يکوهستتان   اند. قسم  تقرار يافتهاس

در   کته   شتده   تشكیلکند و نو  ترش گچ  کوه  رشته
  .اند امتداد يافته  هم  موازات  به  استان  سراسر طول
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 شهرستان بوشهر

شهرستان بوشهر دارای دو بخش مرکتگی     
 ،شهر بوشهر، وار  4 و وارگ بوده و متشكل از

 آبتتادی   42دهستتتان و  2شتتهر و عتتالي چغتتاد 
هتای  باشد. بخش مرکگی دربرگیرنده دهستانمي

بته مرکگيت     و  ومته  بندبه مرکگي  کره انیالي
يتك  تنها نیگ دارای  بخش وار اس  و چغاد  

. مستا    است   و فاقد آبتادی  شهر به ناو وار 

 6) کیلتتومتر مربتتع 15/1368شهرستتتان بوشتتهر 
بنتدر  ان( و مرکتگ آن  درصد از کل مستا   استت  

هرستتان از شتمال بته    باشتد. ايتن ش  بوشهر متي 
ريای ولیج فتارس  ، از جنوب به دشهرستان گناوه

، از غرب به ولیج فارس و از وشهرستان تنیستان
هرستتان دشتستتان محتدود گرديتده     شرق بته ش 

. شهرستتان بوشتهر از دو بختش ستا لي و     اس 
دش  تشكیل گرديتده است . شهرستتان بوشتهر     

، وتتارگو، هتتای وتتار نتتاوجگيتتره بتته  5 دارای
شیف و جگيتره صتنعتي کوچتك صتدرا      عباسك،

 باشد.مي
 

 1394مراکگ شهری و روستايي شهرستان بوشهر در سال  -1-2نقشه 
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 شهرستان تنگستان

 ،ستان تنیستان به مرکگي  شهر اهترو شهر  
شهر اهرو و  3بخش مرکگی و سا لي و  2دارای 

، باغتك،  دهستتان اهترو   4دلوار و آباد بتوده و از  
دلوار و بوالخیر تشكیل شده اس . شهر اهرو کته  

 60 شتود در فاصتله  تنیستان محسوب متي  مرکگ

وب شرقي بندر بوشتهر واقتع شتده    کیلومتری جن
کیلتومتر   72/1949بتا    . شهرستان تنیستاناس 

درصد از کل مستا   استتان    4/8، مربع مسا  
هرستتان از  وود اوتصاص داده اس . ايتن ش هرا ب

، دشتتي و کوهستتاني تشتكیل    سه نا یه ستا لي 
رين ارتفاعات آن کارتنتگ و  گرديده اس  و مهمت

 باشد.مند مي
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 1394مراکگ شهری و روستايي شهرستان تنیستان در سال  -1-3نقشه 



 سرزمین و آب و هوا – 1 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
۱۰ 

 

 

 شهرستان جم

، دارای دو شهرستان جم به مرکگيت  شتهر جتم   
بوده و از پنج دهستتان جتم،   و ريگ  بخش مرکگی
، تشان و ريگ تشكیل شده است .  کوری، انارستان

تان شتتامل جتتم و ريتتگ و شتتهرهای ايتتن شهرستت
جتم بته عنتوان مرکتگ     باشتد. شتهر   انارستان مي

یلومتری بنتدر بوشتهر   ک 260شهرستان در فاصله 
 78/1443. شهرستتان جتم بتا     واقع شتده است   

درصد از کل مسا    2/6 ،کیلومتر مربع مسا  
 وود اوتصاص داده اس .هاستان را ب

 

 1394مراکگ شهری و روستايي شهرستان جم در سال  -1-4نقشه 
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 شهرستان دشتستان

مرکگيت  شتهر برازجتان     شهرستان دشتستان به
 184دهستتتان و  12 ،بختتش 6، شتتهر 9دارای 

، باشد. شهرهای اين شهرستان، برازجانآبادی مي
، ستتعدآباد، ، کلمتته، بوشتتكان ي، تنتتگ ارودالكتت

هتا و  پختش است . بختش   و دتیه، شبانكاره، آب
های آن عبارت از بخش مرکتگی شتامل   دهستان
بختتش  ،دالكتتي و زيتتارت ،هتتای  ومتتهدهستتتان

شبانكاره شامل دهستان شبانكاره، بخش بوشكان 
کتوه، بختش   پش های بوشكان و شامل دهستان

هتتای ارو و دهتترود، بختتش ارو شتتامل دهستتتان
هتای زيترراه و و دتیته و    شامل دهستانآباد سعد

ی درواهتي و  هتا پخش شامل دهستتان بخش آب
باشتتد.  مستتا   دشتتتي استتماعیل وتتاني متتي 

کته  کیلومتر مربع  39/6327شهرستان دشتستان 
 27/27کته  باشتد  ترين شهرستان استان ميوسیع
گتردد.  ا   استان را شتامل متي  صد از کل مسدر

مرکگ اين شهرستتان شتهر برازجتان کته در  تد      
کیلتومتری شترق شتهر بوشتهر قترار       70فاصل 

گرفته اس . اين شهر بدلیل موقعیت  جغرافیتا ي   
وود که در مسیرهای اصلي ارتباطي استان فارس 

ای در زستتتان قتترار گرفتتته از اهمیتت  ويتتژهو وو
تستتان از دو  استان برووردار اس . شهرستتان دش 

نا یتته دشتت  و کوهستتتاني تشتتكیل شتتده و      
کوه بگپتر و  ان، كمهمترين ارتفاعات آن کوه گیس

 . اشدبکوه بوشكان مي
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 شهرستان دشتي

وورمتوج از   شهرستان دشتي به مرکگي  شتهر    
، شتتنبه و طستتوج و کتتاکي ستته بختتش مرکتتگی

   تشتتكیل شتتده کتته بختتش مرکتتگی شتتامل      
ش شتنبه و  های مرکگی و وورموج، بخت دهستان

ه و طستوج و  هتای شتنب  طسوج شتامل دهستتان  
، چغتاپور و  های کاکيبخش کاکي شامل دهستان

 49/5026باشد. شهرستتان دشتتي بتا    کبیان مي
ز کل مستا    ا درصد 6/21کیلومتر مربع وسع  

ر استان را به وتود اوتصتاص داده و فاصتله شته    
باشد و در شرق کیلومتر مي 80وورموج از بوشهر 

استتتان بوشتتهر واقتتع گرديتتده استت . شهرستتتان 
، استتان  نیستان و دشتستان در سم  شمال آنت

فارس و شهرستتان ديتر در ستم  جنتوب آن و     
ولیج فارس درسم  مغترب و استتان فتارس در    

 . ار داردسم  مشرق قر

 1394مراکگ شهری و روستايي شهرستان دشتي در سال  -1-6نقشه 
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 ديرشهرستان 

 3شهرستان ديتر بته مرکگيت  شتهر ديتر از      
یل شده که بخش مرکگی و بردوون و آبدان تشك

 ومه و   های اولي وبخش مرکگی شامل دهستان
هتای آبكتش و   بخش بردوتون شتامل دهستتان   

های آبدان ل دهستانبردوون و بخش آبدان شام
شهر  5باشد. شهرستان دير شامل و سرمستان مي

بردستتان، دوراهتك، بردوتون و    های دير، به ناو
 03/2261باشتتد. شهرستتتان ديتتر بتتا بتتدان متتيآ

درصتتد از  7/9کیلتتومتر مربتتع وستتع  در  تتدود 

تان را به وتود اوتصتاص داده است .    مسا   اس
ای ستا لي  اين شهرستان بیشتر در من قه جلیته 

قرار داشته اس . شهر دير مرکگ اين شهرستتان و  
بوشهر واقتع  کیلومتر جنوب شرقي  200در فاصله 
، . شهرستان دشتي در سم  شتمال آن  شده اس

شهرستان کنیان و ولیج فارس در سم  جنتوب  
    آن و ولتتتتیج فتتتتارس در ستتتتم  مغتتتترب و  

ان و دشتي در مشرق آن قرار های کنیشهرستان
ستوا ل  . بنتدر ديتر يكتي از بنتادر قتديمي      دارند
هتای دور مرکتگ   فارس اس  کته در گششتته  ولیج

 ي مهمي بوده اس .تجاری و بازرگان

 1394مراکگ شهری و روستايي شهرستان دير در سال  -1-7نقشه 
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 شهرستان ديلم

شهرستان ديلم به مرکگي  شهر بندرديلم از دو    
یل شتده کته   بخش مرکگی و امتاو  ستن تشتك   
هتتای  ومتته و  بختتش مرکتتگی شتتامل دهستتتان

شتتامل  مالي و بختتش امتتاو  ستتن لیتتراوی شتت
لیتراوی جنتوبي و لیتراوی میتاني        هتای دهستان

هتای  شهر به ناو 2باشد. اين شهرستان شامل مي
بندر ديلم و اماو  سن اس . شهرستتان ديلتم بتا    

 4/7کیلتتومتر مربتتع وستتع  در  تتدود  87/1721
درصد از مسا   استان را به وود اوتصتاص داده  

ای اين شهرستان بیشتتر در من قته جلیته   اس . 
ي قرار داشته و ارتفاعات مهمي ندارد. شتهر  سا ل

 197بندرديلم مرکگ ايتن شهرستتان و در فاصتله    
یلومتری مرکگ استان واقتع شتده است . استتان     ک

ن گنتاوه و  ، شهرستاووزستان در سم  شمال آن
، ولتیج فتارس در   ولیج فارس در ستم  جنتوب  

سم  مغرب و استان کهییلويه و بتوير ا متد در   
 .مشرق آن قرار دارند
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 شهرستان كنگان

شهرستان کنیان به مرکگي  شهر کنیتان از       
يك بختش مرکتگی تشتكیل شتده کته بختش       

 هتای  ومته و طتاهری    مرکگی شتامل دهستتان  
باشد. شهر کنیان مرکگ شهرستتان محستوب   مي
کیلومتری جنوب شرقي  200شود و در فاصله مي

کنیتان بتا   بندر بوشهر واقع شده اس . شهرستان 
تترين  م وستع  که ک کیلومتر مربع مسا   465

درصتتد از کتتل  2 باشتتد وشهرستتتان استتتان متتي
وود اوتصاص داده اس . اين همسا   استان را ب

هتتای ديتتر و شتتمال بتته شهرستتتان شهرستتتان از
، از جنوب به دريای ولیج فتارس و استتان   دشتي

هرمگگان و از مشرق به شهرستتان جتم محتدود    
 .باشدمي

 

 1394وستايي شهرستان کنیان در سال مراکگ شهری و ر -1-9نقشه 
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 شهرستان گناوه

شهرستان گناوه به مرکگي  شتهر گنتاوه از دو      
ه کته بختش   بخش مرکگی و ريگ تشتكیل شتد  

و بخش ريتگ  داود مرکگی شامل دهستان  یات
شهر گناوه میان  .باشدشامل دهستان رود له مي
ی شترق  مترکیلتو  18بوشهر و ديلم و در فاصتله  

. مستتا   وتتور امتتاو  ستتن واقتتع شتتده استت  
کیلومتر مربع مستا     1889شهرستان گناوه با  

وتود   ه  استتان را بت  درصد از کل مستا    14/8

اوتصاص داده اس . شهرستتان ديلتم در ستم     
تان بوشتهر و دشتستتان در ستم     ، شهرسشمال
، ولتیج فتارس در ستم  مغترب و استتان      جنوب

د در مشترق ايتن شهرستتان    ا مکهییلويه و بوير
. گناوه از شهرهای بسیار قديمي بتوده و  قرار دارد

دانتان بته   های موروان و جغرافيآن در نوشتهاو ن
باشتد  نابه و گناوه ميهای متفاوت مانند جصورت

بتتا توجتته بتته کشتتفیات              .ذکتتر شتتده استت   
هتا  ، قدم  اين بندر به دوره ايالميشناسيباستان
 .رسدمي
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 شهرستان عسلويه

شهرستان عسلويه به مرکگي  شهر عستلويه از    
یل شده کته  دو بخش مرکگی و چاه مبار  تشك

های عسلويه و اوند بخش مرکگی شامل دهستان
هتای زبتار و   مبار  شتامل دهستتان  و بخش چاه

شهرستتان  در عَسَلويه مرکگ باشد. بنمبار  ميچاه
و يتك من قته عظتیم صتنعتي از توابتع       عسلويه

اس . اين شتهر در   ايراندر جنوب  استان بوشهر
 7و در  نختل تقتي  کیلتومتری شترقي شتهر     12

 فارسولیجو در کرانه  بیدوونکیلومتری روستای 

استتان  ايتن من قته در شترق     .است    واقع شتده 
کیلتومتری   300در  ولیج فارسدر  اشیه  بوشهر
بندر کیلومتری غرب  420و در  بندر بوشهرشرق 
واقتع   بندر عباسکیلومتری غرب  570و در  لنیه
 پتارس  گتاز کیلومتر با  توزه   100و  دود  اس 

دنبالته  )جنوبي که در میان ولیج فارس واقع شده 
.فاصتتتله دارد( ق تتتر تتتوزه گنبتتتد شتتتمالي  

 ۱۳۹۴مراکز شهری و روستايی شهرستان عسلويه در سال  -۱-۱۱نقشه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84_%D8%AA%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
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 1394سال  ها طول و عرض جغرافيایی شهرستان - 1 – 1

ان
ست
هر
ش

 

 عرض شمالی طول شرقی

 حداکثر حداقل حداکثر حداقل

 درجه دقيقه درجه دقيقه درجه دقيقه درجه دقيقه

 30 17 27 16 52 57 50 5 کل استان

 2۹ ۱7 28 ۴8 ۵۱ ۱۱ ۵۰ ۱7 بوشهر

 2۹ ۹ 28 ۱6 ۵۱ ۳۹ ۵۰ ۵۹ تنگستان

 28 ۱۱ 27 ۴۰ ۵2 ۳۱ ۵۱ ۵2 جم

 2۹ ۴8 28 ۳۹ ۵2 ۰ ۵۰ ۴۵ دشتستان

 28 ۴6 28 6 ۵2 ۱۰ ۵۱ ۱6 دشتی

 28 ۱۵ 27 ۴8 ۵2 ۵ ۵۱ ۱۵ دیر

 ۳۰ ۱7 2۹ ۴۵ ۵۰ ۳۹ ۵۰ ۵ دیلم

 27 ۵۵ 27 ۳6 ۵2 ۳۱ ۵۱ ۵۹ کنگان

 2۹ ۵۳ 2۹ 8 ۵۰ ۵۱ ۵۰ ۱8 گناوه

 27 ۴۱ 27 ۱6 ۵2 ۵7 ۵2 28 عسلویه

 معاونت آمار و اطالعات  -استان بوشهر برنامه و بودجه: سازمان مأخذ      
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اساس تقسيمات کشوری در پایان سـال  تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان بر -2-1

1394 

 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش تعداد شهرستان سال

1375 8 ۱7 ۱۴ ۳6 

1380 8 2۰ 22 ۳۹ 

1385 ۹ 22 2۹ ۴۳ 

1390 ۹ 2۳ ۳2 ۴۴ 

1391 ۹ 2۳ ۳2 ۴۴ 

1392 ۱۰ 2۵ ۳6 ۴8 

1393 ۱۰ 2۵ ۳6 ۴8 

1394 10 25 37 48 

 معاونت آمار و اطالعات -استان بوشهر برنامه و بودجهمأخذ: سازمان         
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 1394ها براساس تقسيمات کشوری در پایان سال  مشخصات عمومی شهرستان -3-1

 تعداد دهستان شهر دتعدا تعداد بخش ومترمربع(مساحت )کيل شهرستان

 48 37 25 23197 کل استان

 2 ۴ 2 ۱۳68 بوشهر

 ۴ ۳ 2 ۱۹۵۰ تنگستان

 ۵ ۳ 2 ۱۴۴۴ جم

 ۱2 ۹ 6 6۳27 دشتستان

 7 ۴ ۳ ۵۰26 دشتی

 6 ۵ ۳ 226۱ دیر

 ۴ 2 2 ۱722 دیلم

 ۴ 2 2 7۴۵ عسلویه

 2 2 2 ۱88۹ گناوه

 2 ۳ ۱ ۴6۵ کنگان

 معاونت آمار و اطالعات -استان بوشهر برنامه و بودجهمأخذ: سازمان       
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 1394تقسيمات کشوری در محدوده استان سال  -4-1

 تعداد دهستان تعداد شهر شهرستان و بخش
 (1390تعداد آبادی )سرشماری

 خالی از سکنه دارای سکنه جمع

 230 623 853 48 37 کل استان

 ۱۱ ۳۱ ۴2 2 ۴ بوشهرشهرستان 

 ۱۱ ۳۱ ۴2 2 ۳ بخش مرکزی

 * * * * ۱ بخش خارک

 2۳ ۱۰۱ ۱2۴ ۴ ۳ تنگستانشهرستان 

 2۰ 6۰ 8۰ 2 2 بخش مرکزی

 ۳ ۴۱ ۴۴ 2 ۱ بخش دلوار

 ۳۳ 8۱ ۱۱۴ ۵ ۳ جمشهرستان 

 26 ۵8 8۴ 2 ۱ بخش مرکزی

 7 2۳ ۳۰ ۳ 2 بخش ریز

 ۴۴ ۱۳۹ ۱8۳ ۱2 ۹ دشتستانشهرستان

 ۱۱ 27 ۳8 ۳ 2 بخش مرکزی

 ۳ ۳۵ ۳8 2 ۱ بخش ارم

 ۵ ۱7 22 2 2 بخش بوشکان

 ۱6 2۱ ۳7 2 2 بخش سعدآباد

 ۴ 27 ۳۱ ۱ ۱ بخش شبانکاره

 ۵ ۱2 ۱7 2 ۱ پخشبخش آب
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 )دنباله( ۱۳۹۴تقسیمات کشوری در محدوده استان سال  -۴-۱

 تعداد دهستان تعداد شهر شهرستان و بخش
 (1390)سرشماریتعداد آبادی 

 خالی از سکنه دارای سکنه جمع

 ۴6 ۹2 ۱۳8 7 ۴ دشتیشهرستان 

 2 2۵ 27 2 ۱ بخش مرکزی

 ۱۰ 22 ۳2 2 ۱ بخش شنبه و طسوج

 ۳۴ ۴۵ 7۹ ۳ 2 بخش کاکی

 ۳۴ ۵7 ۹۱ 6 ۵ دیرشهرستان 

 ۱2 ۱7 2۹ 2 2 بخش مرکزی

 ۱2 ۱۹ ۳۱ 2 2 بخش بردخون

 ۱۰ 2۱ ۳۱ 2 ۱ بخش آبدان

 7 ۳۴ ۴۱ ۴ 2 دیلمشهرستان 

 2 ۱۹ 2۱ 2 ۱ بخش مرکزی

 ۵ ۱۵ 2۰ 2 ۱ حسنبخش امام

 ۱۱ 2۵ ۳6 ۴ 2 عسلویهشهرستان 

 ۴ ۹ ۱۳ 2 ۱ بخش مرکزی

 7 ۱6 2۳ 2 ۱ مبارکبخش چاه

 8 ۱۰ ۱8 2 ۳ کنگانشهرستان 

 8 ۱۰ ۱8 2 ۳ بخش مرکزی

 ۱۳ ۵۳ 66 2 2 گناوهشهرستان 

 6 ۳۳ ۳۹ ۱ ۱ بخش مرکزی

 7 2۰ 27 ۱ ۱ بخش ریگ

 معاونت آمار و اطالعات -استان بوشهر برنامه و بودجهمأخذ: سازمان 
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   1394سال  حسب وضعيت اراضیساحت استان برم -5-1

 مسکونی بيابان مرتع جنگل زراعی جمع شهرستان

 3381 331682 1147245 227145 314741 2024194 کل استان

 68۹ ۱8۰7۳ 22۱۹۰ ۱۵۰7۱ 2۴۴6۴ 80487 بوشهر

 ۱8۰ ۵6۵۱۳ ۱2۰682 ۱۴68۵ 2۰۹6۰ 213020 تنگستان

 22۱ * ۵2۴۵7 ۳8266 678۴ 97727 جم

 77۵ ۱6۹۰۰ 28۵۰6۵ ۹۳6۹۹ ۱۱۳۵۳۱ 509970 دشتستان

 ۴۴7 ۱2۳۵۰۰ 27۴۹6۳ ۴۳6۱۱ ۳۴6۱۹ 477141 دشتی

 ۱۴6 6۰۳۰۰ ۱۴۰8۵۹ ۵8۱۵ 26۴6۹ 233589 دیر

 ۱۵۳ ۱67۰۰ ۵۴۴2۹ 2۴8 ۴2۱۰۵ 113635 دیلم

 ۱72 * * ۱۰ 2۵۳۵ 2717 عسلویه

 2۳۴ ۳۱۰۳2 ۵۴۳۵۴ ۱۳22۱ 2۵۹8 101439 کنگان

 ۳6۴ 866۴ ۱۴22۴6 2۵2۰ ۴۰676 194470 گناوه

  مأخذ: اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر

  اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر –
 

 مساحت استان برحسب وضعيت اراضی 1-1نمودار 

 
 ۱-۵مبنا: جدول 

 بوشهر
 تنگستان

 جم

 دشتستان

 دشتي

 دير

 ديلم
 عسلويه

 گناوه کنگان
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 1394های هواشناسی سال  مشخصات ایستگاه -6-1

اه
تگ
س
ای

 

ل 
مح
ن 
تا
س
ده
یا 
ر 
شه
م 
نا

رار
تق
اس

اه 
تگ
س
 ای
وع
ن

س 
سي
 تأ
ال
س

 

ریا
 د
ح
سط
از 
ع 
فا
رت
ا

 

 طول و عرض جغرافيایی

 عرض شمالی طول شرقی

قه
قي
د

جه 
در

قه 
قي
د

جه 
در

 

 2۹ 6 ۵۱ 2۴ ۵۹۰ ۱۳8۰ سنجی باران دشتستان آبياری ارغوان

 28 ۵ ۵۱ ۴6 ۳8 ۱۳6۴ باران سنجی دیر آبدان

 2۹ 6 ۵۱ 7 ۳7 ۱۳7۹ باران سنجی بوشهر آبطویل

 28 2 ۵2 ۴ ۳۴۰ ۱۳7۴ باران سنجی جم انارستان

 28 ۵۳ ۵۱ ۱6 68 ۱۳۴۵ باران سنجی تنگستان اهرم

 28 ۵۵ ۵۱ 8 ۳2 ۱۳7۹ باران سنجی تنگستان باغک

 28 ۵۰ ۵۱ 2۹ 28 ۱۳8۳ باران سنجی دیر بردخون

 27 ۵2 ۵۱ ۵8 ۱۰ ۱۳8۰ باران سنجی دیر بردستان

 27 2۳ ۵2 ۴۰ ۹ ۱۳76 باران سنجی کنگان بساتين

 2۹ 2۹ ۵۰ ۳8 ۴ ۱۳۴۵ باران سنجی گناوه بندر ریگ

 27 ۴۰ ۵2 2۱ ۱۰ ۱۳7۴ باران سنجی کنگان بندر طاهری

 28 ۳۱ ۵۱ 6 ۱۰ ۱۳7۴ باران سنجی تنگستان بندر عامری

 2۹ ۵8 ۵۰ ۱6 ۰ ۱۳7۹ باران سنجی دیلم احمدبنه

 2۹ 2۱ ۵۱ ۱۴ ۳8 ۱۳7۹ باران سنجی دشتستان جابریبنه

 28 ۴7 ۵۱ 26 ۳۱۰ ۱۳7۵ باران سنجی تنگستان بنيان

 2۹ ۵2 ۵۰ ۳۹ ۴۵۰ ۱۳76 باران سنجی دیلم بيدو

 2۹ ۴6 ۵۰ ۳۴ ۵۵ ۱۳76 باران سنجی گناوه ملکیتاج

 2۹ ۱ ۵۱ ۳۱ 8۹۰ ۱۳7۴ باران سنجی دشتستان ارمتنگ

 2۹ 2۹ ۵۱ 2۰ ۰ ۱۳76 باران سنجی دشتستان دریاقلیتونل 

 28 ۴7 ۵۱ ۴ ۱۵ ۱۳8۰ باران سنجی تنگستان ينکجائ

 27 ۵۱ ۵۱ ۴8 2۰ ۱۳8۰ باران سنجی دیر جبرانی

 28 ۳۴ ۵۱ ۱۴ 6۳ ۱۳7۹ باران سنجی دشتی چارک
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 )دنباله( ۱۳۹۴های هواشناسی سال  مشخصات ايستگاه -6-۱

اه
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 طول و عرض جغرافيایی

 عرض شمالی طول شرقی

قه
قي
د

جه 
در

قه 
قي
د

جه 
در

 

 28 ۴۱ ۵۱ ۱۴ ۵۹ ۱۳8۰ سنجیباران دشتی چاوشی

 2۹ ۰ ۵۱ ۱۳ ۳8 ۱۳7۹ سنجیباران تنگستان رپيچاه

 27 22 ۵2 ۴7 2۰ ۱۳7۴ سنجیباران کنگان مبارکچاه

 28 ۵۹ ۵۱ 2 7 ۱۳8۰ سنجیباران بوشهر چغادک

 2۹ ۳7 ۵۰ ۴۳ 26 ۱۳8۰ سنجیباران دشتستان چهاربرج

 2۹ ۳۳ ۵۰ ۴7 ۳۵ ۱۳82 سنجیباران گناوه روستاییچهار

 28 2۹ ۵۱ 2۹ ۴7 ۱۳۵۱ سنجیباران دشتی زائریحسين

 2۹ 7 ۵۱ ۳ ۱7 ۱۳76 سنجیباران بوشهر حسينکی

 28 26 ۵۱ ۵۵ ۴۴۰ ۱۳7۵ سنجیباران دشتی حناشور

 2۹ ۱۴ ۵۱ 8 ۳6 ۱۳8۰ سنجیباران دشتستان مکانخوش

 28 ۵۴ ۵۱ ۳۱ ۴7۰ ۱۳8۰ سنجیباران دشتستان خون

 28 ۵2 ۵۱ ۱2 ۴۵ ۱۳76 سنجیباران تنگستان خياری

 2۹ ۱۵ ۵۱ ۳6 ۰ ۱۳76 سنجیباران دشتستان خيرک

 27 ۵۰ ۵۱ ۴۱ ۳ ۱۳7۱ سنجیباران دیر شمالیدميگز

 27 ۵۰ ۵۱ ۵8 ۳۵ ۱۳76 سنجیباران دیر دوراهک

 2۹ ۳۰ ۵۰ ۵2 ۱2 ۱۳7۴ سنجیباران دشتستان دهداران سفلی

 2۹ ۰ ۵۱ ۳۹ ۱۵۵ ۱۳7۴ سنجیباران دشتستان دهرود

 ۳۰ ۱۰ ۵۰ ۱۰ ۱۵ ۱۳77 سنجیباران دیلم دهستان عامری

 2۹ ۱7 ۵۱ ۴ ۱۰ ۱۳7۴ سنجیباران دشتستان زیارت

 2۹ ۳۴ ۵۰ ۳۱ ۳ ۱۳7۴ سنجیباران گناوه گناوهوترابری راه

 2۹ 2۳ ۵۱ 7 ۴۵ ۱۳7۴ سنجیباران دشتستان سعدآباد

 2۹ 6 ۵۱ ۱۴ ۹۵ ۱۳7۵ سنجیباران تنگستان جنوبیسمل
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 )دنباله( ۱۳۹۴های هواشناسی سال  مشخصات ايستگاه -6-۱
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 طول و عرض جغرافيایی

 عرض شمالی طول شرقی

قه
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د

جه 
در

قه 
قي
د

جه 
در

 

 2۹ 2۹ ۵۰ ۴8 ۱۹ ۱۳8۰ سنجیباران گناوه سميعا

 28 27 ۵۱ ۳6 ۵۰ ۱۳76 سنجیباران دشتی سنا

 ۳۰ ۳ ۵۱ ۱۵ ۳2 ۱۳76 سنجیباران دیلم مکانسياه

 2۹ 28 ۵۱ ۰ ۳۵ ۱۳7۵ سنجیباران دشتستان شبانکاره

 28 2۴ ۵۱ ۴6 6۰ ۱۳68 سنجیباران دشتی شنبه

 28 ۵۰ ۵۱ ۱2 ۵2 ۱۳82 سنجیباران تنگستان شورکی

 2۹ ۵۰ ۵۰ ۳۱ ۵۵ ۱۳7۴ سنجیباران گناوه شول

 27 ۵6 ۵2 ۱2 ۵۱۰ ۱۳7۵ سنجیباران جم شهرخاص

 27 ۳8 ۵2 2۹ ۵ ۱۳76 سنجیباران کنگان شيرینو

 28 ۴8 ۵۱ ۳۱ ۴۳۰ ۱۳7۵ سنجیباران دشتستان طلحه

 2۹ ۳7 ۵۰ ۳7 8 ۱۳7۹ سنجیباران گناوه عباسی

 27 2۵ ۵2 ۴۵ 2۰ ۱۳8۰ سنجیباران کنگان عسکری

 28 ۵۴ ۵۱ 28 ۳۹۵ ۱۳7۴ سنجیباران دشتستان فاریاب

 2۹ ۴2 ۵۰ ۳7 ۴2 ۱۳7۵ سنجیباران گناوه فخرآوری

 28 2۹ ۵۱ ۱8 ۵8 ۱۳76 سنجیباران دشتی حسنانفقيه

 28 ۵۴ ۵۱ ۹ ۵۴ ۱۳7۹ سنجیباران تنگستان قباکلکی

 2۹ ۳8 ۵۰ 27 ۵ ۱۳76 سنجیباران گناوه قلعه قائد حيدر

 28 2۰ ۵۱ ۳۱ ۳۳ ۱۳۴6 سنجیباران دشتی کاکی

 28 ۱۵ ۵۱ ۴8 7۰ ۱۳7۴ سنجیباران دشتی کردالن

 28 ۱۰ ۵۱ ۳۴ ۱8 ۱۳7۴ سنجیباران دشتی کردوان سفلی

 2۹ ۱6 ۵۰ ۵۵ ۱۰ ۱۳7۴ سنجیباران بوشهر بندکره

 28 2۵ ۵۱ 8 ۱۴ ۱۳8۰ سنجیباران تنگستان کری

 28 ۱8 ۵۱ 2۵ 2۰ ۱۳7۹ سنجیباران دشتی کلل
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 )دنباله( ۱۳۹۴های هواشناسی سال  مشخصات ايستگاه -6-۱

 ایستگاه

ن 
تا
س
ده
یا 
ر 
شه
م 
نا

رار
تق
اس
ل 
مح

 

 نوع ایستگاه
سال 

 تأسيس

ریا
 د
ح
سط
از 
ع 
فا
رت
ا

 

 طول و عرض جغرافيایی

 عرض شمالی طول شرقی
قه
قي
د

جه 
در

قه 
قي
د

جه 
در

 

 27 ۵۰ ۵2 ۴ 2۰ ۱۳۵۰ سنجیباران کنگان کنگان

 2۹ ۳۵ ۵۰ ۴2 2۵ ۱۳7۴ سنجیباران گناوه سفيد بزرگگاو

 28 2۰ ۵۱ 2۵ ۱7 ۱۳7۹ سنجیباران دشتی گز دراز

 28 ۵۵ ۵۱ ۴ 22 ۱۳76 سنجیباران تنگستان گورک سادات

 28 ۱۵ ۵۱ ۱7 ۰ ۱۳77 سنجیباران دشتی الور ساحلی

 28 ۳6 ۵۱ ۳۴ ۱7۰ ۱۳7۴ سنجیباران دشتی الور رزمی

 27 ۵۵ ۵۱ ۵8 ۱۹ ۱۳8۰ سنجیباران دیر لمبدان

 2۹ ۵۵ ۵۰ ۱۴ ۳ ۱۳8۰ سنجیباران دیلم ليلتين

 2۹ ۳6 ۵۰ 2۹ ۴ ۱۳82 سنجیباران گناوه مال قائد

 2۹ ۳۹ ۵۰ ۳7 22 ۱۳7۹ سنجیباران گناوه محمد صالحی

 2۹ ۱7 ۵۰ ۴7 8 ۱۳8۰ سنجیباران دشتستان محمدی

 28 28 ۵۱ ۱6 ۳۵ ۱۳8۳ سنجیباران تنگستان محموداحمدی

 ۳۰ ۱ ۵۰ ۵2 ۳۴ ۱۳7۴ سنجیباران دیلم مظفری شمالی

 2۹ 2۹ ۵۱ ۱۴ ۱۰۰ ۱۳7۴ سنجیباران دشتستان وحدتيه

 28 ۵۰ ۵۰ ۵2 ۰ ۱۳8۵ سنجیباران بوشهر هليله

 2۹ ۳ ۵۱ ۹ ۳۰ ۱۳۵۵ شناسیاقلیم بوشهر کوتاهچاه

 2۹ 2۰ ۵۱ 6 ۴۰ ۱۳۳۰ شناسیاقلیم دشتستان پخشآب

 28 ۵۴ ۵۰ ۴۹ 8 ۱۳6۳ سینوپتیک بوشهر دریایی بوشهر

 28 ۵8 ۵۰ ۴۹ ۹ ۱۳8۱ سینوپتیک بوشهر بوشهرفرودگاهی

 27 ۵۰ ۵۱ ۵6 ۴ ۱۳72 سینوپتیک دیر دریایی دیر

 ۳۰ ۳ ۵۰ ۱ ۴ ۱۳8۰ سینوپتیک دیلم دریایی دیلم

 27 ۴۹ ۵2 22 6۵۹ ۱۳67 سینوپتیک جم فرودگاه جم

 2۹ ۱۵ ۵۰ ۱8 8 ۱۳8۴ سینوپتیک بوشهر دریایی خارک
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 )دنباله( ۱۳۹۴سال  های هواشناسی مشخصات ايستگاه -6-۱

 ایستگاه

ن 
تا
س
ده
یا 
ر 
شه
م 
نا

رار
تق
اس
ل 
مح

 

نوع 

 ایستگاه

سال 

 تأسيس

ارتفاع از 

 سطح دریا

 ۹۰ ۱۳8۴ سینوپتیک دشتستان برازجان

 ۴7 ۱۳86 خودکار دشتی زایریسنجی حسينباران

 ۵ ۱۳86 خودکار کنگان سنجی شيرینوباران

 ۵۴ ۱۳86 خودکار تنگستان قبا کلکی

 ۰ ۱۳86 خودکار بوشهر هليله

 8 ۱۳86 خودکار گناوه عباسی

 ۰ ۱۳86 خودکار دشتستان خيرک

 ۵8 ۱۳86 خودکار دشتی حسنانفقيه

 ۴۳۰ ۱۳86 خودکار دشتستان طلحه

 ۳۵ ۱۳86 خودکار دیر دوراهک

 ۳۰ ۱۳86 خودکار دشتستان خانیچاه

 ۵۰ ۱۳86 خودکار دشتی سنا

 ۱۰ ۱۳86 خودکار دشتستان زیارت

 ۰ ۱۳86 خودکار جم زارگندم

 ۱۵ ۱۳86 خودکار تنگستان سنجی عامریباران

 22 ۱۳86 خودکار تنگستان گورک

 ۱۵۵ ۱۳86 خودکار دشتستان دهرود

 ۳۹۵ ۱۳86 خودکار دشتستان فاریاب

 ۱8 ۱۳87 خودکار دشتی کردوان سفلی

 ۱۰۰ ۱۳87 خودکار دشتستان وحدتيه

 26 ۱۳86 خودکار دشتستان چهاربرج

 ۴۵ ۱۳86 خودکار تنگستان خياری

 ۵۵ ۱۳86 خودکار گناوه شول
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 )دنباله( ۱۳۹۴های هواشناسی سال  مشخصات ايستگاه -6-۱

 ایستگاه

ن 
تا
س
ده
یا 
ر 
شه
م 
نا

رار
تق
اس
ل 
مح

 

 نوع ایستگاه

س
سي
 تأ
ال
س

 

ریا
 د
ح
سط
از 
ع 
فا
رت
ا

 

 ۳ ۱۳87 خودکار دیلم ليلتين

 ۱۹ ۱۳87 خودکار گناوه اسميع

 ۴ ۱۳87 خودکار دیلم مکانسياه

 ۰ ۱۳87 خودکار دیر آبدان

 ۳۴۰ ۱۳87 خودکار جم انارستان

 ۰ ۱۳87 خودکار دیر بردستان

 ۱۰ ۱۳87 خودکار کنگان طاهریسنجی بندرباران

 ۴ ۱۳87 خودکار گناوه بندر ریگ

 ۰ ۱۳87 خودکار گناوه گماران

 ۳۵ ۱۳87 خودکار دشتی کاکی

 ۱۰ ۱۳87 خودکار دشتستان بندکره

 ۱۰ ۱۳87 خودکار تنگستان بنيون

 ۵۹ ۱۳87 خودکار دشتی چاوشی

 ۰ ۱۳87 خودکار دشتی الور ساحلی

 ۹7 ۱۳87 خودکار تنگستان جنوبیسمل 

 ۴۰ ۱۳87 خودکار دشتستان پخشآب

 ۴2۰67 ۱۳8۴ سنجیباران شناسی،سینوپتیک، اقلیم بوشهر ایستگاه خودکار خارک

 ۵۹۰ ۱۳8۴ سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتستان بوشکان

 ۵۱ ۱۳8۴ سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتی خورموج

 ۱7288 ۱۳8۴ سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتی خودکار شنبهایستگاه 

 ۳ ۱۳8۴ سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم گناوه گناوه

 2۰ ۱۳8۴ سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم کنگان کنگان

 ۹۰ ۱۳87 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتستان برازجان

 ۴22۵۰ ۱۳87 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دیلم دیلم
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 )دنباله( ۱۳۹۴های هواشناسی سال  مشخصات ايستگاه -6-۱

 ایستگاه

یا 
ر 
شه
م 
نا

ل 
مح
ن 
تا
س
ده

رار
تق
اس

 

 نوع ایستگاه

س
سي
 تأ
ال
س

ح  
سط
از 
ع 
فا
رت
ا

ریا
د

 

 6۵۹ ۱۳87 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم جم جم

 ۴ ۱۳87 سنجیبارانشناسی، سینوپتیک، اقلیم دیر دیر

 ۳۵ ۱۳86 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتستان شبانکاره

 ۳۰ ۱۳86 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتستان سعدآباد

 ۵7 ۱۳86 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم تنگستان اهرم

 ۹ ۱۳86 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم بوشهر فرودگاه

 ۴2۱۰2 ۱۳86 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم بوشهر دریایی

 28 ۱۳86 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دیر بردخون

 ۳۰ ۱۳86 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم بوشهر کوتاهچاه

 ۴۰ ۱۳87 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتستان پخشآب

 8۹۰ ۱۳86 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتستان ارمتنگ

 ۳ ۱۳8۰ سنجیباران گناوه گناوهفرمانداری

 6۵ ۱۳۴7 شناسیاقلیم دشتستان برازجان

 8 ۱۳۹۱ رادار بوشهر ایستگاه رادار

 ۰ ۱۳۹۱ ایخودکار جاده برازجانمحور بوشهر ایایستگاه جاده

 ۳ ۱۳۹۱ سینوپتیک گناوه گناوه

 ۴7۰ ۱۳۹۰ خودکار دشتستان خون

 ۱2 ۱۳۹۰ خودکار گناوه دهداران

 ۱۰ ۱۳۹۰ خودکار تنگستان بندر عامری

 ۰ ۱۳۹۰ خودکار بوشهر شيف

 ۱ ۱۳۹۰ خودکار بوشهر دلوار

 ۳8 ۱۳8۹ خودکار دشتستان بنه جابری

 7 ۱۳8۹ خودکار بوشهر چغادک

 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان بوشهر
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 1394همدیدی سال های اطالعات هواشناسی ایستگاه -7-1

 ایستگاه

 دمای هوا )درجه سلسيوس(

ر(
مت
لي
مي
ه)
هان
ما
ی 
دگ
ارن
ع ب
مو
ج
م

ر( 
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ز )
رو
ک 
ر ی
 د
ی
دگ
ارن
ر ب
کث
دا
ح
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ت(
اع
)س
ب
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ت 
عا
سا
ط 
وس
مت
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ر ث
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د)
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ش
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ح

 

ر(
مت
لي
مي
ر)
خي
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ط 
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نه
شي
 بي
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م

 

ن 
گي
يان
م

نه
مي
ک

 

ن
گي
يان
م

 

نه
شي
 بي
ن
ری
الت
با

 

ن
یي
پا

نه
مي
 ک
ن
ری
ت

 

 ۵ 2۳ 8 * 6۴ ۴2 ۳۰8 7 ۴۴ 27 2۳ ۳۱ دریایی بوشهرایستگاه 

 6 ۳۵ ۹ * 6۵ 6۰ ۳2۴ ۹ ۴۵ 27 2۳ ۳۰ دریایی خارکایستگاه 

 ۹ 2۰ ۱۰ * ۴۱ 8۱ ۳۰۰ ۱ ۴7 2۵ ۱8 ۳2 فرودگاهی جمایستگاه 

 6 2۳ ۹ * ۵۵ ۴۰ ۱7۵ ۹ ۴۹ 28 2۴ ۳۳ دریایی دیرایستگاه 

 ۱۰ 27 ۹ * ۴2 ۴۴ 262 ۳ ۵۱ 28 2۱ ۳۵ برازجانایستگاه 

 ۹ ۱۰ 8 * ۵۱ ۴۹ 2۴6 ۴ ۴۹ 26 2۱ ۳2 دیلمایستگاه 

 7 2۰ ۹ * ۵6 ۴2 ۱۱۹ 6 ۵۰ 28 2۱ ۳۵ عسلویهایستگاه 

شناسی ایستگاه اقليم

 کوتاهچاه
۳6 ۱۴ 2۵ ۵۰ ۱ 222 ۵8 7۱ * * 8 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرزمین و آب و هوا – 1 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
35 

 

های همدیدی از بدو تاسيس تا پایـان   جمع بارندگی ساالنه شهرهای دارای ایستگاه -8-1

 )میلیمتر(1394سال 

 ميانگين کمينه بيشينه نام شهر

 2۵۱ ۴7 8۰8 (ایستگاه دریایی بوشهر) –بوشهر 

 ۱۹7 ۵۳ ۳72 (ایستگاه خارک) –بوشهر 

 ۳۴۳ 86 8۵۵ جم )ایستگاه فرودگاهی جم(

 2۱7 ۴۹ ۴۹۵ دریایی دیر(دیر )ایستگاه 

 27۱ 8۱ 6۱۵ برازجان )ایستگاه برازجان(

 2۳7 82 ۴۳۱ دیلم )ایستگاه دیلم(

 ۱۴۰ ۴۰ 2۵۰ عسلویه )ایستگاه عسلویه(

 22۵ ۵۵ 6۱۳ کوتاه(ناسی چاهبوشهر )ایستگاه اقليم ش

 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان بوشهر

 1394ا پایان سـال  ترای ایستگاه همدیدی از بدو تاسيس ساالنه شهرهای دادمای  -9-1
 یوس()درجه سلس

 نام شهر
ميانگين 

 بيشينه

ميانگين 

 کمينه
 ميانگين

باالترین 

 بيشينه

پایين ترین 

 کمينه

 * ۴8 2۵ 2۱ 2۹ (دریایی بوشهرایستگاه)بوشهر  

 * ۴6 26 2۳ 2۹ (دریایی خارکایستگاه )خارک 

 ۳- ۵2 2۴ ۱7 ۳۰ (فرودگاهی جمایستگاه )جم 

 ۵ ۵۰ 27 2۳ ۳2 (دریایی دیرایستگاه)دیر 

 ۱- ۵۳ 28 2۱ ۳۵ (برازجانایستگاه)برازجان 

 * ۴۹ 2۵ 2۰ ۳۱ (دیلمایستگاه)دیلم  

 ۴ ۵۰ 27 2۰ ۳۴ (ایستگاه عسلویه)عسلویه  

 ۳- ۵۵ 26 ۱7 ۳۵ (کوتاهشناسی چاهایستگاه اقليم)بوشهر

 استان بوشهرمأخذ: اداره کل هواشناسی 
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 و حله گيری شده در آب رودخانه مندامترهای فيزیکی و شيميایی اندازهپار -10-1

 شرح

P
H
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ه
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S
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C
O
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از 
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مو
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يژ
س
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وا

ی
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ی
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 s/ms c/mu l/mg l/mg l/mg l/mg واحد

 رودخانه مند

 برداری شدهدفعات نمونه
1393 ۱2 ۱2 ۱2 ۱2 - ۱2 

1394 ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ 

 حداقل
1393 7 ۴77۰ 2۹۵ 8 - 72 

1394 7 ۱2۰۳۰ 2۰ 8 ۳ ۴۰ 

 حداکثر
1393 ۹ ۳۵۹۰۰ ۹۱۳۰ ۱۰ - 8۰۰۰ 

1394 9 32700 10000 9 43 1104 

 رودخانه مند

 برداری شدهدفعات نمونه
1393 ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ 

1394 ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ 

 حداقل
1393 8 ۳62۰ ۳۵ 8  8 

1394 8 7۳6۰ ۵6۵ 7 ۳ ۴۰ 

 حداکثر
1393 ۹ ۱2۴۳۰ 6۱2۴۰ ۱۰  ۵6۰ 

1394 8 25600 3311 8 8 84 

 مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زيست استان بوشهر
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های جنگلی در پایان گاهفضاهای سبز و ذخيره، طبيعی های جنگلیمساحت پارک -11-1
 )هکتار( 1394سال 

 شهرستان
های جمع کل عرصه
 جنگلی

های جنگلی پارک
 طبيعی

فضاهای 
)دست سبز

 کاشت(

های گاهذخيره
 جنگلی

 ۳۹۹ ۱۵7۴6 8۰۰ 227145 کل استان

 * 8۵7 ۱۴7 15071 بوشهر

 8 ۱۵۱۴ 2۰۰ 14685 تنگستان

 ۱ 2۵۳ * 38266 جم

 ۱ ۵۴۴۱ ۱۴۳ 93699 دشتستان

 2۵ ۳7۳۱ ۱۰۰ 43611 دشتی

 ۳۵ 7۴۰ ۱۰۰ 5815 دیر

 * ۱۴۰ 6۰ 248 دیلم

 * ۱۰ * 10 عسلویه

 ۳۳۰ ۵۴۰ 2۰ 13221 کنگان

 * 2۵2۰ ۳۰ 2520 گناوه

 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر
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 مقدمه

تعنداد    ، شنامل  فصل  اين  ارینآم  اطالعات

  آخنرين   براسناس   آن  هنای  و ويژگنی   جمعیت

 و مقايسه ۱۳۹۰  در سال  جمعیت  سرشماری

  هنای  در سرشنماری   جمعیتنی   منتخنب   اقالم

، والدتحیناتی    و نیز تعداد وقنايع   شده  انجام

  بنه   در زينر   باشد که می  و طالق  ازدواج ،فوت

يناد    های از زمینه  تولید آمار در هر يک   سابقه

 شود. می  اشاره  شده،

  ای پراکننده  هنای  تالش  قاجاريه  زمان در 

  اغلنب   گرفت که انجام   جمعیت  برای شمارش

 اجرا در آمده است.  به   دیمور  صورت  به

کشنور    احنوال   ثبت  ، اداره۱2۹7  در سال

شند.    ، تأسیس چهارگانه  وقايع  منظور ثبت  به

  ، ، فنوت والدت  مربنوط بنه    اطالعنات   با ثبنت 

منذکور، ضنرورت      اداره توسط  و طالق  ازدواج

  که  سازمانی  کشور و تعیین  از جمعیت  اطالع

باشند،    اطالعنات   اينن   آوری جمنع   بنه   موظف

 . قرار گرفت  مورد توجه

  بننا تصننويب  شمسننی، ۱۳۰۳در سننال    

  و تمرکنز   آوری جمنع   مسنوولیت   ای، نامه آيین

مننورد نینناز، برعهننده   بننه آمارهننای  بخشننیدن

  نامننه  شنند. تصننويب  کشننور گذاشننته  وزارت

، از ۱۳۰7در سنال    تغییراتنی   مذکور با انجام

و   گذشنت   وقنت   لیم  شورای  مجلس  تصويب

  ، اداره ثبنت  زمنان   و از آن  يافت  جنبه قانونی

  آمننار و ثبننت  کننل   اداره"  کشننور بننه  احننوال

منذکور از سنال     دارهداد. ا  تغیینر ننام   " احوال

  ، به"کشور  احوال  ثبت  سازمان"  با نام ۱۳۴۹

در ت. اس  داده  خود ادامه  قانونی  وظايف  انجام

  قننانون   ، اولننین۱۳۱8سننال    خننرداد منناه 

  منجننلس شننورای    تصنويب   بنه   سرشمناری

،  قننانون  اينننن  رسیننند. در اجنننرای   منننلی

  همان  اسفند ماه  از دهم  سنرشماری جمعیت

و  ۱۳۱۹  هنای  و در سنال   سال در شهر تهران

اجنرا    بنه   تدريج  شهر کشور به ۳۳در  ۱۳2۰

  وقننايع  علننت  هبنن  آن  ادامننه  درآمنند، ولننی 

  به تعوي  افتاد. در اسنفند مناه   ۱۳2۰شهريور

  تشکیل  آمار عمومی  همکاری  ، سازمان۱۳۳۱

آمنار و    قنانون  ۱۳۳2شد و در فروردين سنال 

،  سنال   رسنید. در اينن    تصنويب   به  سرشماری

آمننار و   از اداره کننل  آمننار و سرشننماری   اداره

  اریهمکن   سنازمان   و بنه   جدا شد  احوال  ثبت

  ، بنرای  ترتینب   اينن   و به  پیوست  آمار عمومی

  بنه   موظف  طور انحصاری به  بار سازمانی  اولین

در سنال    آمنار شند. اينن سنازمان      آوری جمع

  آن  شد و ننام  کشنور وابسته  وزارت  به ۱۳۳۴ 

و   تغیینر يافنت   "آمار عمنومی   کل  اداره"  بنه

  سرشننماری  ، اولننین۱۳۳۵  در سننال  سننپس
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اجنرا در    کشور بنه   را در کل  جمعیت  عمومی

 آورد.

  و اجرای  آمار عمومی  کل  اداره  با تأسیس 

، ۱۳۳۵کشننور در سننال   عمننومی  سرشننماری

شد و   جديدی  وارد مرحله  آماری  های فعالیت

در   آمنناری  گوننناگون هننای  طننرح  سنناله همننه

  بنه   اقتصنادی  - اجتمناعی    مختلنف   های زمینه

  های دستگاه  جرا درآمد. نیاز روزافزونا  مرحله

آمننار و اطالعننات و   کشننور بننه  ريننزی برنامننه

  اصننلی  سننازمان  نزديننک  همکنناری  ضننرورت

  ريننزی، برنامننه  آمننار بننا دسننتگاه  تولیدکننننده

آمنار    کنل    ، اداره۱۳۴۴  شد تا در سال  موجب

مرکنز  "     کشور جدا و بنا ننام    از وزارت  عمومی

 شود.  وابسته  برنامه  سازمان  به  "آمار ايران

،  اقنندام  اولننین  عنننوان  مرکننز بننه   ايننن

را طبن     و مسنکن   نفوس  عمومی  سرشماری

اجنرا   مرحله  به ۱۳۴۵ سال  ماه  در آبان   قانون 

 درآورد.

مرکنز آمنار     تأسیس  ، قانون ضرورت  بنا به

مورد تجديند نظنر قنرار     ۱۳۵۳ در سال  ايران

  تصنويب   مرکنز بنه    اينن   علیف  و قانون  گرفت

 رسید.

و   با تصويب قانون جديد مرکز آمار اينران 

،  آن  تجنديند نظر در ساختار سازمنانی  اعمال

  دومیننن  ۱۳۵۵  منرکنز در آبنان سننال   اينن

کشننور را    و مسکن  نفوس  عمومی  سرشماری

 رسانید. انجام   به

  سنرشمننناری  ، اولینننن۱۳6۵  در سننال

  جمهنوری   در نظنام   و مسکنن  وسنف  عمومی

  نتنايج   مرحله اجرا درآمد که  به  ايران  اسالمی

  انجنام   را بنرای   الزم  و آمارهنای   ، اطالعات آن

  ن اقتصنادی    اجتماعی  توسعه  های ريزی برنامه

 کشور فراهم آورد.

کشنور    انتظار جمعینت   غیر قابل  افزايش 

  آگاهی  که ۱۳6۵  لغايت ۱۳۵۵  های سال  طی

 ۱۳۵۵  از سنال   پس  جمعیت  از روند تغییرات

داد و نیننز وجننود  قننرار مننی را مننورد تأکینند

  از جنگ  ، ناشی جمعیت  عمده  های جايی جابه

از   حاصنل   آمناری   هنای  چارچوب  که  تحمیلی

  سننال  و مسننکن  نفننوس  عمننومی  سرشننماری

و   بنزرگ   هنای  دگرگنونی   را دستخوش ۱۳6۵

  بننود، سیسننتم   کننرده  ضاغمننا  قابننل  غیننر

آمنار   کنز ، مر آن  تبنع   کشور و بنه   ريزی برنامه

تنر از   کوتاه  در زمانی  که  داشت  را بر آن  ايران

  يننک  انجننام  ، بننه سنناله ده  متننداول  فاصننله

  عننوان   کشنور تحنت    از جمعیت  شماری تمام

  سننال  جمعیننت  جنناری  آمننارگیری  طننرح"

 ،بار در کشور  ناولی  کند و برای  اقدام "۱۳7۰

  آمننارگیری  را بننا يننک  جمعیننت  سرشننماری

، ۱۳7۵  . در سنننال سنننازد  همنننراه  ای نمونننه 

  و مسنکن   نفوس  عمومی  پنجمین سرشماری

، ۱۳8۵اجننرا درآمننند، در سننال   مرحلننه  بننه

سرشماری عمومی نفوس و مسنکن   ششمین

کشور به اجرا در آمد و هفتمنین سرشنماری   



 جمعی   – 2 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
43 

 

 ۱۳۹۰در آبان عمومی نفوس و مسکن کشور 

 در سراسر کشور به اجرا در آمد. 

نسنننننبت بنننننه   ۱۳۹۰سرشنننننماری 

هايی بود.  های گذشته دارای تفاوت سرشماری

دربناره    در اين سرشماری عنالوه بنر پرسنش   

ی جمعیت، خانوار  ای در حوزه موضوعات پايه

و مسننکن، موضننوعات جدينندی هم ننون    

)در « اسننتفاده از اينترنننت»، «شننماره ملننی»

« برداری کشاورزی خنانوار  بهره»د(، سطح افرا

مننورد بررسننی و « واقعننه فننوت در خننانوار»و 

 گیری قرار گرفت. اندازه

در اين سرشماری شاهد تحنول در شنیوه   

هننا از شننکل متعننارف يعنننی   گننردآوری داده

هنای   هنای کاغنذی بنه شنیوه     استفاده از فرم

تر بوديم. در اين رويداد بزرگ ملی و  پیشرفته

بنار گنردآوری اطالعنات     ینآماری برای نخست

هننای  در سننه حننوزه آمنناری واقننع در اسننتان

تهران، البرز و گنیالن بنا اسنتفاده از دسنتیار     

( انجننام گرفننت کننه PDAرقنومی شخصننی ) 

هنندف از آن کسننب آمننادگی بننرای انجننام    

 های آينده با اين روش بوده است. سرشماری

  نتننايج  براسنناس  فصننل  ايننن  آمارهننای

  سننال  و مسننکن  نفننوس  عمننومی  سرشننماری

  از نتنننايج  ای بنننا خالصنننه   همنننراه ۱۳۹۰

  جنناری  و آمننارگیری  قبلننی  هننای سرشننماری

 شود. هم ننین  می  ارائه ۱۳7۰  سال  جمعیت

فنوت،  ، والدت  حیناتی   وقنايع   آمار مربوط بنه 

  ثبنت   تننوسط سنازمان    کننه   و طنالق  ازدواج

  فصنل   اينن  در ،شود نیز می  کشور ثبت  احوال

 . ائه شده استار

تعاریف و مفاهيم بکار رفتـه در ایـن   

 فصل به شرح زیر است:

 )جامعه مورد سرشـماری(:   جمعيـت

،  سناکننن   معمنولی  خناننوارهای  همه  اعضای

ای و گروهنی کنه اقامتگناه معمنولی      مؤسسه

آنان در زمان سرشماری در ايران قنرار دارد و  

نیز اعضای تمامی خانوارهنای معمنولی غینر    

اکن کشننور، جامعننه مننورد سرشننماری را سنن

های سیاسنی   دهند. اعضای هیوت تشکیل می

هنای خنارجی در اينران و افنراد      و سفارتخانه

خانوار آننان جنزو جامعنه منورد سرشنماری      

شننوند، امننا ايرانیننان عضننو    محسننوب نمننی 

های ايران در  های سیاسی و سفارتخانه هیوت

خننارج از کشننور و افننراد خننانوار آنننان، جننزو 

 آيند.   عه مورد سرشماری به حساب میجام

خانوار معمولی از چند نفنر   : خانوار معمولی

شود که بنا هنم در ينک اقامتگناه      تشکیل می

خرج هستند و کنند، با يکديگر هم زندگی می

خورنند. در منواردی    معموالً بنا هنم غنذا منی    

 تواند يک نفره باشد.  خانوار معمولی می

در   کنه   خنانواری  : سـاکن   خانوار معمـولی 

هنای محنل سنکونت     )مکننان   ثابنت   اقامتگاه

ساخته شده ازمصالح سخت و نیز چادر ثابت، 
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خننانوار "دارد،   آلونننک، کپننر و ...( سننکونت 

 شود.  می  نامیده  "ساکن  معمولی

کنه   خننانواری : غيـر ساکن  خانوار معمولی

  سکونت  ثابتی  در اقامتگاه  سرشماری  در زمان

  نامینده  " غینر سناکن    خانوار معمنولی"ندارد 

زينر    گنروه   از خانوارها سه  دسته  شود. اين می

 گیرد: را در بر می

در   سنرشمنناری  در زمان  که  خانوارهايی - ۱

و  شنهرها    برند و يا در خنارج  سنر می به   کوچ

  در سننرپناه قابننل حمننل زننندگی  هننا  آبننادی

 کنند.  می

زنندگی    ثنابتی   لدر محن   کنه   خانوارهايی -2

خود را   زندگی  محل  طور مداوم  کنند و به نمی 

 ها. دهند، مانند کولی تغییر می

  مشخصنی   زنندگی   محنل   کنه   خانوارهايی -۳

هنا،   ها، خرابه معموالً در پارک  ها ندارند و شب

 کنند. می  و... بیتوته ها زير پل

مجموعنه افرادی که بنه  ای: خانوار مؤسسه

هننای  ن هننندف ينننا ويژگننی  دلیننل داشننت 

مشتننرک بنا هنم در ينک مؤسسنه زنندگی      

کننند و آن مننؤسسه بنا بنر مجنوز ينا     مننی

براساس مقررات و ضوابط معیننی مسنؤولیت   

منزل دادن )ارائنه محنل سنکونت همنراه بنا      

خدمات و تسهیالت( به آنان را بر عهنده دارد  

هنای   شود، نمونه ای نامیده می خانوار مؤسسه

 ای عبارتند از: انوارهای مؤسسهمشخصی از خ

هنای نظنامی و انتظنامی،     و پاسنگاه  ها  پادگان

های دانشنجويی کنه تحنت منديريت      خوابگاه

شننود بجننز   اداره مننی هننا  يکننی از دانشننگاه 

های رواننی و   های متأهلین، آسايشگاه خوابگاه

 . ... 

تمام ينا    که  مجموعه افرادی : خانوار گروهی

دارا بنودن شنرايط خناص      دلیل  اغلب آنان به

  مشننترک(  )بننه طننور عمننده داشننتن ويژگننی

اقامتگنناه مشننترکی را بننرای سننکونت خننود  

انند و بنه طنور مشنترک امنور       انتخاب کنرده 

کنند خانوار  زندگی در آن اقامتگاه را اداره می

 شود. گروهی نامیده می

منظنور از شنهر، هنر     (: شهری  شهر )نقطه

از نقنناط جغرافیننايی اسننت کننه دارای    يننک

هنای قبنل از    شهرداری باشند. در سرشنماری  

)بدون  ها  ، تمامی مراکز شهرستان۱۳6۵سال 

ها( و نقاطی  در نظر گرفتن تعداد جمعیت آن

در موقع سرشنماری،   ها  که تعداد جمعیت آن

شهر بنه حسناب     تر بوده پنج هزار نفر و بیش

 . آمده است

ــادی ــه  آب ــتایی  )نقط   آبننادی بننه  (: روس

  هنم   بنه   و اراضی  يا چند مکان  مجموعه  يک

و غیرکشناورزی(    از کشناورزی   )اعنم   پیوسته

  از محندوده   خنارج   شنود کننه   منی   گفتنننننه

ينا    ثبتنی   محندوده  و دارای  شده  واقع  شهرها

  در زمننان  باشنند. اگننر آبننادی  مسننتقل  عرفننی

خنننانوار ينننا   سنننکونت  حنننل، م سرشنننماری
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و در غینر   " سنکنه   دارای"باشند    خانوارهايی

 . شود می  تلقی " از سکنه  خالی"،  صورت  اين

منظنور از   جمعيت ساکن در نقاط شهری:

جمعیت ساکن در نقاط شهری در هر ينک از  

شهرسنتان، اسنتان ينا      هنای بخنش،   محدوده

کشور، جمعیت تمامی شهرهايی است که در 

ده قرار دارد و جمعیت هر شنهر،  همان محدو

عبارت است از مجموع تعنداد اعضننای همنه    

ای و  خاننوارهنای معمنولی ساکنن، مننؤسسه 

گروهی که اقامتگناه معمنولی آننان در زمنان  

 سرشماری در آن شهر واقع است.

منظنور   جمعيت ساکن در نقاط روستایی:

از جمعیت ساکن در نقناط روسنتايی در هنر    

هننای دهسننتان، بخننش،    يننک از محنندوده 

شهرستان، استان يا کشور، جمعینت تمنامی   

هايی است که در همان محندوده قنرار    آبادی

دارد و جمعیت هنر آبنادی، عبنارت اسنت از     

مجمننوع تعننداد اعضننای همننه خانوارهننای    

ای و گروهننی کننه  معمننولی سنناکن، مؤسسننه

اقامتگاه معمولی آنان در زمان سرشمناری در 

 آن آبادی واقع است. 

عیت غینر  منظور از جم يت غير ساکن:جمع

های شهرسنتان،  ساکن در هر يک از محدوده

معینت تمنامی خانوارهنای    استان يا کشور، ج

سنناکنی اسننت کننه در همننان   معمننولی غیر

 اند.  محدوده سرشماری شده

از خننانننننوار   عضننوی خــانوار:  سرپرســت

سنناير اعضننا او را بننننه ايننننن    کننننه  اسننت

شننناسند. الزم بنه ذکنر اسنت،      عنننوان منی 

سرپرست خانوار عضوی از خاننوار اسنت کنه  

معموالً مسوولیت تنأمین تمنام ينننا بخننش     

هننننای خانننننوار يننننا  ای از هنننزينه عمننننده

گیننری در منننورد نحننننوه هننزيننننه  تصننمیم

 دهای خانوار را بر عهده دارد.  کردن درآم

تنرين عضننو    سرپرست خانوار لزوماً مسنن    

تواند زن يا منرد باشند و    خاننوار نیست و می

تر از ده سال سنن دارد، بنديهی    معموالً بیش

عضننو   اسنت کنه در خنانوار يننک نفنره، تنهنا     

 شود.  خانوار، سرپرست خانوار محسوب می

لی هنای کنام   منظور از سن، تعداد سنال  سن:

 است که از زمان تولد فرد گذشته است.  

  افنراد ينک    متوسنط سنن   : سـنی   ميانگين

 . است  جامعه

را از   جمعینت   اسنت کنه    سننی  : سنی  ميانه

 کند.  تقسیم  مساوی  دو گروه  نظر تعداد به

 

 گزیده اطالعات :

شماری عمومی نفوس و براساس آخرين سر

جمعیت استان برابر ۱۳۹۰ماه مسکن در آبان

 7/۴۵درصد مرد و  ۳/۵۴نفر )  ۱۰۳2۹۴۹با 

درصد زن( بوده است. بیشترين جمعیت در 

 2۵-2۹متعل  به گروه سنی  ۱۳۹۰سال 
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درصد جمعیت( بوده است. در  6/۱۳سال )

 2۴7۰26تعداد  ۱۳۹۰سرشماری سال 

خانوار در استان وجود داشته که از اين تعداد 

درصد( در نقاط  ۳/68خانوار ) ۱686۵7

درصد( در  ۵/۳۱خانوار ) 777۴۵شهری و 

 2۵/۰انوار )خ 62۴نقاط روستايی ساکن و 

اند. در اين سال ساکن بودهدرصد( غیر

ن در استان میانگین سنی مردان و زنا

است. هم نین میانگین سال بوده  ۰7/28

 ۴/2۳و زنان  26سنی مردان در اولین ازدواج 

 سال بوده است.

 2۱۹۵۰، در اسننتان بوشننهر  ۱۳۹۴ در سننال

 ۵۱والدت ثبننت گرديننده کننه از ايننن تعننداد 

درصنند دختننر    ۴۹متولنندين پسننر و درصنند 

مورد فوت ثبت شنده   ۴۰۱۰اند. از میان بوده

باشند. در  مربوط به مردان منی  درصد ۵۵نیز 

واقعه ازدواج به ثبت رسیده   82۹۰اين سال 

درصند کناهش    ۵که نسبت به سال گذشنته  

 ۱۹۰7داشته است. هم ننین در اينن سنال    

 ده است.واقعه طالق به ثبت رسی
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 ساالنه رشد متوسط و جمعيت -1-2

 متوسط رشد ساالنه )درصد( جمعيت سال

 ... ۱۹86۱7 1335آبان 

 ۳ 2۵۴7۳۵ 1345آبان 

 ۳ ۳۴786۳ 1355آبان 

 6 6۱2۱8۳ 1365مهر 

 2 7۴۳67۵ 1375آبان 

 2 886267 1385آبان 

 ۳ ۱۰۳2۹۴۹ 1390آبان 

  مأخذ: مرکز آمار ايران)ر.پ(

 ساالنهجمعيت و متوسط رشد  – 2-1نمودار 

 

 2-1مبنا: جدول 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

 1٣90آبان  1٣85آبان  1٣٧٥آبان  1٣٦٥مهر  1٣٥٥آبان  1٣4٥آبان  1٣٣٥آبان 



  جمعی  – 2 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
48 

 

 سن برحسب جمعيت -2-2

 گروه سني
آبان 

1345 

 آبان

 1355  

 مهر

1365 

 مهر

1370 

 آبان

1375 

آبان 

1385 

 آبان

 1390  

 1032949 886267 743675 693879 611628 337763 251921 جمع

ساله 4-0  ۴۱۳۵۹ ۵۹۵87 ۱267۰۰ ۱۱627۱ 82۴۴۹ 76788 ۹۵۹28 

ساله 9-5  ۴۱۱66 ۵۴27۱ ۹828۳ ۱22۳۰۹ ۱۱۴8۳6 6828۹ 8۱7۴6 

ساله 14-10  ۳۱۴۱2 ۳۹۴6۴ 728۴2 ۹6۱۵۱ ۱۱8۹۳۰ 8266۰ 7۰87۳ 

ساله 19-15  2۱86۴ ۳۵67۱ 622۰6 7۱۵۵8 ۹۰۰۱6 ۱۱۳۹۹۰ 86۵67 

ساله 24-20  ۱۵۴۰7 22۹۰۴ ۴7۹27 ۵7727 6626۱ ۱2۳8۵8 ۱2۵۴۱8 

ساله 29-25  ۱7۵2۴ 2۴228 ۴۵7۳۰ ۴۵۹۰2 ۵68۴۴ ۱۰۱6۳۹ ۱۴۰۵۴۹ 

ساله 34-30  ۱7۵۱8 ۱6۱۱6 ۳7۴۴2 ۴۳۳78 ۴۴۱2۰ 7۳۳2۱ ۱۱۱۴7۱ 

ساله 39-35  ۱۳6۱6 ۱67۱۴ 2۵8۹۱ ۳7686 ۴۱۳۳۱ ۵۹۳8۳ 8۰۵۰۹ 

ساله 44-40  ۱۳۰۵۹ ۱۵8۰۰ ۱672۳ 2۳۴78 ۳۵۳۰۴ ۴۴۱۰۱ 62۱6۰ 

ساله 49-45  77۰۱ ۱۴۹۴2 ۱7۴۹2 ۱۴77۱ 2۳766 ۳۹2۰7 ۴۴۰۰۱ 

ساله 54-50  ۹7۹6 ۱227۹ ۱6۱۰۳ ۱68۰۴ ۱۳626 ۳2۹۵۹ ۳۹7۱۵ 

ساله 59-55  ۴۳6۴ 6۰۹8 ۱۵۵7۳ ۱۵۱۰۹ ۱۵۰62 2۱2۵۰ ۳2۱۰6 

ساله 64-60  77۵7 6۹7۹ ۱28۰۴ ۱۴۹۰6 ۱۳2۳۵ ۱2868 2۱۱۳۰ 

ساله 69-65  ۹۳78 ۳78۳ ۵۴۱۰ 8۰82 ۱۳۱7۰ ۱2۵۳2 ۱۱26۱ 

ساله 74-70  ۰۰۰ ۴۱2۳ ۴۱۴2 ۳8۵2 7728 ۱۰2۳7 ۱۱۹2۴ 

ساله 79-75  ۰۰۰ 2۰۱۹ 22۵۵ 2۱۹۳ ۳۱۱۵ 76۳6 7۹66 

ساله 84-80  ۰۰۰ ۱۵8۳ 2۰8۳ ۱62۳ ۱7۱8 ۳72۰ 62۰7 

ساله و  85

 بيشتر
۰۰۰ ۱2۰2 2۰22 2۰7۹ 2۱۱8 ۱82۹ 288۳ 

 ۵۳۵ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ نامشخص

 مأخذ: مرکز آمار ايران)ر.پ( 
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 1390 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعيت -3-2

 سن
تمامی 

 سنين

4-0 

 ساله

کمترازیک 

 سال
 ساله 4 ساله 3 ساله 2 ساله 1

 جمع

 18608 19010 20094 19641 18575 95928 1032949 مرد و زن

 9623 9505 10377 10061 9523 49089 560955 مرد

 8985 9505 9717 9580 9052 46839 471994 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۱2۳77 ۱2۵۵۰ ۱۳۴۰۴ ۱2۹27 ۱2۱7۵ 6۳۴۳۳ 7۰۴۳۹۳ مرد و زن

 6۳62 6۳۳۹ 6۹۴6 6۵6۴ 6۳۱۴ ۳2۵2۵ ۳8۳۴88 مرد

 6۰۱۵ 62۱۱ 6۴۵8 6۳6۳ ۵86۱ ۳۰۹۰8 ۳2۰۹۰۵ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 6۱۹6 6۴۱8 66۴۱ 6677 6۳6۹ ۳2۳۰۱ ۳2۵۹۹۳ مرد و زن

 ۳2۴2 ۳۱۴7 ۳۴۰۳ ۳۴8۱ ۳۱۹۴ ۱6۴67 ۱76۱8۹ مرد

 2۹۵۴ ۳27۱ ۳2۳8 ۳۱۹6 ۳۱7۵ ۱۵8۳۴ ۱۴۹8۰۴ زن
كن

سا
ر 

غي
 

 ۳۵ ۴2 ۴۹ ۳7 ۳۱ ۱۹۴ 2۵6۳ مرد و زن

 ۱۹ ۱۹ 28 ۱6 ۱۵ ۹7 ۱278 مرد

 ۱6 2۳ 2۱ 2۱ ۱6 ۹7 ۱28۵ زن
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 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 9 ساله 8 ساله 7 ساله 6 ساله 5 ساله 5-9 سن

 جمع

 15052 15353 15607 16867 18867 81746 مرد و زن

 7827 7898 8057 8542 9631 41955 مرد

 7225 7455 7550 8325 9236 39791 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۱۰۱78 ۱۰۴۵8 ۱۰6۰۴ ۱۱2۹۰ ۱2۵87 ۵۵۱۱7 مرد و زن

 ۵۳۰2 ۵۳72 ۵۴۵۱ ۵7۴6 6۴۳۵ 28۳۰6 مرد

 ۴876 ۵۰86 ۵۱۵۳ ۵۵۴۴ 6۱۵2 268۱۱ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 ۴828 ۴8۴۹ ۴۹67 ۵۵۳2 62۳2 26۴۰8 مرد و زن

 2۵۰۰ 2۵۰۰ 2۵۹۱ 2777 ۳۱72 ۱۳۵۴۰ مرد

 2۳28 2۳۴۹ 2۳76 27۵۵ ۳۰6۰ ۱2868 زن
كن

سا
ر 

غي
 

 ۴6 ۴6 ۳6 ۴۵ ۴8 22۱ مرد و زن

 2۵ 26 ۱۵ ۱۹ 2۴ ۱۰۹ مرد

 2۱ 2۰ 2۱ 26 2۴ ۱۱2 زن
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 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 14 ساله 13 ساله 12 ساله 11 ساله 10 ساله 10-14 سن

 جمع

 13948 14008 14456 13946 14515 70873 مرد و زن

 7163 7048 7420 7048 7292 35971 مرد

 6785 6960 7036 6898 7223 34902 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۹7۴۵ ۹68۳ ۹۹8۵ ۹۵۵۹ ۹۹8۴ ۴8۹۵6 مرد و زن

 ۴۹8۹ ۴8۵۰ ۵۰68 ۴8۳۹ ۴۹۹۵ 2۴7۴۱ مرد

 ۴7۵6 ۴8۳۳ ۴۹۱7 ۴72۰ ۴۹8۹ 2۴2۱۵ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 ۴۱6۵ ۴278 ۴۴۳۱ ۴۳۴۳ ۴۴8۰ 2۱6۹7 مرد و زن

 2۱۵7 2۱68 2۳۳۱ 2۱7۹ 2268 ۱۱۱۰۳ مرد

 2۰۰8 2۱۱۰ 2۱۰۰ 2۱6۴ 22۱2 ۱۰۵۹۴ زن

كن
سا

ر 
غي

 
 ۳8 ۴7 ۴۰ ۴۴ ۵۱ 22۰ مرد و زن

 ۱7 ۳۰ 2۱ ۳۰ 2۹ ۱27 مرد

 2۱ ۱7 ۱۹ ۱۴ 22 ۹۳ زن
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 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 19 ساله 18 ساله 17 ساله 16 ساله 15 ساله 15-19 سن

 جمع

 20516 18653 16838 15904 14656 86567 مرد و زن

 10950 9741 8772 8212 7552 45227 مرد

 9566 8912 8066 7692 7104 41340 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۱۴۱7۹ ۱2۵۹۰ ۱۱6۰۰ ۱۰887 ۱۰۰۹۹ ۵۹۳۵۵ مرد و زن

 76۴۰ 6۵6۰ 6۰۵۵ ۵678 ۵2۱۵ ۳۱۱۴8 مرد

 6۵۳۹ 6۰۳۰ ۵۵۴۵ ۵2۰۹ ۴88۴ 282۰7 زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 62۹۴ ۵۹۹8 ۵۱87 ۴۹6۳ ۴۴۹7 26۹۳۹ مرد و زن

 ۳2۹2 ۳۱۴۱ 26۹۳ 2۵۰8 2۳۰۵ ۱۳۹۳۹ مرد

 ۳۰۰2 28۵7 2۴۹۴ 2۴۵۵ 2۱۹2 ۱۳۰۰۰ زن

كن
سا

ر 
غي

 
 ۴۳ 6۵ ۵۱ ۵۴ 6۰ 27۳ زنمرد و 

 ۱8 ۴۰ 2۴ 26 ۳2 ۱۴۰ مرد

 2۵ 2۵ 27 28 28 ۱۳۳ زن
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 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 24 ساله 23 ساله 22 ساله 21 ساله 20 ساله20-24 سن

 جمع

 25634 25246 25811 24658 24069 125418 مرد و زن

 14386 14032 14232 13518 13072 69240 مرد

 11248 11214 11579 11140 10997 56178 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۱72۳7 ۱7۰8۳ ۱7۵۵7 ۱6۹۵6 ۱67۱۱ 8۵۵۴۴ مرد و زن

 ۹۵۳۴ ۹۳6۹ ۹۴8۴ ۹۱۳۹ ۹۱۵۴ ۴668۰ مرد

 77۰۳ 77۱۴ 8۰7۳ 78۱7 7۵۵7 ۳886۴ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 8۳۵۱ 8۱۰۱ 82۰۳ 76۴7 7277 ۳۹۵7۹ مرد و زن

 ۴828 ۴6۳۰ ۴72۰ ۴۳۵۱ ۳877 22۴۰6 مرد

 ۳۵2۳ ۳۴7۱ ۳۴8۳ ۳2۹6 ۳۴۰۰ ۱7۱7۳ زن

كن
سا

ر 
غي

 
 ۴6 62 ۵۱ ۵۵ 8۱ 2۹۵ مرد و زن

 2۴ ۳۳ 28 28 ۴۱ ۱۵۴ مرد

 22 2۹ 2۳ 27 ۴۰ ۱۴۱ زن
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 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 29 ساله 28 ساله 27 ساله 26 ساله 25 ساله25-29 سن

 جمع

 25797 28190 29213 27970 29379 140549 مرد و زن

 15313 16674 16907 15925 16821 81640 مرد

 10484 11516 12306 12045 12558 58909 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۱77۹۹ ۱۹۰2۱ 2۰۰2۳ ۱۹۱۱۴ ۱۹۹۹۳ ۹۵۹۵۰ مرد و زن

 ۱۰۴۴۹ ۱۱۰۹6 ۱۱۴6۵ ۱۰7۳۰ ۱۱26۹ ۵۵۰۰۹ مرد

 7۳۵۰ 7۹2۵ 8۵۵8 8۳8۴ 872۴ ۴۰۹۴۱ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 7۹۵۴ ۹۱22 ۹۱۳6 88۰۴ ۹۳۱8 ۴۴۳۳۴ مرد و زن

 ۴8۴7 ۵۵۵6 ۵۴۱7 ۵۱6۵ ۵۵2۳ 26۵۰8 مرد

 ۳۱۰7 ۳۵66 ۳7۱۹ ۳6۳۹ ۳7۹۵ ۱7826 زن

كن
سا

ر 
غي

 
 ۴۴ ۴7 ۵۴ ۵2 68 26۵ مرد و زن

 ۱7 22 2۵ ۳۰ 2۹ ۱2۳ مرد

 27 2۵ 2۹ 22 ۳۹ ۱۴2 زن
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 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 34 ساله 33 ساله 32 ساله 31 ساله 30 ساله30-34 سن

 جمع

 18295 19568 22508 23711 27389 111471 مرد و زن

 10638 11308 13174 13670 16765 65555 مرد

 7657 8260 9334 10041 10624 45916 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۱2۵68 ۱۳۴۴۹ ۱۵۴۳۳ ۱6۳۰۵ ۱878۴ 76۵۳۹ مرد و زن

 7۳۴۵ 776۴ 8۹82 ۹۳6۴ ۱۱۴87 ۴۴۹۴2 مرد

 ۵22۳ ۵68۵ 6۴۵۱ 6۹۴۱ 72۹7 ۳۱۵۹7 زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 ۵688 6۰7۳ 7۰2۱ 7۳7۵ 8۵۵2 ۳۴7۰۹ مرد و زن

 ۳27۹ ۳۵26 ۴۱66 ۴2۹۱ ۵2۵۴ 2۰۵۱6 مرد

 2۴۰۹ 2۵۴7 28۵۵ ۳۰8۴ ۳2۹8 ۱۴۱۹۳ زن

كن
سا

ر 
غي

 
 ۳۹ ۴6 ۵۴ ۳۱ ۵۳ 22۳ مرد و زن

 ۱۴ ۱8 26 ۱۵ 2۴ ۹7 مرد

 2۵ 28 28 ۱6 2۹ ۱26 زن
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56 

 

 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 39 ساله 38 ساله 37 ساله 36 ساله 35 ساله35-39 سن

 جمع

 13844 15188 15532 16849 19096 80509 مرد و زن

 7775 8572 8933 9942 11320 46542 مرد

 6069 6616 6599 6907 7776 33967 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۹۵77 ۱۰۴۱۹ ۱۰6۹۳ ۱۱6۰۹ ۱۳۰۵۱ ۵۵۳۴۹ مرد و زن

 ۵۴۴۱ ۵۹۳8 6۱۹6 6۹۴۹ 77۱۰ ۳22۳۴ مرد

 ۴۱۳6 ۴۴8۱ ۴۴۹7 ۴66۰ ۵۳۴۱ 2۳۱۱۵ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 ۴2۳۳ ۴726 ۴7۹8 ۵2۱۳ 6۰۰۵ 2۴۹7۵ مرد و زن

 2۳22 26۱8 27۱8 2۹7۹ ۳۵۹۱ ۱۴228 مرد

 ۱۹۱۱ 2۱۰8 2۰8۰ 22۳۴ 2۴۱۴ ۱۰7۴7 زن

كن
سا

ر 
غي

 
 ۳۴ ۴۳ ۴۱ 27 ۴۰ ۱8۵ مرد و زن

 ۱2 ۱6 ۱۹ ۱۴ ۱۹ 8۰ مرد

 22 27 22 ۱۳ 2۱ ۱۰۵ زن
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57 

 

 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 44 ساله 43 ساله 42 ساله 41 ساله 40 ساله40-44 سن

 جمع

 10365 11439 12299 13090 14967 62160 مرد و زن

 5609 6184 6880 7222 8746 34641 مرد

 4756 5255 5419 5868 6221 27519 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 7۴76 82۴2 88۰۹ ۹۳۴2 ۱۰۴76 ۴۴۳۴۵ مرد و زن

 ۴۱۳۳ ۴۵۵۹ ۴۹8۰ ۵۱۹2 6۱86 2۵۰۵۰ مرد

 ۳۳۴۳ ۳68۳ ۳82۹ ۴۱۵۰ ۴2۹۰ ۱۹2۹۵ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 2868 ۳۱67 ۳۴۴8 ۳7۱7 ۴۴۴۱ ۱76۴۱ مرد و زن

 ۱۴7۰ ۱6۱۰ ۱88۰ 2۰۱۱ 2۵۳8 ۹۵۰۹ مرد

 ۱۳۹8 ۱۵۵7 ۱۵68 ۱7۰6 ۱۹۰۳ 8۱۳2 زن

كن
سا

ر 
غي

 
 2۱ ۳۰ ۴2 ۳۱ ۵۰ ۱7۴ مرد و زن

 6 ۱۵ 2۰ ۱۹ 22 82 مرد

 ۱۵ ۱۵ 22 ۱2 28 ۹2 زن
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58 

 

 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 49 ساله 48 ساله 47 ساله 46 ساله 45 ساله45-49 سن

 جمع

 8119 8250 8309 8773 10550 44001 مرد و زن

 4314 4448 4440 4561 5708 23471 مرد

 3805 3802 3869 4212 4842 20530 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۵8۴۱ ۵۹۵6 ۵۹۳۴ 6۴۴7 76۳۵ ۳۱8۱۳ مرد و زن

 ۳۱8۰ ۳۳۰۳ ۳2۵2 ۳۴2۵ ۴2۳۹ ۱7۳۹۹ مرد

 266۱ 26۵۳ 2682 ۳۰22 ۳۳۹6 ۱۴۴۱۴ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 22۵7 2267 2۳۵۱ 2۳۱۰ 2888 ۱2۰7۳ مرد و زن

 ۱۱26 ۱۱۳۳ ۱۱77 ۱۱۳۰ ۱۴۵7 6۰2۳ مرد

 ۱۱۳۱ ۱۱۳۴ ۱۱7۴ ۱۱8۰ ۱۴۳۱ 6۰۵۰ زن

كن
سا

ر 
غي

 
 2۱ 27 2۴ ۱6 27 ۱۱۵ مرد و زن

 8 ۱2 ۱۱ 6 ۱2 ۴۹ مرد

 ۱۳ ۱۵ ۱۳ ۱۰ ۱۵ 66 زن
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59 

 

 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 54 ساله 53 ساله 52 ساله 51 ساله 50 ساله 50-54 سن

 جمع

 7460 7813 7794 8088 8560 39715 مرد و زن

 4004 4273 4240 4314 4577 21408 مرد

 3456 3540 3554 3774 3983 18307 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۵2۰۹ ۵۴۰۹ ۵۴۱۵ ۵68۹ 6۰۴۵ 27767 مرد و زن

 28۳۵ ۳۰۱۹ ۳۰6۹ ۳۰۹7 ۳2۵6 ۱۵276 مرد

 2۳7۴ 2۳۹۰ 2۳۴6 2۵۹2 278۹ ۱2۴۹۱ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 22۳7 2۳86 2۳6۰ 2۳77 2۴86 ۱۱8۴6 مرد و زن

 ۱۱6۵ ۱2۴۵ ۱۱6۰ ۱2۰8 ۱۳۰7 6۰8۵ مرد

 ۱۰72 ۱۱۴۱ ۱2۰۰ ۱۱6۹ ۱۱7۹ ۵76۱ زن

كن
سا

ر 
غي

 
 ۱۴ ۱8 ۱۹ 22 2۹ ۱۰2 مرد و زن

 ۴ ۹ ۱۱ ۹ ۱۴ ۴7 مرد

 ۱۰ ۹ 8 ۱۳ ۱۵ ۵۵ زن
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60 

 

 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 59 ساله 58 ساله 57 ساله 56 ساله 55 ساله 55-59 سن

 جمع

 5518 6153 6255 7072 7108 32106 مرد و زن

 2608 3083 3123 3815 3767 16396 مرد

 2910 3070 3132 3257 3341 15710 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۳۵۹6 ۴۱۳۹ ۴۱8۵ ۴7۳۰ ۴۹۳۰ 2۱۵8۰ مرد و زن

 ۱78۱ 2۱7۰ 2۱6۰ 2۵۹8 26۵6 ۱۱۳6۵ مرد

 ۱8۱۵ ۱۹6۹ 2۰2۵ 2۱۳2 227۴ ۱۰2۱۵ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 ۱۹۱2 ۱۹۹8 2۰۴8 2۳2۴ 2۱۵۵ ۱۰۴۳7 مرد و زن

 82۱ ۹۰۵ ۹۵2 ۱2۰۹ ۱۰۹۵ ۴۹82 مرد

 ۱۰۹۱ ۱۰۹۳ ۱۰۹6 ۱۱۱۵ ۱۰6۰ ۵۴۵۵ زن

كن
سا

ر 
غي

 
 ۱۰ ۱6 22 ۱8 2۳ 8۹ مرد و زن

 6 8 ۱۱ 8 ۱6 ۴۹ مرد

 ۴ 8 ۱۱ ۱۰ 7 ۴۰ زن
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61 

 

 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 64 ساله 63 ساله 62 ساله 61 ساله 60 ساله 60-64 سن

 جمع

 2966 3667 4188 4394 5915 21130 مرد و زن

 1271 1532 1840 1937 2686 9266 مرد

 1695 2135 2348 2457 3229 11864 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۱۹22 2۳۵۰ 27۳۵ 28۹۹ ۳۹۳۵ ۱۳8۴۱ مرد و زن

 8۴۴ ۱۰۱۴ ۱26۱ ۱۳۳۵ ۱87۱ 6۳2۵ مرد

 ۱۰78 ۱۳۳6 ۱۴7۴ ۱۵6۴ 2۰6۴ 7۵۱6 زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 ۱۰۳2 ۱۳۰۰ ۱۴۴۱ ۱۴87 ۱۹۵۹ 72۱۹ مرد و زن

 ۴22 ۵۰7 ۵72 ۵۹7 8۰۵ 2۹۰۳ مرد

 6۱۰ 7۹۳ 86۹ 8۹۰ ۱۱۵۴ ۴۳۱6 زن

كن
سا

ر 
غي

 
 ۱2 ۱7 ۱2 8 2۱ 7۰ مرد و زن

 ۵ ۱۱ 7 ۵ ۱۰ ۳8 مرد

 7 6 ۵ ۳ ۱۱ ۳2 زن
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62 

 

 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 69 ساله 68 ساله 67 ساله 66 ساله 65 ساله 65-69 سن

 جمع

 1667 2137 2410 2431 2616 11261 مرد و زن

 815 983 1122 1084 1123 5127 مرد

 852 1154 1288 1347 1493 6134 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۱۰6۳ ۱۳۰۴ ۱۵۳۳ ۱6۱6 ۱6۹2 72۰8 مرد و زن

 ۵۳۴ 6۴6 7۵۹ 7۴8 7۴۵ ۳۴۳2 مرد

 ۵2۹ 6۵8 77۴ 868 ۹۴7 ۳776 زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 ۵۹8 826 86۵ 8۰6 ۹۱۵ ۴۰۱۰ مرد و زن

 276 ۳۳۳ ۳۵۵ ۳۳۱ ۳72 ۱667 مرد

 ۳22 ۴۹۳ ۵۱۰ ۴7۵ ۵۴۳ 2۳۴۳ زن

كن
سا

ر 
غي

 
 6 7 ۱2 ۹ ۹ ۴۳ زنمرد و 

 ۵ ۴ 8 ۵ 6 28 مرد

 ۱ ۳ ۴ ۴ ۳ ۱۵ زن
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63 

 

 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 74 ساله 73 ساله 72 ساله 71 ساله 70 ساله 70-74 سن

 جمع

 2251 2725 2417 2212 2319 11924 مرد و زن

 1165 1361 1211 1117 1098 5952 مرد

 1086 1364 1206 1095 1221 5972 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۱۳۱7 ۱6۱7 ۱۴68 ۱۳۹۳ ۱۴۳۵ 72۳۰ مرد و زن

 677 8۰6 7۰۹ 6۹2 687 ۳۵7۱ مرد

 6۴۰ 8۱۱ 7۵۹ 7۰۱ 7۴8 ۳6۵۹ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 ۹2۴ ۱۱۰۵ ۹۴۵ 8۱۵ 86۳ ۴6۵2 مرد و زن

 ۴8۳ ۵۵۴ ۵۰۱ ۴2۴ ۳۹8 2۳6۰ مرد

 ۴۴۱ ۵۵۱ ۴۴۴ ۳۹۱ ۴6۵ 22۹2 زن

كن
سا

ر 
غي

 
 ۱۰ ۳ ۴ ۴ 2۱ ۴2 مرد و زن

 ۵ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 2۱ مرد

 ۵ 2 ۳ ۳ 8 2۱ زن
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64 

 

 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 79 ساله 78 ساله 77 ساله 76 ساله 75 ساله 75-79 سن

 جمع

 1320 1146 1276 1963 2261 7966 مرد و زن

 750 637 714 1005 1150 4256 مرد

 570 509 562 958 1111 3710 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 7۰۱ 6۹۳ 7۴6 ۱۱۳7 ۱۳۳7 ۴6۱۴ مرد و زن

 ۳78 ۳76 ۴۰۳ ۵8۱ 68۹ 2۴27 مرد

 ۳2۳ ۳۱7 ۳۴۳ ۵۵6 6۴8 2۱87 زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 6۱7 ۴۴8 ۵26 82۱ ۹۱8 ۳۳۳۰ مرد و زن

 ۳7۰ 2۵8 ۳۰۹ ۴2۱ ۴۵6 ۱8۱۴ مرد

 2۴7 ۱۹۰ 2۱7 ۴۰۰ ۴62 ۱۵۱6 زن

كن
سا

ر 
غي

 
 2 ۵ ۴ ۵ 6 22 مرد و زن

 2 ۳ 2 ۳ ۵ ۱۵ مرد

 * 2 2 2 ۱ 7 زن
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65 

 

 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 سن
84-80 

 ساله
 ساله 84 ساله 83 ساله 82 ساله 81 ساله 80

 جمع

 913 1128 1150 1448 1568 6207 مرد و زن

 454 619 618 841 811 3343 مرد

 459 509 532 607 757 2864 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 ۵۵7 6۵۳ 66۰ 8۰۰ ۹۰2 ۳۵72 مرد و زن

 2۴6 ۳۵2 ۳۴2 ۴67 ۴۴۳ ۱8۵۰ مرد

 ۳۱۱ ۳۰۱ ۳۱8 ۳۳۳ ۴۵۹ ۱722 زن

ط 
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

ی
تای
وس
ر

 

 ۳۵6 ۴7۱ ۴87 6۴۳ 6۵7 26۱۴ مرد و زن

 2۰8 26۳ 27۳ ۳7۱ ۳6۰ ۱۴7۵ مرد

 ۱۴8 2۰8 2۱۴ 272 2۹7 ۱۱۳۹ زن

ن
اک
 س
ير
غ

 
 * ۴ ۳ ۵ ۹ 2۱ مرد و زن

 * ۴ ۳ ۳ 8 ۱8 مرد

 * * * 2 ۱ ۳ زن
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66 

 

 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 ساله 89 ساله 88 ساله 87 ساله  86 ساله 85 ساله 85-89 سن

 جمع

 151 329 336 506 723 2045 مرد و زن

 63 142 155 267 384 1011 مرد

 88 187 181 239 339 1034 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۹۱ ۱۹۴ 2۱7 ۳۰7 ۴۴۳ ۱2۵2 مرد و زن

 ۳۴ ۹۵ ۹7 ۱۵۴ 22۱ 6۰۱ مرد

 ۵7 ۹۹ ۱2۰ ۱۵۳ 222 6۵۱ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 6۰ ۱۳۳ ۱۱8 ۱۹8 27۹ 788 مرد و زن

 2۹ ۴۵ ۵8 ۱۱2 ۱62 ۴۰6 مرد

 ۳۱ 88 6۰ 86 ۱۱7 ۳82 زن

كن
سا

ر 
غي

 
 * 2 ۱ ۱ ۱ ۵ مرد و زن

 * 2 * ۱ ۱ ۴ مرد

 * * ۱ * * ۱ زن
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67 

 

 )دنباله( ۱۳۹۰ سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -۳-2

 سن
94-90 

 ساله

90 

 ساله

91 

 ساله

92 

 ساله

93 

 ساله

94 

 ساله

ساله و 95

 بيشتر
 نامشخص

 جمع

 535 429 44 48 83 80 264 519 مرد و زن

 484 265 26 28 33 30 98 215 مرد

 51 164 18 20 50 50 166 304 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 ۴۱7 ۳۱۹ 27 2۹ ۴8 ۴7 ۱۵۱ ۳۰2 مرد و زن

 ۳8۰ 2۰۹ ۱6 ۱7 ۱6 ۱۴ ۵۴ ۱۱7 مرد

 ۳7 ۱۱۰ ۱۱ ۱2 ۳2 ۳۳ ۹7 ۱8۵ زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 ۱۱6 ۱۰۹ ۱7 ۱۹ ۳۴ ۳۳ ۱۱۳ 2۱6 مرد و زن

 ۱۰۴ ۵6 ۱۰ ۱۱ ۱7 ۱6 ۴۴ ۹8 مرد

 ۱2 ۵۳ 7 8 ۱7 ۱7 6۹ ۱۱8 زن

كن
سا

ر 
غي

 
 2 ۱ * * ۱ * * ۱ مرد و زن

 * * * * * * * * مرد

 2 ۱ * * ۱ * * ۱ زن

 مأخذ: مرکز آمار ايران)ر.پ( 
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 1390 آبان سنی عمده های گروه و جنس برحسب جمعيت -4-2

 گروه عمده سنی

  

 شهریساکن در نقاط  کل استان

 زن مرد مرد و زن
مرد و 

 زن
 زن مرد

 320905 383488 704393 471994 560955 1032949 جمع

 ۵86۱ 6۳۱۴ ۱2۱7۵ ۹۰۵2 ۹۵2۳ ۱8۵7۵ اطفال)کمتراز یک سال(

 ۳۱۱۹۹ ۳26۴6 6۳8۴۵ ۴7۰2۳ ۴۹۱۹7 ۹622۰ ساله(1-5نوباوگان)

 2۵6۴8 26866 ۵2۵۱۴ ۳7778 ۳۹6۱6 77۳۹۴ ساله(6-10کودکان)

 ۱۹226 ۱۹7۴6 ۳8۹72 2767۹ 2867۹ ۵6۳۵8 ساله(11-14نوجوانان)

 67۰7۱ 77828 ۱۴۴8۹۹ ۹7۵۱8 ۱۱۴۴67 2۱۱۹8۵ ساله(15-24جوانان)

 ۱۵۹۵8۴ 2۰76۰۰ ۳67۱8۴ 2۳2722 2۹8۹۱۹ ۵۳۱6۴۱ ساله(25-64ميانساالن)

ساله و  65بزرگساالن)

 بيشتر(
۴۰2۴۱ 2۰۰7۰ 2۰۱7۱ 2۴۳87 ۱2۱۰8 ۱227۹ 

 ۳7 ۳8۰ ۴۱7 ۵۱ ۴8۴ ۵۳۵ نامشخص

 دنباله ( )

 گروه عمده سنی

  

 غير ساکن روستاییساکن در نقاط 

 زن مرد مرد و زن
مرد و 

 زن
 زن مرد

 1285 1278 2563 149804 176189 325993 جمع

 ۱6 ۱۵ ۳۱ ۳۱7۵ ۳۱۹۴ 6۳6۹ اطفال)کمتراز یک سال(

 ۱۰۵ ۱۰6 2۱۱ ۱۵7۱۹ ۱6۴۴۵ ۳2۱6۴ ساله(1-5نوباوگان)

 ۱۱۰ ۱۱۴ 22۴ ۱2۰2۰ ۱26۳6 2۴6۵6 ساله(6-10کودکان)

 7۱ ۹8 ۱6۹ 8۳82 88۳۵ ۱72۱7 ساله(11-14نوجوانان)

 27۴ 2۹۴ ۵68 ۳۰۱7۳ ۳6۳۴۵ 66۵۱8 ساله(15-24جوانان)

 6۵8 ۵6۵ ۱22۳ 72۴8۰ ۹۰7۵۴ ۱6۳2۳۴ ساله(25-64ميانساالن)

 ۴۹ 86 ۱۳۵ 78۴۳ 7876 ۱۵7۱۹ ساله و بيشتر( 65بزرگساالن)

 2 * 2 ۱2 ۱۰۴ ۱۱6 نامشخص

 مأخذ: مرکز آمار ايران)ر.پ( 
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 جمعيت برحسب جنس و گروه عمده سنی -2-2نمودار 

 

 2-۴: جدول  مبنا

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

 زن مرد



  جمعی  – 2 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
70 

 

 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب جمعيت و خانوار -5-2

 تعداد خانوار شرح
 جمعيت

 زن مرد مرد و زن
 كل استان

 123287 131448 254735 50193 1345آبان 

 169497 178366 347863 68499 1355آبان 

 300680 311503 612183 108247 1365مهر 

 334753 359499 694252 118043 1370مهر 

 366285 377390 743675 132268 1375آبان 

 418205 468062 886267 190143 1385آبان 

 471994 560955 1032949 247026 1390آبان 

 شهرینقاط 

 2۵۵7۹ 2۹۰۴۴ ۵۴62۳ ۱۰۳۱7 1345آبان 

 ۵۴۵7۵ 6۴۵6۹ ۱۱۹۱۴۴ 2۳۹2۴ 1355آبان 

 ۱۴۹۰2۱ ۱۵7۰۵۴ ۳۰6۰7۵ ۵۵۵66 1365مهر 

 ۱67۹۵۹ ۱88۱26 ۳۵6۰8۵ 6۳27۱ 1370مهر 

 ۱۹۰۹۴2 2۰۳۵۴7 ۳۹۴۴8۹ 72۳2۹ 1375آبان 

 2767۹6 ۳۰۰66۹ ۵77۴6۵ ۱282۵۴ 1385آبان 

 ۳2۰۹۰۵ ۳8۳۴88 7۰۴۳۹۳ ۱686۵7 1390آبان 

 نقاط روستایی

 ۹6۳۳۳ ۱۰۰۹6۵ ۱۹72۹8 ۳۹۳۹2 1345آبان 

 ۱۱۴۹22 ۱۱۳7۹7 2287۱۹ ۴۴۵7۵ 1355آبان 

 ۱۴87۴6 ۱۵۱667 ۳۰۰۴۱۳ ۵۱7۰8 1365مهر 

 ۱6۵776 ۱7۰۳۵۰ ۳۳6۱26 ۵۴۴66 1370مهر 

 ۱67۱۳۱ ۱6۵7۵۳ ۳۳288۴ ۵68۹6 1375آبان 

 ۱۳87۱۱ ۱6۴6۹8 ۳۰۳۴۰۹ 6۰7۹2 1385آبان 

 ۱۴۹8۰۴ ۱76۱8۹ ۳2۵۹۹۳ 777۴۵ 1390آبان 

( مغايرت سرجمع کل استان با جمع نقاط شهری و روستايی به علت منظور کردن خانوار و جمعیت غیرسناکن در  ۱)
 خانوار و جمعیت کل استان است. 

 مأخذ: مرکز آمار ايران 
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    1390ها برحسب ساکن و غيرساکن آبان  خانوار و جمعيت شهرستان  -6-2

ان
ست
هر
ش

 

 ساکن در نقاط شهری جمع
ساکن در نقاط 

 روستایی
 غير ساکن

 خانوار
جمعيت 

 )نفر(
 خانوار

جمعيت 

 )نفر(
 خانوار

جمعيت 

 )نفر(
 خانوار

جمعيت 

 )نفر(

 2563 624 325993 77745 704393 168657 1032949 247026 کل استان

 6۴ ۱۴ ۳7826 ۱۰2۰8 22۱۰۱6 ۵86۹۵ 2۵8۹۰6 68۹۱7 بوشهر

 8۱ 2۰ ۵27۱۹ ۱۳۹۱2 ۱7۴82 ۴۳۵۵ 7۰282 ۱8287 تنگستان

 * * 2۹۹۹۳ 7826 2۱۴۵۳ ۵۹۳۱ ۵2۴۴6 ۱۳7۵7 جم

 ۱۱۵۵ 27۱ 77266 ۱۹۳۹۳ ۱۵۱۰۰۴ ۳7۹۴۰ 22۹۴2۵ ۵76۰۴ دشتستان

 ۱2۵6 ۳۱8 286۴6 7۵2۰ ۴7628 ۱۱۹۰۵ 77۵۳۰ ۱۹7۴۳ دشتی

 * * ۱۵7۰۱ ۳8۴7 ۳6822 8۹۴۵ ۵2۵2۳ ۱27۹2 دیر

 7 ۱ 6672 ۱6۳6 2۴8۹۱ 622۱ ۳۱۵7۰ 78۵8 دیلم

 * * ۵6۴۰6 8۱۹7 ۱۱۴۳68 ۱7۴۹2 ۱7۰77۴ 2۵68۹ کنگان

 * * 2۰76۴ ۵2۰6 6۹72۹ ۱7۱7۳ ۹۰۴۹۳ 22۳7۹ گناوه

 مأخذ: مرکز آمار ايران)ر.پ(
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 1390جمعيت برحسب نوع خانوار، جنس و شهرستان آبان   -7-2

ان
ست

هر
ش

 

 خانوار ساكن كل
خانوار 

معمولي 

 غيرساكن

 زن مرد مرد و زن
 ايموسسه گروهي معمولي

 زن مرد
 زن مرد زن مرد زن مرد

كل 

 استان
1032949 560955 471994 471994 464609 85012 1558 12357 4542 1278 1285 

 32 32 2690 7589 582 4212 121042 122727 124346 134560 258906 بوشهر

 34 47 169 153 12 483 34643 34741 34858 35424 70282 تنگستان

 * * 40 435 10 643 25262 25056 25312 26134 51446 جم

 585 570 835 2077 126 769 113124 111339 114670 114755 229425 دشتستان

 631 625 399 1044 70 1024 37882 35855 38982 38548 77530 دشتي

 * * * 144 20 736 26178 25445 26198 26325 52523 دير

 3 4 127 55 17 591 15265 15508 15412 16158 31570 ديلم

 * * 97 630 641 75623 46688 47095 47426 123348 170774 كنگان

 * * 185 230 80 931 44525 44542 44790 45703 90493 گناوه

 ان)ر.پ(مرکز آمار اير مأخذ:
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 شهرستانجمعيت برحسب نوع خانوار و  -2-3نمودار

 

 2-7مبنا : جدول 
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 خانوار در افراد تعداد برحسب معمولی خانوارهای -8-2

 سال
 آبان

 1345 

آبان 

1355 

 مهر

 1365 

 مهر

 1370 

آبان 

1375 

آبان 

1385 

 آبان

 1390 

 241824 184626 111518 118026 108218 68443 49704 جمع

 ۱۱۹۹2 6۴۹8 ۳72۱ 262۴ 2۹۹۵۱ ۳7۹۴ 2۳7۰ نفر 1

 ۳68۳۱ 2۳۰7۰ ۱۱۴۹ ۹7۴7 ۹82۳ 8۰۰6 ۵62۵ نفر 2

 ۵۹8۱۵ ۳6۰۳7 ۱۵877 ۱2۰67 ۱۱826 ۹۴6۱ 68۵2 نفر3

 6۱2۵۰ ۳8۳۵6 ۱۹۴۹8 ۱۵8۰8 ۱۵7۵۵ ۹726 7۴۱۳ نفر 4

 ۳76۹2 ۳۰۴۵2 ۹۱6۹ ۱68۰۳ ۱۵۴۴۱ ۹878 7۴82 نفر 5

 ۱۹8۴۹ 22۰۰۱ ۱7۹27 ۱6۵۴6 ۱۴۱67 ۹۰۰8 682۰ نفر 6

 ۱۴۳۹۵ 282۱2 ۴۴۱77 ۴۴۴۳۱ ۳82۱۱ ۱8۵7۰ ۱۳۱۴2 نفروبيشتر7

 مأخذ: مرکز آمار ايران)ر.پ(

 

 خانوارهای معمولی برحسب تعداد افراد در خانوار  -2-4نمودار 

 
 2-8مبنا: جدول 

0
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50000

60000

70000

نفر و بيش  ٧ نفر ٦ نفر ٥ نفر 4 نفر ٣ نفر2 نفر 1
 تر

 خانوارهاي معمولي برحسب تعداد افراد در خانوار

 1٣90آبان  1٣8٥آبان  1٣٧٥آبان  1٣٧0مهر  1٣٦٥مهر  1٣٥٥آبان  1٣4٥آبان 



  جمعی  – 2 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
75 

 

 تابعيت و جنس برحسب جمعيت -9-2

 شرح
 1390آبان  1385آبان 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 471994 560955 1032949 418205 468062 886267 جمع

 ۴6۴226 ۵۴۵۳8۱ ۱۰۰۹6۰7 ۴۱۰6۱8 ۴۵۳۹۳6 86۴۵۵۴ ایرانی

 7۱8۱ ۱۴۰6۱ 2۱2۴2 ۴۱76 ۱۰۳۰6 ۱۴۴82 غيرایرانی

 ۵87 ۱۵۱۳ 2۱۰۰ ۳۴۱۱ ۳82۰ 72۳۱ اظهارنشده

 مأخذ: مرکز آمار ايران)ر.پ(

 . مرکز آمار ايران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری  -

 زناشویی وضع و جنس سن، برحسب تر بيش و ساله 10 جمعيت-10-2
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 كل استان

مهر 

1365 
387133 ۱۹62۹8 ۱۱۰۴2۵ 107573 2261 591 ... 82597 3276 

مهر 

1370 
455636 2۳۴۰۱۵ ۱2۱۹8۳ 118797 2689 497 ... 110973 1059 

آبان 

1375 
546389 276۵2۰ ۱۳2۹8۰ 129951 2542 487 ... 142873 667 

آبان 

1385 
741190 ۳۹۳7۳۳ 2۰8۹۵۵ 204617 3002 1336 ... 181060 3718 

آبان 

1390 
8529999 ۴68727 2۵6۱7۱ 251394 3207 1539 ... 171125 41431 
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 )دنباله(   زناشويی وضع و جنس سن، برحسب تر بیش و ساله ۱۰ جمعیت-۱۰-2
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ساکن در 

 نقاط شهری
585748 322572 171099 167973 1947 1156 23 116767 34706 

 6۰ 2۴۵۵7 * 6 2 ۱۱6 ۱2۴ 2۴7۴۱ 48956 ساله14-10

 ۱68 ۳۰۱72 * ۱۳ 7 788 8۰8 ۳۱۱۴8 59355 ساله19-15

 ۳6۴۰ ۳۳6۹2 ۳ 7۹ ۳8 ۹228 ۹۳۴8 ۴668۰ 85544 ساله24-20

 ۱۰۰۰۰ ۱8۳۳8 7 ۱8۰ 7۰ 26۴۱۴ 2667۱ ۵۵۰۰۹ 95950 ساله29-25

 8۵6۴ 6۰۹2 ۳ 2۳7 ۵7 2۹۹8۹ ۳۰286 ۴۴۹۴2 76539 ساله34-30

 ۵۰6۰ 2۰2۱ ۱ ۱7۴ ۱۱8 2۴86۰ 2۵۱۵۳ ۳22۳۴ 55349 ساله39-35

 ۳۰۰۵ 867 2 ۱78 62 2۰۹۳6 2۱۱78 2۵۰۵۰ 44345 ساله44-40

 ۱677 ۳7۴ ۳ ۹6 ۵۱ ۱۵۱۹8 ۱۵۳۴8 ۱7۳۹۹ 31813 ساله49-45

 ۱28۹ 2۰۹ * 68 ۹۹ ۱۳6۱۱ ۱۳778 ۱۵276 27767 ساله54-50

 68۵ ۱۰7 * 6۰ ۱۵2 ۱۰۳6۱ ۱۰۵7۳ ۱۱۳6۵ 21580 ساله59-55

 2۹۴ ۵6 ۳ 28 ۱۳۹ ۵8۰۵ ۵۹7۵ 6۳2۵ 13841 ساله64-60

ساله و 65

 بيشتر
24387 ۱2۱۰8 ۱۱78۴ ۱۰۵۹6 ۱۱۵۰ ۳7 ۱ ۱2۹ ۱۹۵ 

 6۹ ۱۵۳ * * 2 7۱ 7۳ 2۹۵ 322 نامشخص
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 )دنباله(   زناشويی وضع و جنس سن، برحسب تر بیش و ساله ۱۰ جمعیت-۱۰-2
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ساکن در نقاط 

 روستایی
267251 146155 85072 8۳۴2۱ ۱26۰ ۳8۳ 8 ۵۴۳۵8 672۵ 

 8 ۱۱۰2۹ * ۴ 2 6۰ 66 11103 21697 ساله14-10

 8۰ ۱۳۵۰2 * 2 ۴ ۳۵۱ 357 13939 26939 ساله19-15

 ۱۰۰۳ ۱۵82۰ * ۳6 ۳2 ۵۵۱۵ 5583 22406 39579 ساله24-20

 22۳۳ ۹۱۴۹ ۱ 86 ۹6 ۱۴۹۴۳ 15126 26508 44334 ساله29-25

 ۱7۰۴ 2۹۹7 ۳ 8۴ ۳۴ ۱۵6۹۴ 15815 20516 34709 ساله34-30

 ۹۴۰ ۱۰۳6 ۱ ۵۹ 6۳ ۱2۱2۹ 12252 14228 24975 ساله39-35

 ۴2۳ ۳۵8 ۱ 27 28 8672 8728 9509 17641 ساله44-40

 ۱62 ۱62 * ۱6 ۱7 ۵666 5699 6023 12073 ساله49-45

 8۹ ۹2 * ۱۴ ۵۴ ۵8۳6 5904 6085 11846 ساله54-50

 ۳۳ ۵۴ 2 2۱ ۵2 ۴82۰ 4895 4982 10437 ساله59-55

 ۱8 ۵۰ * ۱8 78 27۳۹ 2835 2903 7219 ساله64-60

ساله و 65

 بيشتر
15719 7876 7782 6۹68 7۹۹ ۱۵ * 8۵ ۹ 

 2۳ 2۴ * ۱ ۱ 28 30 77 83 نامشخص
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 )دنباله(    زناشويی وضع و جنس سن، برحسب تر بیش و ساله ۱۰ جمعیت-۱۰-2
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 2898 65103 000 1248 11471 110115 122834 190835 1365مهر 

 2015 87341 000 969 12124 119172 132265 221621 1370مهر 

 1856 121224 000 1223 14650 130916 146789 269869 1375آبان 

 3922 135235 000 2557 19275 186468 208300 347457 1385آبان 

 164 126363 142 3935 23386 230282 257745 384272 1390آبان 
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 )دنباله(   زناشويی وضع و جنس سن، برحسب تر بیش و ساله ۱۰ جمعیت-۱۰-2
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ساکن درنقاط 

 شهری
263176 176239 158456 14892 2833 58 86822 115 

 14 23856 3 9 18 315 345 24215 ساله14-10

 12 22722 4 53 22 5394 5473 28207 ساله19-15

 26 17914 11 256 77 20580 20924 38864 ساله24-20

 33 10011 11 474 166 30246 30897 40941 ساله29-25

 11 5345 11 448 293 25489 26241 31597 ساله34-30

 4 2866 6 390 425 19424 20245 23115 ساله39-35

 5 1849 4 347 700 16390 17441 19295 ساله44-40

 4 906 4 263 896 12341 13504 14414 ساله49-45

 * 532 * 223 1385 10351 11959 12491 ساله54-50

 1 330 * 160 1912 7812 9884 10215 ساله59-55

 * 194 1 86 2264 4971 7322 7516 ساله64-60

 4 292 2 123 6730 5128 11983 12279 ساله و بيشتر65

 1 5 1 1 4 15 21 27 نامشخص
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 )دنباله(  زناشويی وضع و جنس سن، برحسب تر بیش و ساله ۱۰ جمعیت-۱۰-2
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ساکن در نقاط 

 روستایی
121096 81506 7۱826 8۴۹۴ ۱۱۰2 8۴ ۳۹۵۴۱ ۴۹ 

 6 ۱۰۳7۹ * 6 ۱۳ ۱۹۰ 209 10594 ساله14-10

 ۳ ۹77۰ ۱ 27 ۱6 ۳۱8۳ 3227 13000 ساله19-15

 7 6۹۳۱ ۱۴ 8۹ ۴۹ ۱۰۰8۳ 10235 17173 ساله24-20

 ۱۵ ۴۵۳6 ۳۱ ۱68 ۱۱7 ۱2۹۵۹ 13275 17826 ساله29-25

 ۱2 ۳2۰2 ۱7 ۱۵۰ ۱۳۵ ۱۰677 10979 14193 ساله34-30

 2 2۰7۹ ۱۰ ۱۴۰ 2۳۵ 828۱ 8666 10747 ساله39-35

 * ۱2۰۴ 7 ۱۱۴ ۳۰2 6۵۰۵ 6928 8132 ساله44-40

 * ۵6۵ 2 8۵ ۴۹۵ ۴۹۰۳ 5485 6050 ساله49-45

 * ۳2۰ ۱ ۹۳ 6۹8 ۴6۴۹ 5441 5761 ساله54-50

 * 22۳ * 68 ۱۰6۴ ۴۱۰۰ 5232 5455 ساله59-55

 * ۱2۱ ۱ 6۵ ۱۱۹۰ 2۹۳۹ 4195 4316 ساله64-60

 ۳ 2۱۰ * ۹7 ۴۱7۹ ۳۳۵۴ 7630 7843 ساله و بيشتر65

 ۱ ۱ * * ۱ ۳ 4 6 نامشخص

  مأخذ: مرکز آمار ايران)ر.پ(
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب جمعيت سنی ميانگين -11-2

 نقاط روستایی نقاط شهری کل استان سال

 زن مرد زن مرد زن مرد مرد و زن

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 000 000 22/2 1355آبان 

 2۰/۵۱ 2۰/66 2۰/۰7 2۰/۳۳ 20/29 20/45 20/77 1365مهر 

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 000 000 000 1370مهر 

 2۰/76 2۰/67 2۰/۵۵ 2۰/۵۱ 20/65 20/56 20/6 1375آبان 

 26/۹6 27/۱ 26/۳۴ 26/۳ 25/92 26/11 26/02 1385آبان 

 28/۴ 28 27/7۹ 28/2۱ 27/99 28/15 28/07 1390آبان 

 مأخذ: مرکز آمار ايران)ر.پ(

 است.فقط شامل جمعیت ساکن  (۱

 
 

 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب جمعيت سنی ميانه -12-2

 سال

  

 نقاط روستایی نقاط شهری کل استان

 زن مرد زن مرد زن مرد مرد و زن

1355آبان   18/03 18/05 18 ۱86 ۰۰۰ ۵/۱7  ۰۰۰ 

1365مهر   15/61 15/43 15/79 ۱۱/۱6  22/۱6  7۵/۱۴  ۳۵/۱۵  

1370مهر   000 000 000 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

1375آبان   15/91 15/65 16/18 6۹/۱۵  ۵۳/۱6  ۱۵.6۱ 82/۱۵  

1385آبان   23/92 24/18 23/66 6/2۳  6۴/2۳  76/2۴  67/2۳  

(۱)1390آبان   26/25 26/5 26 27 26 26 26 

 باشد. یساکن م تیفقط شامل جمع

 .بندی نشده محاسبه شده است های طبقه میانه سنی براساس داده  (۱)

 آمار ايران)ر.پ( مأخذ: مرکز
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب ازدواج در اولين(۱)سن ميانگين -13-2

 نقاط روستایی نقاط شهری کل استان سال

 زن مرد زن مرد زن مرد

1355آبان   000 000 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

1365مهر   23/05 19/87 2۳/۵۵ ۱۹/88 22/۵۵ ۱۹/8۵ 

1370مهر   000 000 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

1375آبان   20/57 21/40 2۰/۴7 2۱/۰8 2۰/67 2۱/72 

1385آبان   26/23 23/69 26/28 2۳/۱۹ 26/۱8 2۴/۱۹ 

1390آبان   26 23/35 26 2۳/۴ 26 2۳/۳ 

 .است شده محاسبه هاينال روش با ازدواج اولین در سن میانگین( ۱
 مأخذ: مرکز آمار ايران)ر.پ(
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب شده ثبت والدت -14-2

سال و 

 شهرستان

 نقاط روستايي نقاط شهري جمع

پسر و 

 دختر
 دختر پسر

پسر و 

 دختر
 دختر پسر

پسر و 

 دختر
 دختر پسر

1375 13894 7164 6730 7۱72 ۳68۳ ۳۴8۹ 6722 ۳۴8۱ ۳2۴۱ 

1380 13815 6948 6867 7۴۳۴ ۳728 ۳7۰6 6۳8۱ ۳22۰ ۳۱6۱ 

1385 17809 9134 8675 ۱۱۹88 6۱8۴ ۵8۰۴ ۵82۱ 2۹۵۰ 287۱ 

1389 18981 9698 9283 ۱۳۰۴8 66۳۵ 6۴۱۳ ۵۹۳۳ ۳۰6۳ 287۰ 

1390 19161 9798 9363 ۱۵۵۰6 7۹۳۵ 7۵7۱ ۳6۵۵ ۱86۳ ۱7۹2 

1391 20181 10449 9732 ۱6۳۳8 8۴82 78۵6 ۳8۴۳ ۱۹67 ۱876 

1392 21628 10584 11044 ۱۵7۰۴ 8۰22 7682 ۵۹2۴ 2۵62 ۳۳62 

1393 21465 11036 10429 ۱۵۴۹۳ 7۹۴۰ 7۵۵۳ ۵۹72 ۳۰۹6 2876 

1394 21950 11295 10655 16099 8224 7875 5851 3071 2780 

 2۳۹ 28۳ ۵22 2۵۳۵ 26۵۳ ۵۱88 2774 2936 5710 بوشهر

 ۴76 ۵۳۴ ۱۰۱۰ 2۱۱ 2۳7 ۴۴8 687 771 1458 تنگستان

 ۳۰7 ۳۱۹ 626 266 2۳۳ ۴۹۹ 573 552 1125 جم

 76۹ 82۱ ۱۵۹۰ ۱7۱۵ ۱76۱ ۳۴76 2484 2582 5066 دشتستان

 26۹ 28۱ ۵۵۰ 6۵۴ 7۴۰ ۱۳۹۴ 923 1021 1944 دشتی

 ۱۵۰ ۱۵2 ۳۰2 ۴8۳ ۵۱۳ ۹۹6 633 665 1298 دیر

 ۴۱ 6۵ ۱۰6 2۹۳ ۳۰۰ ۵۹۳ 334 365 699 دیلم

 88 ۹۴ ۱82 688 7۰2 ۱۳۹۰ 776 796 1572 کنگان

 ۱۵۴ 2۱2 ۳66 87۳ 87۹ ۱7۵2 1027 1091 2118 گناوه

 287 ۳۱۰ ۵۹7 ۱۵7 2۰6 ۳6۳ 444 516 960 عسلویه

 مأخذ: اداره کل ثبت احوال استان بوشهر 
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب شده ثبت فوت -15-2

 سال و شهرستان
 جمع

 نقاط روستايي نقاط شهري
 زن مرد مرد و زن

1375 15372 6740 8632 ۳۱۵۴ ۱22۱8 

1380 2902 1790 1112 ۱۴66 ۱۴۳6 

1385 5174 2912 2262 ۳۰6۵ 2۱۰۹ 

1389 4412 2425 1987 2۹۴۹ ۱۴6۳ 

1390 4352 2415 1937 ۳۰26 ۱۳26 

1391 4030 2340 1690 2876 ۱۱۵۴ 

1392 4110 2314 1796 2776 ۱۳۳۴ 

1393 3814 2173 1641 26۱۴ ۱2۰۰ 

1394 4010 2200 1810 2805 1205 

 ۹۳ 8۰۰ 405 488 893 بوشهر

 2۵6 ۱۱2 167 201 368 تنگستان

 86 ۵۳ 50 89 139 جم

 ۳7۰ 8۱6 530 656 1186 دشتستان

 ۱۵۱ 2۰۰ 176 175 351 دشتي

 ۵۴ ۱7۰ 99 125 224 دير

 ۳۹ ۱28 80 87 167 ديلم

 ۹ ۱۵7 79 87 166 كنگان

 ۱۰۰ ۳۳8 190 248 438 گناوه

 ۴7 ۳۱ 34 44 78 عسلويه

 استان بوشهرمأخذ: اداره کل ثبت احوال 
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 روستایی و شهری نقاط در سنی های گروه و جنس حسب شده بر ثبت جاری فوت -16-2
 1394سال 

 گروه سني
 نقاط روستايي نقاط شهري جمع

 زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن

 236 347 583 635 924 1559 871 1271 2142 جمع

 24 10 34 47 34 81 71 44 115 کمتر از یکساله 

 10 6 16 23 20 43 33 26 59 ساله  4-1

 3 9 12 12 8 20 15 17 32 ساله  9-5

 4 4 8 8 11 19 12 15 27 ساله  14-10

 * 13 13 19 37 56 19 50 69 ساله  19-15

 5 23 28 19 58 77 24 81 105 ساله  24-20

 9 26 35 18 63 81 27 89 116 ساله  29-25

 5 20 25 25 49 74 30 69 99 ساله  34-30

 10 13 23 24 57 81 34 70 104 ساله  39-35

 8 19 27 26 37 63 34 56 90 ساله  44-40

 12 20 32 29 54 83 41 74 115 ساله  49-45

 12 31 43 40 75 115 52 106 158 ساله  54-50

 22 37 59 66 110 176 88 147 235 ساله  59-55

 36 47 83 91 121 212 127 168 295 ساله  64-60

 34 34 68 95 94 189 129 128 257 ساله  69-65

 42 35 77 93 96 189 135 131 266 ساله  74-70

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ساله  79-75

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ساله  84-80

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ساله و بيشتر  85

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... نامشخص 

 .باشددازش اين گروه های سنی موجود نمیاطالعات کافی برای پر۰۰۰
 مأخذ: اداره کل ثبت احوال استان بوشهر
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 روستایی و شهری نقاط در شده ثبت طالق و ازدواج -17-2

 نقاط روستایی نقاط شهری جمع سال و شهرستان

 طالق ازدواج طالق ازدواج طالق ازدواج

1375 5054 308 ۳822 ۳۰۵ ۱2۳2 ۳ 

1380 7789 774 67۵6 77۴ ۱۰۳۳ ... 

1385 9667 1292 ۵۹۹6 ۹22 ۳67۱ ۳7۰ 

1389 10573 1650 72۴۱ ۱28۳ ۳۳۳2 ۳67 

1390 11237 1681 7627 ۱۳۳۳ ۳6۱۰ ۳۴8 

1391 10708 1823 7۴۴2 ۱۴۳۵ ۳266 ۳88 

1392 10303 2159 8۱۳2 ۱8۳۱ 2۱7۱ ۳28 

1393 8751 1907 67۹۰ ۱6۰2 ۱۹6۱ ۳۰۵ 

1394 8290 1907 6482 1592 1808 315 

 62 ۳6۳ ۵6۵ ۱۵۳7 627 1900 بوشهر

 * ۱6۰ * ۱۹2 * 352 تنگستان

 66 28۰ ۴8 266 114 546 جم

 ۱2۴ ۴۵۹ 6۰8 ۱7۰6 732 2165 دشتستان

 ۵۴ ۳28 ۱۱۰ 6۳2 164 960 دشتی

 2 6۵ ۳ ۳۹۹ 5 464 دیر

 * ۹ ۱ 26۵ 1 274 دیلم

 7 ۳۳ 2۵7 ۵۴8 264 581 کنگان

 * ۴۱ * 828 * 869 گناوه

 * 7۰ * ۱۰۹ * 179 عسلویه

 مأخذ: اداره کل ثبت احوال استان بوشهر
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 ازدواج و طالق ثبت شده به تفکيک شهرستان – 2-5نمودار 

 

 2-۱7مبنا: جدول 
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سـال   زوجـه  سـن  به نسبت زوج سن اختالف برحسب شده ثبت طالق و ازدواج -18-2

1394 

 طالق ازدواج اختالف سن

 1907 8290 کل

 ۳7 ۱2۵ ترسال بزرگ 20بيش از 

 ۴۰ ۱6۰ تر( سال بزرگ16 -20)

 ۱۵2 6۳7 تر( سال بزرگ15-11)

 ۵۰ 277 ترسال بزرگ 10

 87 ۳۵۵ ترال بزرگس 9

 ۱۰۹ ۴۳۴ ترسال بزرگ 8

 ۱۱۹ ۵۱7 ترسال بزرگ 7

 ۱۴۰ ۵۵۹ ترسال بزرگ 6

 ۱7۰ 6۳2 ترسال بزرگ 5

 ۱۵۵ 662 ترسال بزرگ 4

 ۱۵8 7۰7 ترسال بزرگ 3

 ۱۵۹ 67۰ ترسال بزرگ 2

 ۱۳8 6۳۴ ترسال بزرگ 1
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 )دنباله(   ۱۳۹۴سال زوجه سن به نسبت زوج سن اختالف برحسب شدهثبت طالقو ازدواج -۱8-2

 طالق ازدواج اختالف سن

 ۱8۴ ۱۰۰۰ اختالف سنبدون 

 ۴2 278 ترسال کوچک 1

 ۴6 ۱7۵ ترسال کوچک 2

 ۳۵ ۱۳6 ترسال کوچک 3

 22 ۹6 ترسال کوچک 4

 ۱8 7۱ ترسال کوچک 5

 ۱۴ ۴6 ترسال کوچک 6

 ۹ ۳6 ترسال کوچک 7

 8 ۱7 ترسال کوچک 8

 ۱ ۱۴ ترسال کوچک 9

 ۴ 2۰ ترسال کوچک 10

 ۹ 2۱ تر( سال کوچک15-11)

 ۱ 6 تر ( سال کوچک20-16)

 * ۵ تر سال کوچک 20بيش از 

 مأخذ: اداره کل ثبت احوال استان بوشهر     
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 1394سال   ازدواج مدت طول حسب بر شده ثبت طالق تعداد -19-2

 جمع شرح
کمتر از 

 سال1

2-1 

 سال

3-2 

 سال

4-3 

 سال

10-4 

 سال

15-10 

 سال

سال و  15

 بيشتر

1385 1412 27۵ ۱86 ۱۵6 ۹۰ ۴۰۰ ۱۰2 2۰۳ 

1389 1650 ۳۱۰ 2۴6 ۱۹2 ۱۰۵ ۴۱۴ ۱7۳ 2۱۰ 

1390 1681 ۳۳۵ 226 ۱76 ۱27 ۴۴۵ ۱68 2۰۴ 

1391 2571 ۴8۹ ۳۱8 2۴6 2۱۳ 726 26۱ ۳۱8 

1392 2159 ۴۰۳ 2۹۴ ۱8۱ ۱۳۱ 6۰7 222 ۳2۱ 

1393 1907 ۳۴7 22۱ ۱۹۵ ۱۴6 ۵2۱ 2۰7 27۰ 

1394 1907 309 234 162 135 530 242 295 

 ۱2۳ ۱۰۳ ۱۹7 ۳۰ ۴6 ۵7 7۱ 627 بوشهر

 * * * * * * * * تنگستان

 ۱۱ ۹ ۳۴ ۱۱ ۱2 2۳ ۱۴ 114 جم

 ۱۰۰ 88 2۰7 ۵7 62 78 ۱۳۱ 732 دشتستان

 2۱ ۱۱ ۴۳ 2۰ ۱۹ 22 28 164 دشتی

 * * * * ۱ 2 2 5 دیر

 * * * ۱ * * * 1 دیلم

 * * * * * * * * کنگان

 ۴۰ ۳۱ ۴۹ ۱6 22 ۴۳ 6۳ 264 گناوه

 * * * * * * * * عسلویه

تعداد طالق ثبت شده برحسب باشد های اين استان موجود نمیاينکه دفتر طالق در برخی شهرستانبا توجه به (۱

 باشد. طول مدت ازدواج به تفکیک شهرستان موجود نمی

 : اداره کل ثبت احوال استان بوشهرمأخذ
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 مقدمه

،  انسانی  نیروی  مربوط به  آمار و اطالعات    

  توسط اداره ۱۳۱8  بار در سال  نخستین  برای

از شهرهای   در برخی ، احوال  آمار و ثبت  کل

، ۱۳۳۵  در سال .شد کشورگردآوری  مهم  

  نفوس  عمومی  سرشماری اولین   اجرای  ضمن

اجرا شد،   آمار عمومی  کل  توسط اداره  که

. آمد  دست  به  زمینه  چند در اين  اطالعاتی

در   آماری چند طرح  با اجرای   سپس

، در  و جمعیت  ، صنعت کشاورزی های  زمینه

  مربوطاطالعات ،  شده  آوری جمعآمار   زمره

،  طرح  با موضوع  نیز متناسب  انسانی  نیروی  به

و  ۱۳۳7  های در سال . قرار گرفت  مورد توجه

  کل  اداره  با همکاری  برنامه  ، سازمان۱۳۴۱

کار و   و آمار وزارت  انسانی  نیروی  مطالعات

  را در زمینه  هايی ، آمارگیری امور اجتماعی

را منتشر   نآ  داد و نتايج  انجام  انسانی  نیروی

  ضمن  د، مرکز آمار ايرانبع  های در سال .کرد

  و مسکن  نفوس  عمومی  های سرشماری اجرای

، ۱۳7۵ ،۱۳6۵، ۱۳۵۵، ۱۳۴۵  های سال

، ۱۳7۰  جمعیت  جاری  و آمارگیری ۱۳8۵

  نینروی  مربوط به  اساسی  آمار و اطالعات

از   بر آن  و عالوه نموده  آوری را جنمع  اننسانی

  های ويژگی  گیری نمونه  ، طرح۱۳76  لسا

به اجرا نیز خانوار را   و بیکاری  اشتغال

هر سال اين  ۱۳8۳درآورده است و تا سال 

های مذکور  سالطرح اجرا گرديده، در 

اطالعات آبان ماه به عنوان نماينده سال ارائه 

طرح آمارگیری از  ۱۳8۴از سال  .شده است

گرديده  نیروی کار جايگزين طرح مذکور

های   است، شايان ذکر است با توجه به ويژگی

ها  اين طرح، اطالعات ارائه شده در اين سال

 .باشد متوسط اطالعات ساالنه می

  اين  آمار و اطالعات  و تنظیم  تهیه  برای   

  های ويژگی  گیری از آمار  طرح  ، از نتايج فصل

خانوار و طرح آمارگیری از   و بیکاری  اشتغال

و نیز از   نیروی کار مرکز آمار ايران

معاونت توسعه مديريت و   آماری  های گزارش

  سرمايه انسانی رياست جمهوری استفاده

  ارائه  فصل  در اينن  که  اطالعاتی .است  شده

و   فنعال  اننواع جمعینت  شننود شنامنل می

  جمعیت  های غیرفعنال اقتصننادی، ويژگی

و   اقتصنادی  تنلفمخ  های در بخش  شاغل

 .باشد می  دولت  آمار کارکنان

زينر    نکنات   توضنیح   شنده   آمار ارائنه  مورددر 

 :است  ضروری

  اشنتغال   های از ويژگی  آمارگیری  در طرح -۱

خانوار و هم نین طنرح آمنارگیری     و بیکاری

  فقنط   نموننه   از نینروی کار، جننامعه آمناری  

باشند و   یمن   ساکن  معمولی  خانوارهای  شامل

غیننر   و معمننولی  جمعننیه دسننت  خانوارهننای

 .گیرد را در بر نمی  ساکن
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،  ينا مؤسسنه    هر وزارتخاننه   آمار مربوط به -2

  هنا و واحندهای   آمار تمنامی  سنازمان    شامل

 .باشد آن نیز می  پوشش  تحت

  دفاع  ، وزارت اطالعات  وزارت  آمار کارکنان -۳

  هنای  شنرکت و   مسنلح   نیروهنای   و پشتیبانی

،  و انتظنامی   نظنامی   و نیروهای  آن  به  وابسته

  و نینز آمنار کارکننان     بنودن   محرمانه  دلیل  به

  دولتنی   های سازمان  پوشش  تحت  های شرکت

، در  اسننتخدامی  خنناص  وضننعیت  علننت  بننه

 .باشد نمی  دسترس

  مفاهيم  تعاریف

ــار: ــروی  ک هننای  آن دسننته از فعالیننت ني

يا بدنی( که به منظور کسب  اقتصادی )فکری

درآمد )نقدی و يا غیر نقدی( صورت پذيرد و 

 .هدف آن تولید کاال يا ارائه خدمت باشد

 ۱۰  اعضای  تمامی:  اقتصادی   فعال  جمعيت

  روز قبنل   در هفت  تر خانوارها که و بیش  ساله

و ينا بیکنار     شاغل  مأمور آمارگیری  از مراجعه

شنمار    بنه   "اقتصادی  فعال"  اند، جمعیت بوده

داران و دارنندگان   محصنالن، خاننه   .آينند  می

درآمد بدون کار، چنان ه شاغل و يا بیکار نیز 

 .شوند محسوب می "فعال اقتصادی"اند،  بوده

در طرح آمارگیری از نیروی کنار در سنال      

سناله و   ۱۰تمام افراد  ۱۳۹۰و ۱۳8۵، ۱۳8۴

تر )حداقل سنن تعینین شنده(، کنه در      بیش

فته تقويمی قبل از هفته آمنارگیری )هفتنه   ه

مرجع( طبن  تعرينف کنار، در تولیند کناال و      

خنندمات مشننارکت داشننته )شنناغل( و يننا از  

انند )بیکنار(،    قابلیت مشارکت برخوردار بنوده 

  .شوند جمعیت فعال اقتصادی محسوب می

  تمننامی : اقتصــادی  غيــر فعــال  جمعيــت

در   تنر خانوارهنا کنه    بیش  و  سالنه ۱۰اعضای

  آمنارگیری مأمننور    از مراجعنه   روز قبل  هفت

از   اننند و در يکنننی و يننا بیکننار نبننوده  شنناغل

  درامد بدون  دار، دارای ، خانه محصل  های گروه

انند بنه عننوان     بنندی شنده   کار و ساير طبقنه 

بننه شننمار  "غیرفعننال اقتصننادی"جمعیننت 

 .آيند می

در طننرح آمننارگیری از نیننروی کننار در       

تمنام افنراد    ۱۳۹۰و ۱۳8۵، ۱۳8۴های  سال

تر که در طول هفتنه مرجنع    ساله و بیش ۱۰

طبنن  تعريننف، در هننیز يننک از دو گنننروه   

گیرند، جمعیننت   شاغنالن و بیکاران قرار نمی

  .شوند غیر فعال اقتصادی محسوب می

تر کنه در   ساله و بیش ۱۰تمام افراد  شاغل:

طول هفته مرجع، طب  تعريف کنار، حنداقل   

طور  يک ساعت کار کرده و يا بنا به داليلی به

موقننت کننار را تننرک کننرده باشننند، شنناغل   

طنور عمنده    شناغالن بنه   .شنوند  محسوب می

بگیننران و  شننامل دو گننروه مننزد و حقننوق   

تنرک موقنت کنار در     .شوند خوداشتغاالن می

مرجع با داشتن پیونند رسنمی شنغلی،    هفته 

بگیران و تداوم کسب و کار  برای مزد و حقوق

عنوان اشتغال محسوب  برای خوداشتغاالن، به
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افراد زير نیز به لحاظ اهمیتی که در  .شود می

فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب 

 شوند: می

افرادی هستند که بدون دريافت مزد بنرای   -

نوار خود که بنا وی نسنبت   يکی از اعضای خا

کننند )کارکننان    خويشاوندی دارند کنار منی  

 فامیلی بدون مزد(  

کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعنالیتی   -

در ارتباط با فعالیت مؤسسه محل کنارآموزی  

دهند، يعنی مستقیماً در تولید کناال   انجام می

هنا   يا خندمات سنهیم هسنتند و فعالینت آن    

 .شود محسوب می "کار"

محصننالنی کننه در هفتننه مرجننع مطنناب     -

 .اند تعريف، کار کرده

تمننام افننرادی کننه در نیروهننای مسننلح بننه  -

کننند   صورت کادر دائم يا موقت خندمت منی  

)نیروهننای مسننلح پرسنننل کننادر و سننربازان، 

داران، افسران وظیفه نیروهای نظامی و  درجه

 .انتظامی(

بننرای دقننت در کنناربرد ايننن تعريننف، در      

هننای عمننومی نفننوس و مسننکن   سرشننماری

افرادی که در هفته  ۱۳۵۵و  ۱۳۴۵های  سال

اند شاغل منظنور   تر کار کرده ساعت و بیش 8

های عمومی نفوس  اند ولی در سرشماری شده

آمننارگیری جنناری   ۱۳7۵، ۱۳6۵و مسننکن 

هنای   و آمنارگیری از ويژگنی   ۱۳7۰جمعیت 

 ۱۳76هننای  اشنتغال و بیکناری خنانوار سنال    

نی کننه در هفننت روز  ، کسننا۱۳8۳لغايننت 

گذشته )قبنل از مراجعنه منأمور آمنارگیری(     

اند، شاغل بنه حسناب    روز کار کرده 2حداقل 

های عمنومی   هم نین در سرشماری .اند آمده

، آمننارگیری ۱۳7۵و ۱۳6۵نفننوس و مسننکن 

و آمنننارگیری از  ۱۳7۰جننناری جمعینننت  

های  های اشتغال و بیکاری خانوار سال ويژگی

که دارای شنغلی   کسانی ۱۳8۳لغايت  ۱۳76

هستند ولی در هفت روز گذشته به اقتضنای  

انند   فصل و ماهیت فصلی کار خود، کار نکرده

)بیکنناران فصننلی(، مشننروط بننر آنکننه در     

جستجوی کار ديگری هم نبوده باشند شاغل 

های  اند، به استثنای سرشماری محسوب شده

که در شمار بیکناران منظنور    ۱۳۵۵و  ۱۳۴۵

ذکنر اسنت کنه سنؤاالت      ضمناً قابل .اند شده

هننای  مربننوط بننه شنناغالن در سرشمنننناری 

، آمنننننارگیری ۱۳7۵، ۱۳۵۵، ۱۳۴۵، ۱۳۳۵

و آمنننارگیری از  ۱۳7۰جننناری جمعینننت  

هننای اشتغنننال و بیکنناری خننانوار     ويژگننی

 ۱۰، از افنراد  ۱۳8۳لغاينت   ۱۳76هنای   سال

، از ۱۳6۵تننر و در سرشننماری  سنناله و بننیش

در  .تر پرسش شده اسنت  ساله و بیش 6افراد 

های مذکور، افنرادی کنه در    تمامی آمارگیری

هنگام سرشماری بنه انجنام خندمت وظیفنه     

اند در شمار شناغالن بنه    عمومی مشغول بوده

  .اند حساب آمده
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هم نین شايان ذکر اسنت تعرينف شناغل       

در سرشماری عمومی نفوس و مسنکن سنال   

منطب  بر تعريف ارائه شنده   ۱۳۹۰و  ۱۳8۵

 .باشد در اين فصل می

روز پنیش از مراجعنه    7افنرادی کنه    بيکار: 

مأمور سرشنماری حنداقل ينک سناعت کنار      

اننند در  اننند و دارای شننغلی نیننز نبننوده نکننرده

صورت داشتن دو شرط ذيل بیکنار محسنوب   

  .شوند می

روز گذشته برای جسنتجوی کنار،    ۳۰در  -۱

اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام يا پیگیری 

در مؤسساتی کاريابی، پرس و جو از دوستان، 

هننای  تمنناس بننا کارفرمايننان، مطالعننه آگهننی

  .انجام داده باشند ...استخدامی و 

يعنی طنی ينک دوره     آماده به کار باشند، -2

وز آيننده  ر 7روز گذشته و  7روزه شامل  ۱۵

آمادگی شروع کار را داشته باشند، هم ننین  

 .اند افراد ذيل بیکار محسوب شده

در انتظار شروع کار جديند هسنتند، يعننی     -

برای آنان کاری مهینا شنده و قنرار اسنت در     

آينده به آن کار مشغول شوند و نیز آماده بنه  

 .کار )طب  تعريف( هستند

 در انتظار بازگشنت بنه شنغل قبلنی و نینز      -

منظور از  .آماده به کار )طب  تعريف( هستند

اين است  "در انتظار بازگشت به شغل قبلی"

که فرد قبالً دارای کار بوده و به داليلنی کنار   

دهنند و پیوننند رسننمی  خننود را از دسننت مننی

شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شنغل  

 .برد خود بسر می

افنراد دارای اشنتغال    اشتغال ناقص زمانی:

زمانی شامل تمام شاغالنی است که در  ناقص

هفته مرجع، حاضر در سر کار يا غايب موقت 

از محل کار بوده، به دالينل اقتصنادی نظینر    

رکود کاری، پیندا نکردن کار بنا سناعت کنار    

 ...تر، قرار داشتن در فصل غینر کناری و    بیش

سنناعت کننار کننرده، خواهننان و  ۴۴کمتننر از 

در هفته مرجع  آمناده برای انجام کار اضنافی

 . اند بوده

کسنانی کنه شناغل بنه      بيکار قبالً شـاغل: 

آيند ولی قنبالً شناغل بنوده و در     حساب نمی

هفت روز قبل از مراجعنه منأمنور آمنارگیری  

اند بیکار قبالً شاغل  مطاب  تعريف، بیکار بوده

 .شنوند محسنوب می

کسانی که شناغل ينا    بيکار قبالً غيرشاغل:

شنوند و در   محسنوب نمنی  بیکار قبالً شناغل  

هفت روز قبنل از مراجعنه منأمور آمنارگیری     

اند در اين گروه قرار  مطاب  تعريف، بیکار بوده

 .گیرند می

  يا بیکار محسننوب   شاغل  که  کسانی : محصل

از مراجعننه   روز قبننل  شننوند و در هفننت نمننی

انند،   بنوده   تحصنیل   در حنال   مأمور آمارگیری

 .آيند می  حساب  به  محصل

 ۱۳۴۵، ۱۳۳۵  های در سنرشمناری دار: خانه

روز   در هفننت  کننه  زنننانی  ، تمننامی۱۳۵۵و 
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  از مراجعنه مأمنور آمارگیننری   قبنل  گذشتنه

)در   داری خانننه   و بنه  ينا بیکار نبنوده  شاغنل

دار  اننند، خانننه   بنوده   خننود( مشغننول    منزل

  نفوس  عمومی  در سرشماری .اند منظور شنده

، طنرح آمارگینری  ۱۳7۵و  ۱۳6۵  و مسکنن

هننای اشتغنننال و بیکنناری خننانوار  از وينننژگی

و هم نیننن   ۱۳8۳لغنايت  ۱۳76های  سنال

طنننرح آمارگینننری از نینننروی کنننار سنننال  

و   تمننننامی زننننننان  ۱۳۹۰و ۱۳8۵، ۱۳8۴

،  ، شاغننل  روز گنذشتننه   در هفت  که  منردانی

داری  خاننننه  و بنننه  نبنننوده  محصننلبیکننار و 

دار منظنننور  انننند، خناننننه  بنننوده  مشغنننول 

  جمعیننت   جنناری   در آمنارگینری .انند شنده

  در هفنت   کنه   و مردانی  زننان  ، تمنامی۱۳7۰

و   ، بیکنننار، محصنننل ، شننناغل روزگنذشتنننه

  مشغنول  داری خاننه  و بنه  نبنوده  بنازنشستنه

 .انند دار منظنور شنده هانند، خانن بنوده

،  شناغل   کنه  کسانیکار:   مد بدونرآد  دارای

شوند و  نمی  دار محسوب و خانه  بیکار، محصل

  مانننننند حقننننوق  مسننننتمری  درامنننندهای

و   ، درامند امنالک   وظیفنه   ، حقوق بازنشستگی

درامند    دارند، دارای ...و  ، سود سهام مستغالت

 .شوند می  کار محسوب  بدون

 رکت اقتصادی )نـرخ فعاليـت(:  نرخ مشا

عبارت است از نسبت جمعیت فعال )شاغل و 

تر به جمعیت در سنن   ساله و بیش ۱۰بیکار( 

 .۱۰۰تر، ضرب در  ساله و بیش ۱۰کار

است از نسبت جمعیت   عبارت : بيکاری  نرخ

بیکار به جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، ضرب 

 .۱۰۰در  

 گزیده اطالعات : 

براسنناس نتننايج طننرح آمننار  ۱۳۹۴در سننال 

 ۱۰درصند جمعینت   ۳/۳6گیری از نیروی کار

ساله و بیش تنر در اسنتان از نظنر اقتصنادی     

نرخ بیکاری در میان  .فعال محسوب می شود

درصد بوده کنه ننرخ    7/۹اين گروه جمعیتی 

درصند و  7/۱۳درصد، زنان  ۹/8بیکاری مردان

نرخ بیکاری کل در نقاط شنهری و روسنتايی   

درصند بنوده    ۳/8درصند و   ۳/۱۰به ترتینب  

 .است

ننننرخ بیکننناری  ۱۳۹۴هم ننننین در سنننال 

سناله   ۱۵-2۹سناله و   ۱۵-2۴جمعیت فعال 

 .درصد بوده است 2۰و  ۳/22به ترتیب 

ساله  ۱۰توزيع نسبی شاغالن  ۱۳۹۴در سال 

هنای  تر در سه بخنش عمنده فعالینت   و بیش

درصنند در  ۳/۱۳اقتصننادی عبننارت اسننت از 

درصنند در بخننش   ۵/27بخننش کشنناورزی، 

درصنند در بخننش خنندمات   ۳/۵۹صنننعت و 

 برآورده شده است.
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      روستایی و شهری نقاط در جنس و فعاليت وضع حسب بر تر بيش و ساله 10 جمعيت نسبی توزیع -1-3
 (درصد)

 شرح

جمعيت 

ساله و  10

 تر بيش

 جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادی جمعيت فعال از نظر اقتصادی

سایر و 

 محصل جمع بيکار شاغل جمع اظهارنشده
خانه 

 دار

دارای 

درآمد 

 کاربدون

 کل استان مرد و زن
 مرد و زن

1380 100 30/93 27/21 3/72 66/15 31/15 29/84 5/16 2/92 

1385 100 36/6 32/7 3/9 58/5 23/9 30/8 3/8 4/9 

1390 100 34 30/3 3/7 61/7 22/5 32/6 6/6 4/3 

1391 100 35/1 31 4/1 61/4 21/9 33 6/5 3/5 

1392 100 37 33/6 3/4 59/5 20/5 32/3 6/7 3/5 

1393 100 36/8 33/5 3/3 60/2 20/4 33/1 6/7 3 

1394 100 3/36 8/32 5/3 1/60 5/19 34 6/6 6/3 

 مرد

1380 100 56/25 49/59 6/66 39/9 32/48 0/52 6/9 3/85 

1385 100 61/8 55/7 6/1 30/2 23/6 0/3 6/3 8 

1390 100 58/5 52/2 6/2 34/9 22/9 0/4 11/6 6/6 

1391 100 59/4 52/9 6/5 35/4 23 0/4 12 5/2 

1392 100 61/5 56/2 5/3 33/3 20/5 0/3 12/5 5/2 

1393 100 61/9 56/8 5/1 33/4 20/7 0/9 11/8 4/7 

1394 100 6/61 1/56 5/5 8/32 1/20 7/0 12 5/5 

 زن

1380 100 4/76 4/09 0/67 93/29 29/79 60/13 3/37 1/95 

1385 100 10/7 9/2 1/5 87/5 24 62/3 1/2 1/8 

1390 100 2/10 9 1/2 87/7 21/9 64/1 1/7 2 

1391 100 12 10 2 86/2 20/7 64/5 1 1/8 

1392 100 13 11/6 1/4 85/2 20/5 63/6 1/1 1/8 

1393 100 11/6 10/1 1/5 87/1 20 65/5 1/6 1/3 

1394 100 4/11 9/9 5/1 9/86 9/18 6/66 4/1 6/1 
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 شنهری  نقناط  در جننس  و فعالینت  وضنع  برحسنب  تربیش و ساله ۱۰ جمعیت نسبی توزيع - ۱-۳

 (     دنباله))درصد( 

 شرح
 ١٠جمعیت 

ساله و 
 تر بیش

جمعیت فعال از نظر 
 اقتصادی

   جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی
سايرو 
اظهار 
 محصل جمع بیکار شاغل جمع نشده 

خانه 
 دار

دارای 
درآمد 

 بدون كار
 نقاط شهری

 مرد و زن

1380 100 32/75 28/34 4/41 64/34 32/33 27/56 4/45 2/91 

1385 100 37 32/7 4/3 58/2 21 32 5/2 4/8 

1390 100 34/2 30/4 3/8 61/1 23 31/8 6/3 4/7 

1391 100 35/1 30/8 4/4 61/1 22/4 32/1 6/6 3/8 

1392 100 37/1 33/5 3/6 59/5 20/9 31/6 7 3/4 

1393 ۱۰۰ 37/7 ۳۴/۱ ۳/6 ۵۹/۴ ۱۹/8 ۳2/7 6/۹ 2/۹ 

1394 100 37 2/33  8/3  6/59  6/19  33 7 4/3  

 مرد

1380 100 57/59 50/03 7/56 38/45 31/96 0/29 6/2 3/96 

1385 100 61/6 55/2 6/4 30/8 24/4 0/2 6/2 7/6 

1390 100 58/5 52/2 6/3 34/9 23/4 0/5 11 6/7 

1391 100 58/7 52/1 6/6 35/7 23/3 0/4 12 5/5 

1392 100 60/2 55/8 4/4 33/7 20/2 0/4 13/1 5 

1393 ۱۰۰ 63/1 ۵7/6 ۵/۵ ۳2/6 ۱۹/6 ۰/7 ۱2/۳ ۴/۳ 

1394 100 7/61  56 7/5  9/32  8/19  7/0  4/12  3/5  

 زن

1380 100 6/06 5/05 1/01 92/16 32/72 56/86 2/58 1/78 

1385 100 10/8 8/8 2 87/3 24/7 61/4 1/2 1/9 

1390 100 10/1 8/6 1/5 87/8 23 63/3 1/5 2/1 

1391 100 11/6 9/5 2/1 86/4 21/6 63/6 1/2 2 

1392 100 13/6 11/8 1/8 84/7 21/5 62/1 1/1 1/7 

1393 100 11/9 ۱۰/2 ۱/7 86/7 2۰/۱ 6۵/۱ ۱/۵ ۱/۴ 

1394 100 2/12  4/10  8/1  2/86  4/19  3/65  5/1  5/1  
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   روستايی نقاط در جنس و فعالیت وضع برحسب تربیش و ساله ۱۰ جمعیت نسبی توزيع -۱-۳
 )دنباله( (درصد)

 شرح
جمعیت 

ساله و  ١٠
 بیشتر

جمعیت فعال از نظر 
 اقتصادی

 جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی
سايرو 
اظهار 
 محصل جمع بیکار شاغل جمع نشده

خانه 
 دار

دارای 
درآمد 

 بدون كار
 نقاط روستايي

 مرد و زن

1380 ۱۰۰ 28/73 2۵/8۴ 2/8۹ 68/۳۴ 2۹/77 ۳2/۵6 6/۰۱ 2/۹۳ 

1385 ۱۰۰ 35/8 ۳2/8 ۳ ۵۹ 22/8 ۳2/۴ ۳/8 ۵/2 

1390 ۱۰۰ 33/5 ۳۰/۱ ۳/۴ 62/۵ 2۰/۵ ۳۴/7 7/۳ ۴ 

1391 ۱۰۰ 35 ۳۱/6 ۳/۴ 62 2۰/۵ ۳۵/۱ 6/۴ ۳ 

1392 ۱۰۰ 36/8 ۳۴ 2/8 ۵۹/۴ ۱۹/6 ۳۳/7 6/۱ ۳/8 

1393 ۱۰۰ 34/7 ۳2/۱ 2/6 62 2۱/۵ ۳۴/2 6/۳ ۳/۳ 

1394 100 6/34 8/31 8/2 5/61 3/19 3/36 9/5 8/3 

 مرد

1380 ۱۰۰ 54/57 ۴۹/۰۳ ۵/۵۴ ۴۱/7۱ ۳۳/۱۳ ۰/8۱ 7/77 ۳/72 

1385 ۱۰۰ 61/9 ۵6/۵ ۵/۴ 2۹/۵ 22/8 ۰/۴ 6/۳ 8/6 

1390 ۱۰۰ 58/5 ۵2/۳ 6/2 ۳۵/۱ 2۱/8 ۰/۳ ۱۳ 6/۴ 

1391 ۱۰۰ 60/7 ۵۴/7 6 ۳۴/6 22/۳ ۰/۴ ۱۱/۹ ۴/7 

1392 ۱۰۰ 61/9 ۵6/۹ ۵ ۳2/۴ 2۱/۳ ۰/2 ۱۰/۹ ۵/7 

1393 ۱۰۰ 59/4 ۵۵ ۴/۴ ۳۵ 2۳/۴ ۰/7 ۱۰/۹ ۵/6 

1394 100 4/61 5/56 9/4 6/32 8/20 9/0 9/10 6 

 زن

1380 ۱۰۰ … … … … … … … … 

1385 ۱۰۰ 10/4 ۹/6 ۰/8 87/8 22/۹ 6۳/۵ ۱/۴ ۱/8 

1390 ۱۰۰ 10/8 ۹/۹ ۰/۹ 87/۴ ۱۹/۴ 66 2 ۱/8 

1391 ۱۰۰ 12 ۱۰/۹ ۱/۱ 86/6 ۱8/8 66/۴ ۱/۴ ۱/۴ 

1392 ۱۰۰ 11/9 ۱۱/2 ۰/7 86/2 ۱7/۹ 67/۱ ۱/2 ۱/۹ 

1393 ۱۰۰ 10/7 ۹/8 ۰/۹ 88/۱ ۱۹/7 66/۵ ۱/۹ ۱/2 

1394 100 10 9 1 1/88 8/17 1/69 2/1 8/1 

 سرشماری و کار نیروی جمعی  دفتر/  ايران آمار مرکگ  مموش
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 نقاط در جنس حسب بر بيشتر و ساله 10 جمعيت در کار نيروی عمده های شاخص-2-3

 (درصد)   روستایی  و شهری

 شرح
نرخ 

مشارکت 
 اقتصادی

نرخ 
 بيکاری

نرخ بيکاری 
ساله 24-15  

نرخ بيکاری 
ساله 29-15  

سهم 
اشتغال 
 ناقص

های عمده  سهم اشتغال در بخش
 اقتصادی

 خدمات صنعت کشاورزی

 كل استان

 مرد و زن

1385 36/4 10/5 22/8 18/8 000 17/4 24/7 57/9 

1390 34/1 11 24/9 21/1 6 17 25/2 57/8 

1391 35/1 11/6 24/1 21/8 6/7 17/3 23/4 59/2 

1392 37 9 20/1 17/3 5 15/8 25/3 58/9 

1393 36/8 9 20/2 17/9 5/8 14/9 26/8 58/3 

1394 3/36  7/9  3/22  20 8/5  3/13  5/27  3/59  

 مرد

1385 6۱/6 ۹/8 2۰/7 ۱7 ۰۰۰ ۱۵/۹ 2۵/8 ۵8/۳ 

1390 ۵8/۵ ۱۰/7 2۳ ۱۹/۵ 6/8 ۱۵/6 26/۹ ۵7/۵ 

1391 ۵۹/۳ ۱۰/۹ 22/2 ۱۹/۵ 7/6 ۱۵/۵ 2۵/۱ ۵۹/2 

1392 6۱/۵ 8/6 ۱8/۹ ۱6/۱ ۵/7 ۱۴/۹ 27/6 ۵7/۵ 

1393 62 8/۳ ۱8/۴ ۱6/۱ 6/۳ ۱۴/2 28/۴ ۵7/۴ 

1394 6/61  9/8  21 2/18  6/6  3/13  5/28  2/58  

 زن

1385 ۱۰/7 ۱۴/۵ ۳۴/8 28/6 ۰۰۰ 26/۵ ۱7/8 ۵۵/7 

1390 ۱۰/۳ ۱2/6 ۳۹/۳ ۳۰/۳ ۱/6 2۴/7 ۱۵/2 6۰/۱ 

1391 ۱۱/8 ۱۵/۳ ۳6 ۳2/۱ ۱/8 26/۴ ۱۴/۴ ۵۹/2 

1392 ۱۳ ۱۰/۹ 26/۳ 22/۵ ۱/6 2۰/۳ ۱۴/۴ 6۵/۳ 

1393 ۱۱/۵ ۱2/7 ۳۵/۵ 28/8 ۳ ۱8/۹ ۱7/۹ 6۳/2 

1394 5/11  7/13  2/30  3/29  5/1  1/13  6/21  3/65  
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 شنهری  نقناط  در جنس حسب بر تربیش و ساله ۱۰ جمعیت در کار نیروی عمده هایشاخص-2-۳
 (دنباله)     (  )درصد

 شرح
نرخ 

مشارکت 
 اقتصادی

نرخ 
 بيکاری

نرخ بيکاری 
24-15 

 ساله

نرخ بيکاری 
29-15 

 ساله

سهم 
اشتغال 
 ناقص

های عمده  سهم اشتغال در بخش
 اقتصادی

 خدمات صنعت کشاورزی

 نقاط شهری
 مرد و زن

1385 7/36  6/11  2/72  9/20  000 4/7  24 6/86  

1390 3/34  3/11  8/26  4/21  5/6  9/7  9/25  2/66  

1391 1/35  4/12  2/27  5/23  8/6  3/8  1/24  4/67  

1392 1/37  6/9  6/22  7/19  5/4  1/7  2/25  6/67  

1393 7/۳7  6/۹  ۳/22  ۱۹ ۳/۵  ۵/7  ۴/26  2/66  

1394 37 3/10  2/22  2/21  3/5  3/8  7/26  9/64  
 مرد

1385 5/61  4/10  4/24  4/18  000 6/7  9/24  5/67  

1390 4/58  7/10  4/24  4/19  3/7  4/8  3/27  3/64  

1391 8/58  3/11  4/25  6/20  7/7  4/8  4/25  66 

1392 3/61  9/8  5/20  9/17  2/5  4/7  7/27  8/64  

1393 ۱/6۳ 7/8 8/۱۹ ۵/۱6 6/۵ 8 ۹/27 ۱/6۴ 

1394 7/61 4/9 2/20 3/19 2/6 9 9/27 1/63 
 زن

1385 8/10  4/18  4/41  2/33  000 2/6  7/17  1/76  

1390 1/10  7/14  2/44  6/31  9/1  7/4  1/17  2/78  

1391 7/11  2/18  1/38  9/35  2/2  1/8  7/16  2/75  

1392 7/13  13 7/31  5/26  2/1  7/5  7/13  6/80  

1393 ۹/۱۱ ۵/۱۴ ۵/۴۳ ۳/۳۳ ۴/۳ ۳/۴ ۹/۱7 8/77 

1394 2/12 2/15 2/33 31 3/0 9/4 5/20 6/74 
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روسنتايی   نقاط در جنس برحسب بیشتر و ساله ۱۰ جمعیت در کار نیروی عمده هایشاخص -2-۳
 (دنباله)  )درصد( 

 شرح
نرخ 

مشارکت 
 اقتصادی

نرخ 
 بيکاری

نرخ بيکاری 
24-15 

 ساله

نرخ بيکاری 
29-15 

 ساله

سهم 
اشتغال 
 ناقص

های عمده  سهم اشتغال در بخش
 اقتصادی

 خدمات صنعت کشاورزی

 نقاط روستايي

 مرد و زن

1385 35/9 8/6 15/9 15 … 35/1 26 28/9 

1390 33/5 10/2 21/2 20/5 4/9 38/5 23/5 38 

1391 35/1 9/7 17/7 17/6 6/3 37/3 21/9 40/8 

1392 36/8 7/7 16/2 12/5 6/1 34 25/4 40/5 

1393 ۳۴/8 7/6 ۱6/6 ۱۵/7 7/۱ ۳۱/6 27/۹ ۴۰/۵ 

1394 7/34  3/8  5/22  2/17  7 5/24  1/29  4/46  

 مرد

1385 61/8 8/8 15/2 14/6 … 31 27/3 41/7 

1390 58/5 10/6 20/2 19/7 5/7 33/3 26 40/7 

1391 60/7 9/8 15/8 17 7/5 32 24/5 43/5 

1392 61/9 8/1 16/5 12/6 6/9 30/2 27/3 42/5 

1393 ۵۹/۴ 7/۵ ۱۵/۹ ۱۵/۱ 7/۹ 28/۱ 2۹/7 ۴2/2 

1394 4/61  9/7  3/22  9/15  5/7  23 30 47 

 زن

1385 10/4 7/6 21 17/8 … 58/9 18/1 23 

1390 10/7 8/1 28/8 26/2 1 63/6 11/7 24/7 

1391 12 9/3 30/8 21/2 1 61 10/2 28/8 

1392 11/8 5/8 14/9 11/9 2/5 53/3 16 30/8 

1393 ۱۰/7 8/۳ 22/۳ ۱8/8 2/2 ۵۰/6 ۱8 ۳۱/۴ 

1394 10 1/10  7/23  8/24  2/4  9/32  2/24  9/42  
 سرشماری و کار نیروی جمعی  دفتر/  ايران آمار مرکگ  مموش
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 وضـع  برحسـب  تربيش و ساله 10( کار جویای) بيکار و شاغل جمعيت نسبی توزیع-3-3

 (درصد)         تحصيالت  سطح و سواد

وضع سواد 

و سطح 

 تحصیالت

1385 1390 1391 1392 1393 1394 

 بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع
 1/98 05/94 9/96 1/92 98 3/92 9/96 5/90 4/94 6/82 4/98 3/89 باسواد
 06/10 36/20 4/12 9/18 15 9/19 2/17 3/23 6/12 4/13 19 5/26 ابتدايي

 66/19 37/21 15 19 22 1/17 3/22 5/17 3/25 2/22 31 4/22 راهنمايي
 66/0 64/0 7/0 7/0 3/1 9/0 7/0 9/0 8/40 32 2/1 1/1 متوسطه
پیش ديپلم و 

 دانشگاهي
6/25 3/35 4/0 8/0 5/23 8/25 /5/23 25 9/23 6/25 6/24 2/26 

 6/42 89/30 8/42 7/27 34 6/28 3/29 8/21 18 7/24 9/11 6/13 عالي
های  حوزه

علمیه و علوم 

 ديني

2/0 * _ _ _ _ _ _ 9/18 9/29 

ی سواد آموز

 و غیر رسمي
* * 4/1 7/0 3/3 6/1 3/2 8/0 8/1 4/0 037/2 57/0 

 * * 1/3 9/7 2/2 7/7 3 5/9 3/4 8/7 6/1 7/10 سوادبي
نامشخص و 

 اظهار نشده
* * 5/9 3/1 _ _ _ _ _ _ 94/5 9/1 

 سرشماری و کار نیروی جمعیت دفتر/  ايران آمار کزمر:  مأخذ
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   1394حسب جنس و وضعيت استخدامیکارکنان دولت بر -4-3
 

 دستگاه اجرايي
 جمعسر

 جمع زن ومرد مرد زن

 21712 15359 6353 جمع 

 119 89 30 اداره كل ورزش و امور جوانان

 937 858 79 شركت توزيع نیروی برق

 168 146 22 دامپزشکياداره كل شبکه 

 61 52 9 اداره كل نوسازی و توسعه تجهیز مدارس

 662 603 59 سازمان بنادر و كشتیراني

 33 29 4 تعزيرات حکومتي

 273 231 42 بانک سپه

 62 51 11 پژوهشکده میگو

 100 78 22 جمعیت هالل احمر

 11 8 3 ، معدن و تجارتاداره كل صنعت

 1117 550 567 مديريت درمان اداره كل تامین اجتماعي

 188 173 15 بانک مسکن

 43 32 11 پزشکي قانوني

 122 48 74 هااداره كل كتابخانه

 520 488 32 بانک ملي

 22 15 7 الملليهای بیننمايشگاه

 23 21 2 هاهمیاری شهرداری

 275 257 18 شیالت

 149 109 40 اداره كل بنیاد شهید وامورايثارگران

 280 279 1 ایبرق منطقهشركت 

 88 62 26 اداره كل اموراقتصادی و دارائي

 39 28 11 های صنعتيشركت شهرك
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 )دنباله(  ۱۳۹۴حسب جنس و وضعیت استخدامیان دولت برکارکن -۴-۳

 نام دستگاه
 سرجمع

 جمع زن و مرد مرد زن

 467 431 36 شركت گاز 

 55 48 7 بوشهر 3شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 

 803 781 22 ها واقدامات تامینياداره كل زندان

 38 32 6 های استاناداره كل حمل و نقل و پايانه

 88 80 8 اداره كل تبلیغات اسالمي

 15 12 3 حوزه هنری

 112 82 30 فرهنگ و ارشاد

 10 10 * مديريت حج و زيارت

 675 568 107 كمیته امداد امام خمیني )ره(

 99 96 3 فني مکانیک خاك آزمايشگاه

 87 73 14 بانک توسعه تعاون

 461 178 283 اداره كل بهزيستي

 69 50 19 اداره كل استاندارد

 215 174 41 صنعت و معدن

 718 580 138 گمرك استان بوشهر

 68 51 17 پست بانک

 183 174 9 بنیاد مسکن انقالب اسالمي

 318 235 83 دانشگاه خلیج فارس

 38 34 4 شهرداری بندر سیراف

 150 140 10 شهرداری برازجان

 8 7 1 بانک توسعه صادرات

 11 10 1 شهرداری ريز

 33 30 3 شهرداری تنگ ارم

 604 471 133 اداره كل جهاد كشاورزی



 نیروی انساني  – 3 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
107 

 

 

 )دنباله(  ۱۳۹۴ حسب جنس و وضعیت استخدامیکارکنان دولت بر -۴-۳

 نام دستگاه
 جمع

 مردجمع زن و  مرد زن

 46 45 1 شهرداری وحدتیه

 43 41 2 شهرداری دالکي

 71 68 3 اداره كل بازرسي استان

 512 396 116 استانداری

 185 144 41 منابع طبیعي و آبخیزداری

 76 72 4 شهرداری بندر ديلم

 29 29 * شهرداری كاكي

 30 27 3 شهرداری آبپخش

 29 24 5 شهرداری خارك

 62 48 14 شهرداری بندر گناوه

 33 29 4 شهرداری جم

 28 26 2 شهرداری اهرم

 305 285 20 بانک ملت

 134 110 24 حفاظت محیط زيست

 171 131 40 میراث فرهنگي

 498 418 80 راه و شهرسازی

 120 97 23 ثبت احوال

 61 42 19 بیمه سالمت

 12 12 * شهرداری شبانکاره

 11 10 1 بیمه آسیا

 64 5 8 كنگانشهرداری بندر 

 13 12 1 شهرداری بندر امام حسن 

 11 10 1 شهرداری آباد 

 24 23 1 شهرداری بندر دير



 نیروی انساني  – 3 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
108 

 

 )دنباله(  ۱۳۹۴ حسب جنس و وضعیت استخدامیت برکارکنان دول -۴-۳

 نام دستگاه
 جمع

 جمع زن و مرد مرد زن

 163 133 30 آب و فاضالب روستايي 

 2160 175 41 ای آموزش فني و حرفه

 34 24 10 مديريت امور عشاير

 6618 3071 3547 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني

 49 34 15 تعاون روستايي

 33 32 1 خوندشهرداری بر

 24 20 4 شهرداری بندر ريگ 

 194 154 40 ثبت اسناد و امالك

 16 14 2 شهرداری بردستان

 10 8 2 شهرداری انارستان 

 9 8 1 شهرداری شنبه 

 12 12 * شهرداری بنک

 32 29 3 شهرداری چغادك 

 14 12 2 شهرداری بوشکان 

 16 15 1 شهرداری دلوار

 182 107 75 دانشگاه پیام نور

 16 12 4 آوری و فروش اموال تملیکيمديريت جمع

 240 221 19 های نفتيشركت ملي پخش فراورده

 383 338 45 شهرداری بوشهر

 177 167 10 پست 

 * * * هااداره كل فرودگاه

 89 64 25 سازمان برنامه و بودجه 

 های اجرايی استان بوشهرها و دستگاهمأخذ:سازمان
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 کارکنان دولت بر حسب جنس و مدرک تحصيلی -5-3

 ناو دستیاه

 دکتری فوق لیسان  لیسان  فوق ديپلم ديپلم ديپلمزير 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

 637 234 464 670 4473 4159 2031 1325 2081 2500 1079 386 جمع

اداره کل ورزش 
 و امور جوانان

* * 6 8 ۵ ۹ ۴۳ 22 ۱۰ 6 * * 

شرک  توزيع 
 برق

۱۴ ۱۳۹ 2۳ 22 28 ۱۱7 ۱۱6 ۱7۵ 2۱ 2۱ * ۱ 

اداره کل شبكه 
 دامپگشكي

۱۰ ۴ ۹ ۱۰ ۱6 ۳۰ ۱2 ۳۵ ۱ ۳ ۱8 2۰ 

اداره کل نوسازی 
توسعه تجهیگ و

 مدارس
۱ ۳ 2 2 ۵ ۵ ۳2 7 ۴ ۱ * * 

سازمان بنادر و 
 کشتیراني.

* * ۳۳ ۳۳ ۱۴ 72 ۱۰6 2۱۱ ۴۵ ۳6 * ۱ 

تعگيرات 
  كومتي

* * * * * ۴ ۱2 ۱۱ ۱ ۱ * * 

 * * * ۱۳ ۵ ۱۰۳ ۱۳ 28 8۵ 8۹ * * سپه بانك

پژوهشكده 
 مییو

* * ۳ ۳ ۵ ۴ 27 ۱ 8 2 7 2 

جمعی  هالل 
 ا مر

* * 8 8 8 ۵ 2۱ ۳۵ ۳ ۳ ۱ 2 

بانك صنع  و 
 معدن

* * * * * ۱ 6 2 2 * * * 

اداره کل تامین 
 اجتماعي

* * 22۱ ۱7۹ 8۰ ۳۴ 27۱ ۱7۴ ۵ ۳ ۵۱ ۱۳6 

 * * ۳ ۹ ۳۵ ۵6 ۳ 2۵ ۵۳ ۵۴ * * بانك مسكن

 2 8 2 * ۴ ۴ 8 ۳ ۱ ۱ * * پگشكي قانوني

اداره کل 
 هاکتابخانه

* * * * * 2۵ * 7۹ ۱ ۱۳ * * 

 * * * ۹ * ۱۵6 * 8۳ ۱۹2 ۱۹7 * * بانك ملي
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 ) دنباله(  حسب جنس و مدرک تحصیلیدولت بر کارکنان -۵-۳

 ناو دستیاه

 دکتری فوق لیسان  لیسان  فوق ديپلم ديپلم ديپلمزير 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

های نمايشیاه
 الملليبین

* * * * * 2 * 7 * ۴ * * 

همیاری 
 هاشهرداری

* * * * * 2 * 8 * ۱ * * 

 * * ۳ ۱۱ 27 6۹ ۴۰ ۹ 6 6 ۵۹ ۱ داره کل شیالتا

اداره کل بنیاد 
 شهید وامور

 ايثارگران
* * ۴۰ ۳۰ 26 ۴ ۴۳ ۱۰ 8 * * * 

شرک  برق 
 ایمن قه

* * ۳ ۳ ۴ ۹۴ ۱۱ ۹۰ * 2 * * 

اداره کل 
اموراقتصادی و 

 دارا ي
۱ 2 7 6 ۵ ۳ ۴2 7 ۱۴ ۳ * * 

شرک  شهر  
 های صنعتي

* * ۳ 2 ۱ ۳ ۱۱ 8 ۴ ۴ * * 

 * ۱ ۴ ۱۱ 68 7۰ 8۵ ۱۰ 6 7 ۱6 * شرک  گاز

شرک  غله و 
ودمات بازرگاني 

 بوشهر 3من قه 
* * ۱۰ ۱۰ * ۱۰ 6 6 * * * * 

زندانهاکلاداره
 تامینيواقدامات

۳ 8 6۱ ۵۹ 2۰ ۳6 6۵ 7۵ ۱۴ ۴ * ۱۵ 

-کل  ملاداره

هایپايانهونقلو
 استان

* * * * ۱ 2 ۹ ۱7 2 2 * * 

اداره کل 
 تبلیغات اسالمي

۱ ۱۱ 2 2 ۱ ۹ ۱۵ ۳۳ ۵ ۱ * * 

 * * * 2 ۳ ۳ ۴ * * * * *  وزه هنری

اداره کل فرهنگ 
 وارشاد اسالمي

* * ۱۱ ۱۰ 7 ۱7 2۴ ۱۹ ۱ * ۱ ۱ 
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 ) دنباله(   حسب جنس و مدرک تحصیلیدولت بر کارکنان -۵-۳

 ناو دستیاه

 دکتری فوق لیسان  لیسان  فوق ديپلم ديپلم ديپلمزير 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ي 
مان
پی

ی
داد
رار
و ق

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

 * * * * 7 2 ۱ * * * * * مديري   ج و زيارت

 * ۱ 2۱ ۱8 ۱6۱ ۱77 ۴۵ 87 7۵ 7۵ * * کمیته امداد

آزمايشیاه فني 
 مكانیك وا 

* * 2 2 * ۱۹ ۵ ۳۹ * ۴ * * 

 * ۰ ۱ ۴ ۱ ۴6 6 ۱۰ 7 7 * * تعاون بانك توسعه

 * 2 ۱۵ ۹ ۱۳۹ ۹۰ ۱6 * ۱۳ 22 86 ۹ اداره کل بهگيستي

اداره کل استاندارد 
 وتحقیقات صنعتي

* ۱ 2 2 ۱ ۱۰ ۱۴ 28 ۵ ۴ 2 * 

 صنع ، کلاداره
 وتجارتمعدن

* * ۴ ۵ ۱۴ ۳۵ ۵7 6۳ ۱6 ۵ 2 * 

گمر  استان 
 بوشهر

* * ۵۳ ۵2 7۱ ۱۴۵ ۱۴۳ 2۱۱ 2۵ ۱8 2 * 

 * 2 2 * ۵2 ۹ 2 ۱ * * * * پس  بانك

بنیاد مسكن انقالب 
 اسالمي

* ۱۵ 7 6 7 ۱7 22 76 2 * 2 * 

دانشیاه ولیج 
 فارس

* * 8 7 6 ۴۱ 68 ۹۵ 2۳ ۱۵ ۱ * 

شهرداری بندر 
 سیراف

* * * * ۱ ۱ 2 6 * * * * 

 * * * 8 * ۴2 ۱۹ ۱7 ۹ ۹ * * شهرداری برازجان

بانك توسعه 
 صادرات

* * ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ * ۱ * * * 

 * * * * ۱ ۵ ۱ * * * * * شهرداری ريگ

 * * * * 6 ۳ ۱ ۴ 2 2 ۱2 * شهرداری تنگ ارو

اداره کل جهاد 
 کشاورزی

۴۹ 2۹ ۴۳ ۴2 ۴8 ۱۰ ۱8۹ ۱2۱ 62 22 ۱ ۱ 

 * * * * ۳ ۴ ۳ ۱ 2 2 27 2 شهرداری و دتیه

 * * * * 2 ۹ ۱ 2 * ۱ 2۴ ۱ شهرداری دالكي
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 ) دنباله(    جنس و مدرک تحصیلیحسب دولت بر کارکنان -۵-۳

 ناو دستیاه

 دکتری فوق لیسان  لیسان  فوق ديپلم ديپلم ديپلم زير

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

 1 * 23 2 33 1 9 * * * * * اداره بازرسي استان

 1 2 40 52 146 118 31 39 25 22 * * استانداری

 * * 6 8 46 60 10 9 16 18 * * منابع طبیعي و آبخیگداری

 * * * * 2 1 7 8 6 7 33 13 شهرداری بندر ديلم

 * * * * 2 4 3 5 2 2 11 * شهرداری کاکي

 * * 1 2 * 9 1 1 8 9 * * شهرداری آبپخش

 * * * 1 6 5 1 1 11 13 * * وار شهرداری 

 * * 4 * 22 16 3 6 8 9 * * شهرداری بندر گناوه

 * * 1 1 8 8 4 4 1 2 * * شهرداری جم

 * * * * 5 5 6 3 3 3 * * شهرداری اهرو

 * * 1 6 23 85 6 42 133 137 * * بانك مل 

 * * 17 6 51 12 16 3 12 12 * * اداره کل  فاظ  محیط زيس 

 * * 17 9 44 10 29 4 2 2 16 * وگردشیریمیراث فرهنیيکلاداره 

 * * 9 19 156 82 58 12 24 25 * * راه و شهرسازی

 * * 4 5 20 46 2 16 16 17 * * ثب  ا وال

 * 2 * 5 17 20 3 4 4 5 * * بیمه سالم 

 * * * * * 6 * 3 3 3 * * شهرداری شبانكاره

 * * 4 1 1 2 1 * * * * * بیمه آسیا

 * * 1 3 9 11 8 6 9 10 * * شهرداری بندر کنیان

 * * 1 * 4 6 * * * * * * شهرداری بندر اماو  سن

 * * 2 * 3 * 3 1 * * * * شهرداری آباد

 * * * 2 6 13 2 1 * * * * شهرداری بندر دير

 * * 9 4 51 16 21 11 10 12 * * آب و فاضالب روستايي

 * * 4 7 41 38 26 21 23 23 21 3 ایآموزش فني و  رفه

 * * * 2 7 9 4 4 3 3 1 3 مديري  امور عشاير
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 ) دنباله(     جنس و مدرک تحصیلی حسبکارکنان دولت بر -۵-۳

 استان بوشهر. برنامه و بودجهمأخذ: سازمان 

 

 

 

 ناو دستیاه

 دکتری فوق لیسان  لیسان  فوق ديپلم ديپلم ديپلم زير

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

مي
رس

 

ی
داد
رار
و ق
ي 
مان
پی

 

دانشیاه علوو پگشكي و 
ودمات بهداشتي 

 درماني
270 532 845 523 408 575 1102 1281 106 50 134 452 

 * * 1 1 13 17 3 3 1 1 * * تعاوني روستايي

 * * * * 2 7 * * * * 16 5 شهرداری بردوون

 * * 1 * 3 7 2 5 * * * * بندر ريگشهرداری 

 2 2 2 2 72 59 19 2 12 15 * * ثب  اسناد و امال  

 * * 2 * 4 * 3 * 1 1 * * شهرداری بردستان

 * * 2 * 6 1 * * * * * * شهرداری انارستان

 * * * 1 1 2 1 * 3 3 * * شهرداری شنبه

 * * * * 2 5 2 2 1 1 * * شهرداری بنك

 * * * * 7 8 4 6 4 4 * * شهرداری چغاد 

 * * 1 * 6 * 1 * * * 5 * شهرداری بوشكان

 * * * * 5 1 1 1 5 5 * * شهرداری دلوار

 * 1 15 11 97 11 21 * 3 3 * * دانشیاه پیاو نور

آوری و مديري  جمع
 فروش اموال تملیكي

* * * * * 2 3 3 2 * * * 

شرک  ملي پخش 
 های نفتيفراورده

* * 77 77 11 58 47 20 7 * * * 

 * * 5 8 31 48 53 16 124 126 * * شهرداری بوشهر

 * * * 2 7 28 8 11 51 50 * * پس 

 * * * * * * * * * * * * هااداره کل فرودگاه

 * 1 12 18 25 6 9 1 2 1 8 * سازمان برنامه و بودجه
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شدگان از نام شده و به کار گمارده، متقاضيان کار ثبتاعالم شدهلی های شغ فرصت -6-3

 )نفر(              ابییطریق مراکز کار

 سال و شهرستان
های  تعداد فرصت

 *شغلي

 به كار گمارده شدگان **متقاضیان كار

مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد

1385 10178 11871 9681 2190 6389 5301 1088 

1390 4433 12132 7628 4504 2255 1632 623 

1391 6911 13089 8263 4826 3573 2702 871 

1392 5765 10251 6647 3604 3887 2751 1136 

1393 72۰۵ ۱۱۳۱2 7۵7۱ ۳7۴۱ ۴۱7۹ 26۹6 ۱۴8۳ 

1394 5054 8561 6142 2419 3256 2249 1007 

 417 1035 1452 1132 2125 3257 1813 بوشهر

 1 13 14 9 32 41 39 تنگستان

 * * * * * * * ***جم

 369 631 1000 773 1938 2711 2063 دشتستان

 58 187 245 65 198 263 365 دشتی

 23 87 110 36 122 158 134 دیر

 * 18 18 86 621 707 69 دیلم

 7 49 56 47 617 664 57 کنگان

 50 55 105 128 122 250 236 گناوه

 82 174 256 143 367 510 278 عسلویه

  .بوشهر مأخذ:  اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

 شود.می تعريف کار نیروی متقاضیان عنوان به شغلی هایفرصت تعداد*

 شود.می کارتعريف نیروی عرضه عنوان به کار متقاضیان**

 .ندارد کاريابی اداره جم شهرستان***
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 )نفر(             حسب سناضيان کار ثبت نام شده برمتق -7-3

 جمع سال و شهرستان
24-15 

 ساله

34-25 

 ساله

44-35 

 ساله

54-45 

 ساله

ساله و بيش  55

 تر

1385 ۱۱87۱ ۴۰7۴ ۵۰۹8 ۱8۳6 7۰۴ ۱۵۹ 

1390 ۱2۱۳۱ ۴2۱۳ ۵2۳۹ ۱66۳ 77۱ 2۴۵ 

1391 ۱۳۰72 ۴۳۴۳ ۵۹۰۳ ۱772 7۵۱ ۳۰۳ 

1392 ۱۰2۵۱ 287۵ ۵۵۱2 ۱2۳۴ ۴۵۳ ۱77 

1393 ۱۱۳۱2 2۳7۳ 6۳۴۰ ۱77۱ 6۳6 ۱۹2 

1394 8561 1922 4798 1294 388 159 

 ۴7 ۱۴2 ۵27 ۱88۱ 66۰ ۳2۵7 بوشهر

 * ۱ ۹ ۱۹ ۱2 ۴۱ تنگستان

 * * * * * * *جم

 ۴6 ۱۳7 ۳87 ۱۴۱۴ 727 27۱۱ دشتستان

 ۳ 6 ۴۳ ۱۳7 7۴ 26۳ دشتی

 ۱ 8 ۳۰ 8۴ ۳۵ ۱۵8 دیر

 27 ۴۵ ۱۰۰ ۳86 ۱۴۹ 7۰7 دیلم

 8 ۹ 82 ۴72 ۹۳ 66۴ کنگان

 ۵ 6 28 ۱۵۳ ۵8 2۵۰ گناوه

 22 ۳۴ 88 2۵2 ۱۱۴ ۵۱۰ عسلویه

 بوشهر مأخذ:  اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

 *شهرستان جم اداره کاريابی ندارد.
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 )نفر(       حسب وضع سوادمتقاضيان کار ثبت نام شده بر -8-3

سال و 
 شهرستان

 جمع
مي تواند بخواند 

 *و بنويسد
پايان دوره 
 ابتدايي

پايان 
دوره 
 راهنمايي

 ديپلم دبیرستاني
فوق 
 ديپلم

لیسان  
 و با تر

بي 
 سواد

1385 11871 266 1983 3922 000 4161 503 711 325 

1389 15322 273 1606 3254 000 5211 1886 2578 514 

1390 12131 80 1268 2200 000 4249 1483 2442 409 

1391 13086 14 1246 2285 000 4001 1470 3075 995 

1392 10251 * 547 1467 000 3189 1257 3288 503 

1393 11309 * ۴۹۰ ۱۴۵۰ 78۵ 2۴۹۴ ۱2۱۰ ۳۴67 ۱۴۱۳ 

1394 8561 * 340 996 724 2070 823 2361 1247 

 856 859 246 607 206 395 88 * 3257 بوشهر

 8 5 7 12 5 3 1 * 41 تنگستان

 * * * * * * * * * جم

 215 647 295 935 235 248 136 * 2711 دشتستان

 5 75 37 59 16 52 19 * 263 دشتی

 21 44 15 46 6 19 7 * 158 دیر

 35 157 67 160 106 131 51 * 707 دیلم

 5 348 93 131 18 52 17 * 664 کنگان

 38 97 23 49 13 22 8 * 250 گناوه

 64 129 40 71 119 74 13 * 510 عسلویه

 بوشهر. اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مأخذ: 

 حذف شده است.های اداره کار *اين شاخص در شاخص
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 )نفر(     حسب وضع سوادافراد به کار گمارده شده بر -9-3

سال و 
 شهرستان

 جمع
مي تواند بخواند 

 *و بنويسد
پايان دوره 
 ابتدايي

پايان دوره 
 راهنمايي

 ديپلم دبیرستاني
فوق 
 ديپلم

لیسان  
 و با تر

بي 
 سواد

1385 6389 2۰۱ ۱2۴۵ 2۳62 ۰۰۰ ۱۹۱۱ ۱7۴ 2۵7 2۳۹ 

1389 3852 ۵6 ۴۰۳ ۱۰۰۰ ۰۰۰ ۱۴۹6 ۳6۰ ۴۰۴ ۱۳۳ 

1390 2360 ۵ 2۳6 ۵66 ۰۰۰ ۹6۴ 28۱ 27۰ ۳8 

1391 3573 ۱۱۵ 27۰ 86۳ ۰۰۰ ۱۴۰2 ۳۱7 ۵2۱ 8۵ 

1392 3887 * 2۴۰ 726 ۰۰۰ ۱۵۳۹ ۴2۱ 78۳ ۱78 

1393 4179 * ۱۴۳ ۵۹۴ ۳28 ۱2۱۹ ۴۳7 ۱۰28 ۴۳۰ 

1394 3256 * 130 449 340 903 259 677 498 

 ۳6۵ 2۵۹ 88 ۳۴۹ ۱2۹ 2۱2 ۵۰ * 1452 بوشهر

 ۳ * 2 7 ۱ ۱ * * 14 تنگستان

 * * * * * * * * * جم

 ۵۳ 2۵2 ۹8 ۳7۵ 86 ۹۵ ۴۱ * 1000 دشتستان

 6 ۵7 ۳۳ 62 ۱2 ۵۵ 2۰ * 245 دشتی

 ۱۹ 2۵ 7 ۳6 ۵ ۱۳ ۵ * 110 دیر

 * * ۱ 8 ۳ ۴ 2 * 18 دیلم

 ۳ 2۰ ۹ ۱۴ ۱ 6 ۳ * 56 کنگان

 ۱2 26 ۱۳ 27 ۹ ۱۱ 7 * 105 گناوه

 ۳7 ۳8 8 2۵ ۹۴ ۵2 2 * 256 عسلویه

 بوشهر. مأخذ:  اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

 باشد.های اداره کار نمی*اين شاخص در شاخص
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 تعریف مفاهيم

هنای   تمامی فعالیتبرداری کشاورزی:  بهره

کشاورزی کنه تحنت منديريت واحندی قنرار      

دارد، يک واحد تولیدی کشاورزی اسنت کنه   

شنود. اينن    برداری کشاورزی نامیده منی  بهره

مديريت توسط اعضای ينک ينا چنند خنانوار     

)اشنخاص حقیقننی( يننا توسننط يننک شننرکت  

مؤسسه عمومی )اشخاص حقنوقی(،  رسمی يا 

شننود. در سرشننماری عمننومی   اعمننال مننی 

های يک واحند   ، اگر فعالیت۱۳۹۳کشاورزی 

تولیدی کشاورزی در محدوده چند آبادی ينا  

شننهر انجننام شننود، هننر مجموعننه واقننع در   

بنرداری   محدوده يک آبادی يا شهر، يک بهره

شنود. در طنرح منذکور،     کشاورزی تلقی منی 

سرشماری شنده اسنت کنه     هايی برداری بهره

هننننای آن، در  الاقننننل يکننننی از فعالیننننت

های تعیین شنده زينر قنرار گرفتنه      نصاب حد

 باشد:

ــت    هننايی کننه در روز  بننرداری : بهننرهزراع

مترمربع زمین زراعی  ۴۰۰آمارگیری حداقل 

 دارند.

هايی کنه در روز   برداری بهنننره  باغداری:   

مترمربننع بنناغ و   2۰۰آمننارگیری حننداقل  

 `تان دارند.قلمس

هنای   بنرداری  : بهنره پرورش دام سنگين   

دهننده دام سننگین )گناو و گوسناله،     پرورش

گاومیش و ب ه گاومیش و شتر و ب ه شنتر(  

داقل ينک  که در روز آمارگینننری، دارای حن 

 اند.رأس/ نفر دام سنگین بوده

ــرورش دام ســبک:  هننای  بننرداری بهننره پ

دهنده دام کوچک )گوسنفند و بنره و   پرورش

دارای   بننز و بزغالننه( کننه در روز آمننارگیری، 

 اند.حداقل دو رأس دام سبک بوده

  :پرورش طيور به روش سنتی   

طیور به روش دهنده  های پرورش برداری بهره 

سنننتی کننه تعننداد مننرغ، خننروس، جوجننه و 

بوقلمون و اردک و غاز آن در روز آمنارگیری،  

 ه است.قطع ۱۰حداقل 

هايی که در  برداری بهره ای: کشت گلخانه   

ای در هنر   روز آمارگیری، دارای تولید گلخانه

 وسعتی بوده است.

هايی که  برداری بهره پرورش زنبور عسل:   

در روز آمارگیری دارای فعالیت پرورش زنبور 

 عسل به هر وسعت بوده است.

 پرورش کرم ابریشم و پرورش مـاهی:    

روز  ۳6۵هننايی کننه در طننول  بننرداریبهننره

کنرم ابريشنم و   گذشته دارای فعالیت پرورش 

  اند.يا پرورش ماهی بوده

شخصی حقیقی ينا   بردار کشاورزی: بهره   

تنهنايی ينا بنا مشنارکت       حقوقی است که به
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برداری کشناورزی   ديگران، مديريت امور بهره

و مسوولیت فنی و اقتصنادی آن را بنه عهنده    

قیماً در سود و زينان آن سنهیم   داشته و مست

 است. 

های داينر  منظور زمین  اراضی کشاورزی:   

اراضی زراعی و بناغ   کشاورزی است که شامل

 شود.و قلمستان می

  هننای از زمننین  بخشننی : زراعــی  یاراضــ   

  )کشنت   زراعت  فعالیت  به  که  است  کشاورزی

 ، و آيش  از زير کشت  ( اعم ساالنه  و کار نباتات

 . است  يافته  اختصاص

ـ ـی زراعـاراض    از   تنقسمن   آن : یـی آب

  شنده   انجنام   زراعت  که  تناس  ینزراع نیاراض

 .شود می  آبیاری  در آن

از اراضنی    قسنمت   آن : زراعی دیم یاراض   

  در آن  شنده   انجنام   زراعنت   کنه   اسنت   زراعی

رشند    مورد نیناز بنرای    شود و آب نمی  آبیاری

 شود. می  مینأت  آسمانی  نزوالت  از طري   گیاه

ــاو و قلمســتان:    آن بخننش از اراضننی  ب

کشاورزی که در زمان سرشماری زينر کشنت   

صننورت کاشننت مجتمننع نباتننات دائمننی بننه 

 .قرارداشته است

زمینی است در فضای بناز کنه در آن    باو:   

کاشت درختان مثمر به صورت مجتمع انجام 

 شده باشد. 

زمینی است در فضای بناز کنه     قلمستان:   

  سننپیدار،  در آن انننواع تبريننزی ) تبريننزی،  

و ... ( و  شنننالک  پنننده،  صننننوبر،   کبنننوده،

بنرداری از تننه ينا    اوکالیپتوس با هدف بهنره 

شاخه آن بنه صنورت مجتمنع کاشنته شنده      

 باشد.  

نی کاشنننت  نوعنن  : کاشت مجتمع باغی   

های يک يا چنند  است که درخت يا درخت ه

گیاه به صورت منظم و طبن  قاعنده کاشنته    

شده باشند. کاشتی که در آن گیاهنان بندون   

نظم و قاعده ولی با تراکم کافی کشنت شنده   

به نحوی که بتوان مساحت اختصناص    باشند،

ین کرد، نیز کاشت مجتمع يافته به آن را تعی

 شود.  محسوب می

ت اننواع  کاشن کاشت پراکنده درختـان:     

هننای زراعننی در زمننین محصننننوالت دائمننی

حیاط منازل و کنار نهرهنای آب   برداری،بهره

 باشد.  می

ننوعی   (، کاشت ساده )باو تک محصولی   

کاشت مجتمع است که در آن فقط يک ننوع  

تنک   "محصول دائمی کاشته شده و اصطالحا

محصولی باشد. مانند بناغی کنه در آن فقنط    

 انگور کاشته شده است.

کاشت مخلوط )باو چنـد محصـولی(:      

نوعی کاشت مجتمننع است که در آن بنیش  

از يننک نننوع محصننول دائمننی و بننه صننورت  

مخلوط کاشته شده است به نحوی که تعیین 

 .ز محصوالت مقدور نیستمساحت هر يک ا
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  مسناحت  (: )کاشـت   زیـر کشـت    سطح   

  منظنور تولیند محصنول     بنه   کنه   است  زمینی

و   سال  ، در همان آمارگیری  سال در مورد نظر

 باشد.  رفته  ، زير کشت از آن  يا قبل

ينا    آبنی   زراعنی   از اراضی  قسمت  آن:  آیش   

در   قنرار دارد ولنی    کشنت   در تناوب  ، که ديم

و   اسنت   نشنده   منوردنظر، کشنت    زراعی  سال

  نخواهنند شنند کننه  برداشننت  از آن  محصننولی

  ديننم  ا آيننشينن  آبننی  مننورد، آيننش  برحسننب

 شود. می  محسوب

منظنور از سنال زراعنی، اول     سال زراعی:   

مهرماه هر سال لغايت پايان شهريور ماه سال 

 بعد است.

  اطنالق   نباتناتی   بنه :  سـاالنه   محصـوالت    

دارنند    علفی  معمول ساقهبه طور   شود که می

 آن از بنین   ، بوتنه  محصنول   از برداشت  و پس

زيرزمیننی    هنای  ، قسمت یرود و در موارد می

بعند    سنال   ، پیاز و نظاير آن( برای )ريشه  گیاه

،  ماننند. مانننند گننندم   مننی  بنناقی  در زمننین

 . و زعفران ها یچغندرقند، سبز

 هسنتندکه   یاهنانی گ : مـی ئدا  محصوالت   

از   پننس دارننند و  چننوبی  يننا سنناقه  غالبنناً تنننه 

  از گینناه   يا قسمتننی   ، تمام محصول  برداشت

  های سال مجدداً در و ماند می  باقی  در زمینن

و   درختننان  دهنند. انننواع مننی  محصننول بعننند

، هلو، انگنور   مثمر مانند مرکبات  های درخت ه

مثمننر مانننند  غیر  و درختننان  چننای  و بوتننه

 شوند. می  محسوب  میئدا  ، محصوالت تبريزی

 قطع درخت اصلی تنه از : قسمتیبينه گرده

  شننکل دارای تقريبننا کننه باشنندمننی شننده

 بنوده  مترسانتی ۳۰ از بیش قطر و ایاستوانه

 .کرد تهیه روکش يا و چوب آن از توانمی و

 اسنت  تنراش  چهار شده بريده چوب الواری:

(  ۳2 ± ۱۴( )  ۱۴ ± 2)  ابعنناد داراس کننه

 .باشد(می28۰-26۰)

 است تراش چهار شده بريده چوب تراورس:

(  2۵ - 26( )  ۱۵ - ۱6)  ابعنناد داراس کننه

 .باشدمی 26۰

 که شودمی گفته گردی هایچوب به کاتين:

 آن طنول  و مترسانتی ۴۰ تا 2۰ بین آن قطر

 بنه  تبديل قابلیت و است متر 2 تا ۱.۵ حدود

 .ندارد را الواری چوب

 گردی هایچوب :تونلی و تيری هایچوب

 و اسنتحکام  منظنور  بنه  معادن در که هستند

 اسنتفاده  هاديواره و سقف ريزش از جلوگیری

 .شوندمی

در دوره   کنه   اسنت   مقدار محصولیتوليد:    

فراينند تولیند در واحند     ، طی مشخص   زمانی

  بنرای   عرضه  شود و آماده می  حاصل ، تولیدی

  آمناری   هنای  . در طنرح  است  و مصرف  فروش

جنبنه    مقندار تولیند کنه     ، آن مرکز آمار ايران

  جنسنی   آن  ينا دسنتمزد بابنت     داشته  رايگان

برسد   واحد تولیدی  خودمصرفنی  باشد و يا به

 شود.   می  نیز، جزو تولید محسوب
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، تولیند هنر    کشناورزی   در مورد محصوالت   

  از مزرعنه   کنه   آن  متعنارف   حالت  به  محصول

. در مننورد   شود، مورد نظر اسنت  می  شتبردا

  لوبینا، وزن   ، در مورد انواع شلتوک  ، وزن برنج

و شبدر،   ، اسپرس ، در مورد يونجه خشک  دانه

 و  منورد گنردو، بنادام    خشنک، در   علوفه  وزن

بنا    پوست سبز ولی  بدون  محصول  ، وزن پسته

، سپینندار   در مورد تبنرينزیو   خشک  پوست

، تولیند   اصنله   بننرحسب   درخننت   نطعو... ، ق

 شود. می  محسوب

  واحند تولینندی   ينک :  صـنعتی   گـاوداری    

  پنرورش   ، فعالینت  در آن  کنه   است  کشاورزی

  ، روش نگهننداری  و نحننوه  از نظننر محننل  دام

و بننا   برنامننه  ، طبنن  دام  و بهداشننت  تغذيننه

  ، انجنام  و وينژه   نوين  و موازين  اصنول  رعاينت

 گیرد. می

  و خنروس   منرغ   ننوعی   : بنه گوشتی  مرو   

از   منظنور اسنتفاده    بنه   شنود کنه   منی   اطالق

 شود. می  داده  پرورش  آن  گوشت

تولید   برای  که  است  : مرغیتخمگذار  مرو   

  اين .شود  می  داده  پنرورش ، خوراکی  مرغ تخم

  پولنت   ،مناهگی   سنه   سنن  هنا را در  مرغ  قبیل

 گويند. تخمگذار( می  )نیم ه

  د شنده نتولین   اینه رغنم منظور، تخم : لنبه   

 . است  آهکی  پوست  بدون

دار  نطفه  از تخم  که  است  : مرغیمادر  مرو   

  شود. منرغ  می  استفاده  تولید جوجه  ، برای آن

و   منرغ   هنای  تولید جوجه  ، برای مادر گوشتی

  بنرای   منادر تخمنی    و منرغ   ،گوشنتی   خروس

  پنرورش  ،تخمگنذار  منرغ   های هننتولید جوج

 شود. می  داده

  امـوال   تغييرات  )ارزش  گذاری سرمایه   

  در ارزش  ايجناد شنده    تغییرات(:  ای سرمایه

خرينند يننا   ارزش  )مجمننوع  ای سننرمايه  امننوال

  امننوال  اساسننی  و هزينننه تعمیننرات  تحصننیل

  انتقنناليننا   فننروش  ارزش  منهننای  ای سننرمايه

را   معنین   زمنانی   دوره  (، طی ای سرمايه  اموال

 گويند.  گذاری سرمايه

ــوال    ـــه  امــ   : تمنننننامی ای سرمایـــ

 ، ابننننننزار و ،  وساينننننننل آالت  ماشیننننننن

  انجنننام   بنننرای   هسنتند کنننه    تجهیزاتننی

  بننه   ايجاد خندمت  ينا  تنولیندی  های فعالیت

  فیند اقتصنادی  شوند و عمنر م  می  کنار گرفته

.  اسننت  تنر  بنیش   سنال   ها معمنوالً از ينک   آن

نینرو، ابنزار و     تولید و تجهینزات   آالت ماشین

  و تجهیننننزات  کننار بننادوام، لننننوازم  وسننايل

  هنايی  ، نموننه  و ساختمان  نقلیه  ، وسايل اداری

 آيند. شمار می  به  ای سرمايه  از اموال

ــرکت    ــاونی  ش  از  متشننکل  شننرکتی : تع

  کنه اسنت  عضو  7  حقیقی، با حداقل  اشخاص

  آن  درصنند از سننرمايه ۵۱  يننا حننداقل  تمننام

  مقنررات   گردد و طبن    اعضا تأمینن  وسیله  به

  ثبنننت   ، بنه  تعناونی   بخنش   موجود در قانون

  از تعینین   قبل  ،شود باشد. يادآور می  رسیننده
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  بنر اسناس    تعاونی  های اعضای شرکت  حداقل

  تعناونی   هنای  رکتنش از   ، بعضیذکورم  قانون

 . است  شده  تشکیل نفر 7 کمتر از  یبا اعضا

  و محدوده  مساحت  دقی   تخمین:  تنسيق   

 . است  مرتع  در يک  ،دامدارچند يا  يک  عرفی

از   کنه  اسنت   عمقی  کم  های چاه آبشخور:   

 شود. می  استفاده  دام  شرب  آن، فقط برای  آب

منورد نیناز     آب  مینأتن   برای:  مالداری  چاه   

حفنر    هاينننی  هننا چناه   کنوه   ها، در دامنه دام

هنا هماننند    چناه   گونننه  از اينن   کننند کنه    می

  جنناری  ، آب چشننمه  و هم نننون  آرتزينننن

اطالق داری ناه مالنا، چنه به اين چاه .شود می

 شود. می

  هضن از حو  نقناطی   تمامی آبخيزها:  اراضی   

  ،از بارندگی  ناشی  روان  های آب  رودخانه، کنه

  شنود، اراضنی   منی   منتهنی   رودخاننه   به  از آن

 نامند. می  آبخیز رودخانه

  بنرای   که  هايی فعالیت  تمامی:  آبخيزداری   

گینرد،    منی   آبخیز انجام  هضحو  احیا و اصنالح

 شود. می  نامیده  آبخیزداری

 

 گزیده اطالعات :

نتايج سرشماری عمنومی کشناورزی   براساس 

تولینننندی  واحنننند ۳۹8۰۳ تعننننداد ،۱۳۹۳

تحت عنوان بهربرداری کشناورزی   ،کشاورزی

دراستان شناسائی شده است که حنداقل بنه   

تولیند   ،باغنداری  ،هنای زراعنت  يکی ازفعالیت

پنرورش دام،پنرورش ماکینان بنه      ،ایگلخاننه 

نتی و پننرورش زنبورعسننل مشننغول روش سنن

هنا  بنرداری اکثريت مطل  اينن بهنره   اند.بوده

ان کشناورزان  يا هم توسط اشخاص حقیقی و

       6۱شنننود و تنهنننا  و دامنننداران اداره منننی 

تحت اداره  درصد(۱/۰کشاورزی )برداری بهره

هننای رسننمی  اشننخاص حقننوقی )شننرکت  

بنین   از قرار داشته است. ومؤسسات عمومی(

 267۹7 هنای کشناورزی تعنداد   بنرداری بهره

سنواد و  داران بابربهره درصد(68داری )بربهره

بنرداران  بهنره  درصند( ۳2) هابرداریبقیه بهره

 اند.سواد بودهبی

مسناحت اراضنی    ،طب  نتايج اين سرشماری

معنادل  ۱۳۹۳سنال   کشاورزی استان درمهنر 

هکتننار شننامل اراضننی زيرکشننت    ۳۰8۴7۵

 بناغ و  و هکتنار،  28۴8۴۳محصوالت سناالنه  

 .رش شنده اسنت  هکتارگزا 2۳6۳۵قلمستان 

هم نننین مسنناحت اراضننی سنناالنه آبننی     

 بنوده اسنت.   هکتار ۵۴628کشاورزی استان 

محصنوالت عمنده    مقدارتولید سطح کاشت و

-۹۳اسننتان طننی سننال زراعننی  کشنناورزی 

طب  نتايج اينن سرشنماری بنه شنرح     ۱۳۹2

 زيراست:

  2۰۱8۱۵گننندم : سننطح زيرکاشننت هکتننار  

 باشد.می
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 ۳628۵سنطح کاشنت هکتنار     فرنگنی: گوجه

 باشد.هکتار می

) مهننر و  زمننان اجننرای طننرح سرشننماری در

 ۱7۹۴۱7واع دام شنامل  (، تعداد ان۱۳۹۳آبان

 رأس بننز و ۴28۵77و بننره،رأس گوسننفند 

 2۹۴۴رأس گناو و گناومیش و    7۹۰بزغالنه و 

 رأس شتر و ب ه شتر بوده است.

 در ،طبنن  آمننار سننازمان جهادکشنناورزی

اسنتان   ها دردام ید شیرتول مقدار۱۳۹۰سال 

تنن   ۴۹67اينن مقندار   تن بوده کنه از  7۱2۰

 بوده است. مربوط به شیرگاو

انواع دام  راس26۹76تعداد ۱۳۹۳درسال 

دراستان ذبح شده که مینزان گوشنت تولیند    

 تن بوده است. 768شده قابل مصرف ازآن

جنگلی استان مطاب   هایمساحت عرصه

صنورت   ایهنای مناهواره  گینری آخرين اندازه

 227۰۰۵ معنادل ۱۳۹۳گرفته است در سال 

 از سال منذکور،  در هکتار برآورد شده است.

 مراتع استان فقط میلیون هکتار 26/۱حدود 

بقینه در رده   درصد جزء مراتنع خنوب و   7/۰

 فقیر محسوب شده است. مراتع متوسط و

 تن آبزينان صنید   ۵۱62۰ ،۱۳۹۴درسال

درصند مربنوط بنه     87اين مقندار  شده که از

ط درصند مربنو   ۱۳آبزيان معمولی خوراکی و 

 باشد.به آبزيان معمولی غیرخوراکی می
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بـرداران سرشـماری شـده برحسـب نـوع       و بهرهشده برداران فهرست  بهره -1-4

 1393شهرستان آبان و  بردار بهره

 شهرستان

 جمع
خانوار معمولی 

 ساکن 

خانوار 

معمولی 

 غيرساکن

بهره بردار 

 غيرساکن

شرکت 

 رسمی/

موسسه 

 عمومی

ده
 ش
ت
رس
فه

ده 
 ش
ی
ار
شم
سر

 

ده
 ش
ت
رس
فه

ده 
 ش
ی
ار
شم
سر

 

ده
 ش
ت
رس
فه

 

ی 
ار
شم
سر

ده
ش

 

ده
 ش
ت
رس
فه

ده 
 ش
ی
ار
شم
سر

 

ده
 ش
ت
رس
فه

ده 
 ش
ی
ار
شم
سر

 

استان 

 بوشهر
39956 39803 28198 28052 544 544 11153 11146 61 61 

 8 8 22۵ 22۵ ۱ ۱ ۱6۴۳ ۱6۴۳ 1877 1877 بوشهر

 ۴ ۴ ۴۰۴ ۴۰۵ 2۳ 2۳ ۴۳۴۴ ۴۴2۱ 4775 4853 تنگستان

 ۱2 ۱2 ۳۹۳ ۳۹7 ۳ ۳ 227۳ 227۵ 2681 2687 جم

 8 8 ۵2۹6 ۵2۹6 ۳8۰ ۳8۰ ۱۰۴۱7 ۱۰۴22 16101 16106 دشتستان

 ۱7 ۱7 ۱872 ۱872 ۱۳۱ ۱۳۱ ۳۴۳۵ ۳۴۴۹ 5455 5469 دشتی

 ۱ ۱ ۱۳۴6 ۱۳۴6 * * ۱86۵ ۱87۹ 3212 3226 دیر

 * * 28۰ 28۰ ۴ ۴ 687 688 971 972 دیلم

 * * 27 27 * * 7۰۰ 7۱۹ 727 746 عسلویه

 * * 2۹ ۳۱ ۱ ۱ 627 62۹ 657 661 کنگان

 ۱۱ ۱۱ ۱27۴ ۱27۴ ۱ ۱ 2۰6۱ 2۰7۳ 3347 3359 گناوه

 مرکز آمار ايران)ر.پ( -مأخذ
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 1393آبان  شهرستانحسب نوع فعاليت و های کشاورزی بربرداریبهره -2-4

 شهرستان

ت
اع

زر
 

ی
دار

اغ
ب

(١) ی 
ه ا

خان
گل

ت 
ش

ك
ن 

گی
سن

م 
 دا

ش
ور

پر
 

ک
سب

م 
 دا

ش
ور

پر
سل 

 ع
ور

زنب
ش 

ور
پر

شم 
ري

 اب
رم

 ك
ش

ور
پر

ش  
رو

ه 
ر ب

یو
 ط

ش
ور

پر

ي
سنت

 

ي
اه

ش م
ور

پر
 

 1 8543 * 153 12658 3380 157 17854 19794 استان بوشهر

 * 972 * * 693 320 10 1213 1223 بوشهر

 1 1256 * 8 1765 86 6 2838 1920 تنگستان

 * 628 * 7 1345 172 25 1382 492 جم

 * 3028 * 128 3361 1187 31 9150 6233 دشتستان

 * 1012 * 4 2117 380 36 1532 3615 دشتي

 * 241 * 2 1081 329 40 321 2395 دير

 * 467 * 1 353 222 * 187 843 ديلم

 * 35 * * 515 380 5 214 88 عسلويه

 * 76 * 3 414 59 4 94 295 كنگان

 * 828 * * 1014 245 * 924 2690 گناوه

 مرکز آمار ايران)ر.پ( -مأخذ
رای فعالیت برداری دادارند، در اين جا به عنوان بهره پراکندهبردارهايی که باغ ندارند ولی درختان ( بهره۱)

 اند.باغداری به حساب آمده
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حسب وسعت اراضی ی با زمين برهابرداریبرداری و مساحت زمين بهرهتعداد بهره -3-4

 هکتار( –برداری ) بهره   1393کشاورزی آبان 

 وسعت اراضي كشاورزی

 قلمستانباغ و  اراضي زراعي كل

نه
روا

د پ
دا

تع
ی

ها
  

ره
به

ی 
دار

بر
 

ت
اح

س
م

 

د پ
دا

تع
نه

روا
ی

ها
  

ی 
دار

بر
ه 

هر
ب

 

ت
اح

س
م

 

نه
روا

د پ
دا

تع
ی

ها
  

ی 
دار

بر
ه 

هر
ب

 

ت
اح

س
م

 

 23635 16069 284843 19791 308478 30998 جمع 

 1918 5605 207 584 2125 6045 هکتار  1جمع کمتر از 

 ۵۱ ۱۴۵۰ ۳ ۵7 ۵۳ ۱۵۰۱ هکتار  1/0کمتر از 

 ۵۵ ۴6۹ 7 7۱ 6۳ ۵۱۹ هکتار  2/0تا کمتر از  1/0

 ۴7۴ ۱۵77 ۴۳ ۱۵7 ۵۱7 ۱6۹6 هکتار  5/0تا کمتر از  2/0

 ۱۳۳8 2۱۰۹ ۱۵۴ 2۹۹ ۱۴۹2 2۳2۹ هکتار  1تا کمتر از  5/0

 10783 6674 13811 5602 24595 10837 هکتار  5تا کمتر از  1جمع 

 ۳78۹ ۳276 ۱2۴2 ۱۱۹2 ۵۰۳۱ ۴۱82 هکتار   2تا کمتر از  1

 ۳۰۹2 ۱7۱۳ ۳۰۹۵ ۱۵8۵ 6۱87 28۹۹ هکتار  3تا کمتر از  2

 22۰۵ ۱۰۰۰ ۴۱۹۰ ۱۴۴۳ 6۳۹۵ 2۰۵2 هکتار  4تا کمتر از  3

 ۱6۹7 68۴ ۵28۵ ۱۳82 6۹8۱ ۱7۰۴ هکتار  5تا کمتر از  4

 6818 2634 81045 8742 87863 9233 هکتار  20تا کمتر از  5جمع 

 286۵ ۱۱26 ۱7۱۳۵ ۳۱۳۳ 2۰۰۰۱ ۳۴6۵ هکتار  5/7تا کمتر از  5
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حسنب وسنعت اراضنی    های با زمنین بر برداریی و مساحت زمین بهرهبردارتعداد بهره -۳-۴

 )دنباله(     هکتار( –برداری ) بهره ۱۳۹۳کشاورزی آبان 

 وسعت اراضي كشاورزی

 باغ و قلمستان اراضي زراعي كل

نه
روا

د پ
دا

تع
ی

ها
 

ره
به

ی 
دار

بر
 

ت
اح

س
م

 

نه
روا

د پ
دا

تع
ره

به
ی 

ها
ی 

دار
بر

 

ت
اح

س
م

 

نه
روا

د پ
دا

تع
ره

به
ی 

ها
رد

ب
ی

ار
 

ت
اح

س
م

 

 ۱۳۱۳ ۴۳۳ ۹۰۹7 ۱۱77 ۱۰۴۱۱ ۱26۰ هکتار  10هکتار تا کمتر از  5/7

 ۱7۵۹ 7۰۳ 2۹۳۳8 277۱ ۳۱۰۹7 28۳۵ هکتار  15تا کمتر از  10

 88۰ ۳7۱ 2۵۴7۴ ۱66۱ 26۳۵۵ ۱67۳ هکتار  20تا کمتر از  15

 2443 883 101739 3787 104182 3805 هکتار  50تا کمتر از  20جمع 

 8۴۱ ۳6۰ ۳۳۴2۵ ۱66۱ ۳۴266 ۱66۹ هکتار  25تا کمتر از  20

 ۹2۴ ۳۳۵ ۳8۹76 ۱۳8۰ ۳۹۹۰۱ ۱۳86 هکتار  35تا کمتر از  25

 678 ۱88 2۹۳۳8 7۴6 ۳۰۰۱6 7۴۹ هکتار  50تا کمتر از  35

 1673 274 88040 1076 89712 1078 هکتار و بيشتر  50جمع 

 ۱۰77 2۰۴ ۵۰۰28 8۳۵ ۵۱۱۰۵ 8۳۵ هکتار  100تا کمتر از  50

 ۵۱۴ ۵۵ 2۴۳2۴ 2۰2 2۴8۳7 2۰۴ هکتار  200تا کمتر از  100

 8۰ ۱۳ ۹۵۵۴ ۳7 ۹6۳۳ ۳7 هکتار  500تا کمتر از  200

 * 2 ۱6۳۰ 2 ۱6۳۰ 2 هکتار  1000تا کمتر از  500

 * * * * * * هکتار  2000تا کمتر از  1000

 2 ۱ 2۵۰۵ ۱ 2۵۰6 ۱ هکتار و بيشتر  2000

 مرکز آمار ايران)ر.پ(  -مأخذ

 مرکز آمار ايران. دفتر کشاورزی
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حسـب نـوع   های با زمـين بر برداریبرداری و مساحت زمين بهرهتعداد بهره -4-4

 هکتار( –برداری )بهره                1393آبان  شهرستانکشت و 

 شهرستان

 کل

برداریتعداد بهره  مساحت 

 دیم آبی  جمع دیم آبی  جمع

 232291 76184 308475 17138 19927 37065 جمع

 ۱۹۱۹۱ ۴62۳ 2۳8۱۴ ۱۱۳7 ۵7۵ ۱7۱2 بوشهر

 7۱۹۱ ۵۰22 ۱22۱۳ ۱688 26۹۰ ۴۳78 تنگستان

 62۳ ۳۱2۰ ۳7۴۳ ۱۹۳ ۱6۹۵ ۱88۹ جم

 ۵۳۰۳7 ۳2۹88 86۰2۵ ۴7۵8 ۱۰۹67 ۱۵72۵ دشتستان

 ۵۱876 ۱2۱6۳ 6۴۰۴۰ ۳۳۴۴ ۱778 ۵۱22 دشتی

 ۳۳2۵6 ۱۴۱۳2 ۴7۳88 ۱۵۱۵ ۱۴۵7 2۹72 دیر

 2۰۰۰۴ 2۴ 2۰۰28 ۹۱6 ۵۴ ۹7۰ دیلم

 ۱82 6۳۹ 82۱ ۹2 2۱۰ ۳۰2 عسلویه

 8۰6 ۱۱۵۱ ۱۹۵8 ۹8 272 ۳7۰ کنگان

 ۴6۱2۵ 2۳2۱ ۴8۴۴۵ ۳۳۹7 22۹ ۳626 گناوه
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حسنب ننوع کشنت و    های بنا زمنین بر  برداریبرداری و مساحت زمین بهرهتعداد بهره -۴-۴

 ) دنباله( هکتار( –برداری )بهره   ۱۳۹۳آبان  شهرستان

 شهرستان

 اراضی زراعی

 مساحت تعداد بهره برداری

 دیم آبی  جمع دیم آبی  جمع

 2۳۰2۱2 ۵۴628 28۴8۴۰ ۱۴۳7۹ 6۵7۹ 2۰۹۵8 جمع

 ۱۹۱۴7 ۴۰88 2۳2۳۵ ۱۱۰۳ 2۳۴ ۱۳۳6 بوشهر

 6۹۵7 ۳28۹ ۱۰2۴6 ۱۱۱۵ ۱۰۹6 22۱۱ تنگستان

 6۰۵ ۱۰26 ۱6۳۱ ۱۵۵ ۳۵2 ۵۰7 جم

 ۵۳۰۱6 ۱7۵۳۹ 7۰۵۵۵ ۴72۱ ۱8۵8 6۵7۹ دشتستان

 ۵۱672 ۱۱۴۱8 6۳۰۹۱ 2۴۳۹ ۱287 ۳726 دشتی

 ۳282۴ ۱۳7۹6 ۴662۰ ۱28۴ ۱۳62 26۴6 دیر

 Ø ۱۹887 ۱۹887 8۴۳ ۱ 8۴۴ دیلم

 Ø ۳۳2 ۳۳2 2 86 88 عسلویه

 8۰6 ۱۰8۰ ۱887 ۹8 222 ۳2۰ کنگان

 ۴۵2۹8 2۰۵۹ ۴7۳۵6 26۱۹ 82 27۰۱ گناوه
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حسنب ننوع کشنت و    های بنا زمنین بر  برداریبرداری و مساحت زمین بهرهتعداد بهره -۴-۴

 ) دنباله( هکتار( –برداری )بهره   ۱۳۹۳آبان  شهرستان

 شهرستان

 باو و قلمستان

برداریتعداد بهره  مساحت 

 دیم آبی  جمع دیم آبی  جمع

 2079 21556 23635 2759 13347 16107 جمع

 ۴۴ ۵۳۵ 579 ۳۴ ۳۴۱ 375 بوشهر

 2۳۴ ۱7۳۳ 1967 ۵7۳ ۱۵۹۴ 2167 تنگستان

 ۱8 2۰۹۴ 2112 ۳8 ۱۳۴۴ 1382 جم

 2۱ ۱۵۴۴۹ 15470 ۳7 ۹۱۰۹ 9146 دشتستان

 2۰۴ 7۴۵ 949 ۹۰۵ ۴۹۱ 1396 دشتی

 ۴۳2 ۳۳6 768 2۳۱ ۹۵ 326 دیر

 ۱۱7 2۴ 141 7۳ ۵۳ 126 دیلم

 ۱82 ۳۰7 489 ۹۰ ۱2۴ 215 عسلویه

 * 7۱ 71 * ۵۰ 50 کنگان

 827 262 1089 778 ۱۴7 925 گناوه

 ۱۳۹۳سرشماری کشاورزی  –مرکز آمار ايران)ر.پ(  -مأخذ     

 مرکز آمار ايران. دفتر کشاورزی -
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برداری و سطح کاشت محصوالت زراعی در فضای بـاز برحسـب   تعداد بهره -5-4

 هکتار( -)بهره برداری     1393آبان  شهرستاننوع محصول، کشت و 

 شهرستان

 گندم

برداریتعداد بهره  سطح کاشت 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 186272 15538 201816 12011 1558 13570 جمع

 ۱۱888 ۳7۱۹ 15607 8۴8 ۱77 1025 بوشهر

 ۳۳۹7 ۵۳۱ 3928 66۰ ۱۴۹ 809 تنگستان

 ۳۰۵ ۵۵ 360 8۹ 26 115 جم

 ۴۰۴۳7 67۰۱ 47138 ۳۴8۵ 8۵۳ 4338 دشتستان

 ۴۴۱۴7 ۳۰2۳ 47170 2278 28۳ 2561 دشتی

 2۹۴۱7 ۳۴ 29451 ۱2۵۵ ۳ 1258 دیر

 ۱66۰۴ * 16604 8۰2 * 802 دیلم

 Ø Ø 4 2 ۱ 3 عسلویه

 Ø 62۴ 624 8۹ ۱ 90 کنگان

 ۳۹۴۵2 ۱۴7۵ 40927 2۵۰۴ 66 2570 گناوه
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بنرداری و سنطح کاشنت محصنوالت زراعنی در فضنای بناز برحسنب ننوع          تعداد بهره -۵-۴

 )دنباله( هکتار( -)بهره برداری     ۱۳۹۳آبان  شهرستانمحصول، کشت و 

 شهرستان

 جو

برداریتعداد بهره  سطح کاشت 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 34598 1688 36285 5715 309 6024 جمع

 6۵۰۳ ۱۳۴ 6636 7۳6 28 764 بوشهر

 2۴۱۱ ۱۰۰ 2511 6۴۹ ۳۹ 687 تنگستان

 2۹7 2۵ 321 ۱۳2 ۱6 148 جم

 ۱۰8۰۹ 7۹6 11605 ۱۹7۵ ۱۵۵ 2130 دشتستان

 2۵6۹ ۹۱ 2660 ۵۱2 2۰ 532 دشتی

 ۳۳8۹ * 3389 272 * 272 دیر

 26۵۳ * 2653 ۴6۹ * 469 دیلم

 * * * * * * عسلویه

 Ø ۱۱7 117 ۳۹ ۱ 40 کنگان

 ۵8۵۱ ۵۴2 6393 ۹۳2 ۵۰ 982 گناوه
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بنرداری و سنطح کاشنت محصنوالت زراعنی در فضنای بناز برحسنب ننوع          تعداد بهره -۵-۴

 ) دنباله(هکتار( -برداری)بهره     ۱۳۹۳آبان  شهرستانمحصول، کشت و 

 شهرستان

 سایر محصوالت زراعی

برداریتعداد بهره  سطح کاشت 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 110 35973 36083 25 5555 5581 جمع

 Ø 22۱ 221 ۱ 6۱ 62 بوشهر

 ۱۴ 2۳۹8 2412 ۴ ۹67 971 تنگستان

 Ø ۹۵۰ 950 ۱ ۳۴۰ 341 جم

 ۵۳ ۱۰۱72 10225 ۹ ۱۳۹6 1405 دشتستان

 ۴۳ 6۹۴8 6991 ۵ ۱۱۱۴ 1119 دشتی

 Ø ۱۳777 13777 2 ۱۳۵۹ 1361 دیر

 * Ø * * ۱ 1 دیلم

 * ۳۹۴ 394 * 8۵ 85 عسلویه

 Ø ۱۰7۱ 1071 ۱ 222 223 کنگان

 Ø ۴2 42 2 ۱۱ 13 گناوه

 ۱۳۹۳ کشاورزی سرشماری –( پ.ر)ايران آمار مرکز -مأخذ -

 مرکز آمار ايران. دفتر کشاورزی -

 

 

 

 



 کشاورزی، جنیلداری و شیالت  – 4 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
137 

 

 

برداری و سطح کاشت محصوالت زراعی در فضای بـاز برحسـب   تعداد بهره -6-4

 هکتار( -برداری)بهره             1393نوع محصول و وسعت اراضی کشاورزی آبان 

وسعت 

اراضي 

 كشاورزی

 ساير محصوالت جو گندم

ای هتعداد پروانه

 برداری بهره

سطح 

 كاشت

های تعداد پروانه

 برداری بهره

سطح 

 كاشت

تعداد 

های پروانه

 برداری بهره

سطح 

 كاشت

 36083 5581 36285 6024 201815 13570 جمع 

 )دنباله (

 وسعت اراضي كشاورزی
 گندم

 سطح كاشت برداری های بهرهتعداد پروانه

 201815 13570 جمع 

 28 92 هکتار  1جمع کمتر از 

 ۱ ۱2 هکتار 0/1کمتر از 

 ۱ ۱۱ هکتار  0/2تا کمتر از 0/1

 ۴ ۱8 هکتار  5/0تا کمتر از  2/0

 2۳ ۵۱ هکتار  1تا کمتر از  5/0

 5526 2436 هکتار  5تا کمتر از  1جمع 

 ۳6۱ ۳7۹ هکتار   2تا کمتر از  1

 ۱۰۹7 6۵2 هکتار  3تا کمتر از  2

 ۱78۱ 6۹7 هکتار  4تا کمتر از  3

 2287 7۰8 هکتار  5تا کمتر از  4

 51878 6349 هکتار  20تا کمتر از  5جمع 

 ۹۵۴۱ 2۰۱6 هکتار  5/7تا کمتر از  5

 ۵۱22 787 هکتار  10هکتار تا کمتر از  5/7
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برداری و سطح کاشت محصوالت زراعی در فضای باز برحسب نوع محصول تعداد بهره -6-۴

 )دنباله( هکتار( -)بهره برداری       ۱۳۹۳و وسعت اراضی کشاورزی آبان 

 وسعت اراضي كشاورزی
 *گندم

 سطح كاشت برداری های بهرهتعداد پروانه

 ۱۹۴۱۴ 2۱6۴ هکتار  15تا کمتر از  10

 ۱78۰2 ۱۳8۱ هکتار  20تا کمتر از  15

 77248 3656 هکتار  50تا کمتر از  20جمع 

 2۵۳۵6 ۱7۰۵ هکتار  25تا کمتر از  20

 ۳۰27۴ ۱26۴ هکتار  35تا کمتر از  25

 2۱6۱۹ 686 هکتار  50تا کمتر از  35

 67136 1038 هکتار و بيشتر  50جمع 

 ۳8۹86 8۰۵ هکتار  100تا کمتر از  50

 ۱۹۹۹۰ ۱۹6 هکتار  200تا کمتر از  100

 6776 ۳۵ هکتار  500تا کمتر از  200

 ۱۳8۰ 2 هکتار  1000تا کمتر از  500

 * * هکتار  2000تا کمتر از  1000

 ۴ ۱ هکتار و بيشتر  2000

 مرکز آمار ايران)ر.پ(  -مأخذ

 مرکز آمار ايران. دفتر کشاورزی -

 *فقط آمار گندم به تفکیک وسعت اراضی کشاورزی وجود دارد.
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آبـان   شهرسـتان ها بر حسب ریبردااحت و نوع فعاليت گلخانه در بهرهمس -7-4

 برداری()بهره                                                         1393

 شهرستان
 مساحت
 )هکتار(

 برداریبهره

 جمع
کاشت گل و 

 گياه زینتی

کاشت محصوالت 

 ساالنه

کاشت محصوالت 

 دایمی

 4 150 3 157 79 جمع

 * ۹ ۱ 10 6 بوشهر

 * 6 * 6 2 تنگستان

 ۱ 2۳ ۱ 25 ۱۱ جم

 2 2۹ ۱ 32 ۱6 دشتستان

 ۱ ۳۴ * 35 ۱۵ دشتی

 * ۴۰ * 40 2۴ دیر

 * * * * * دیلم

 * ۵ * 5 ۳ کنگان

 * ۴ * 4 ۳ گناوه

 * * * * * عسلویه

 مرکز آمار ايران.)ر.پ( -مأخذ
 مرکز آمار ايران. دفتر کشاورزی -
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هـا بـه   در روز آمـارگيری و تعـداد دام آن   های دارای انواع دامبرداریبهره -8-4

 (سأر)         1393آبان   تفکيک شهرستان

 شهرستان

تعداد 

بهره 

 برداری

 تعداد بزو بزغاله تعداد گوسفند و بره تعداد گاو و گوساله

 نر ماده جمع نر ماده جمع نر ماده جمع

 87183 341394 428577 27740 151677 179417 13182 11597 24779 18698 جمع

 1136 5008 6143 1023 7689 8712 607 2373 2۹8۰ 1172 بوشهر

 4132 23967 28099 1030 6209 7239 99 222 ۳2۰ 2110 تنگستان

 19639 37668 57307 482 1191 1673 95 376 ۴7۱ 1543 جم

 17780 132249 150029 8304 78186 86491 11150 3959 ۱۵۱۱۰ 5711 دشتستان

 8563 44207 52771 3063 19064 22127 173 729 ۹۰2 2940 دشتي

 19409 50377 69786 3381 8495 11876 147 628 77۵ 1539 دير

 4216 8999 13215 4761 11572 16333 114 902 ۱۰۱6 728 ديلم

 3314 8340 11654 76 205 281 418 1089 ۱۵۰7 902 عسلويه

 3077 18171 21248 83 643 726 100 124 22۳ 476 كنگان

 5918 12408 18326 5537 18424 23961 281 1196 ۱۴77 1578 گناوه

 مرکز آمار ايران.)ر.پ( -مأخذ
 مرکز آمار ايران. دفتر کشاورزی -
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 دارای انواع دام و تعداد آنها به تفکيک شهرستانهای برداریبهره -4-1نمودار
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 )رأس(ها در روز آمارگيری  دارای انواع دام و تعداد دام آن هایبرداریبهره -9-4

 1393 1390 1387 1382 سال

 گوسفند و بره
 3567 7۱27 6۰۹2 ۱۵2۹ برداریبهره

 179417 2۰۵۳8۳ ۳۰8۱78 ۳۳7۹۱ دام

 بزو بزغاله
 11802 ۱۹8۵۳ 2۳۱۴6 ۱6۳۳۵ برداریبهره

 428577 ۴7۵۱8۴ 7۹86۱۰ ۳۱۹۱۱۹ دام

 گاو و گوساله
 3329 ۴7۱۴ ۱۵۴۱۴ ۱۰282 برداریبهره

 24779 22۹68 6۹۵8۰ ۳۳۹۳۵ دام

گاو میش و بچه گاو 

 میش

 4 ... 7 2 برداریبهره

 790 ... ۳۵ ۵ دام

 شتر و بچه شتر
 61 ... * ۹ برداریبهره

 2944 ... * 82 دام

 زمان تفاوت در هم نین و دامداری توسعه دلیل به( بزغاله و بز و بره و گوسفند) سبک دام تعداد افزايش( ۱

 سرشماری اجرای زمان. است ۱۳82 کشاورزی عمومی سرشماری و ۱۳8۴ دامداری آمارگیری طرح اجرای

 طرح اجرای زمان و( سال طی) ممکن حداقل در سبک دام جمعیت دلیل همین به که بوده مهرماه

 موقعیت در بز و گوسفند جمعیت سبک، دام زايش با شدن مصادف دلیل به که بوده بهمن و دی آمارگیری

 .است داشته قرار حداکثر

 شد خواهد ارائه تفصیلی نتايج انتشار از پس شتر ب ه و شتر و گاومیش ب ه و گاومیش به مربوط اطالعات

 (.پ. ر. )ايران آمار مرکز - مأخذ

 .کشاورزی دفتر. ايران آمار مرکز -        
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 شير توليد مقدار و دام تعداد ،(1)شده شيردوشی دام دارای هایبرداری بهره -10-4

 (تن -)رأس                                                      دام انواع از یک هر

 1390 1387 سال

 7120 11146 مقدار کل توليد شير

 گوسفند

 6۰ ۴۱6 برداریبهره

 ۱۳2۱ ۵8۰2 دام شيردوشی شده

 7۳ ۳7۳ مقدار توليد شده

 بز

 ۳68۰ ۱۵۰۳ برداریبهره

 66۴7۰ ۱۹۹67 دام شيردوشی شده

 2۰7۹ ۱۴2۹ مقدار توليد شده

 گاو

 272۴ 6۱۰7 برداریبهره

 ۴۰۹۳ 8۱62 دام شيردوشی شده

 ۴۹67 ۹۳۴۴ مقدار توليد شده

 زايمان سرشماری روز به نسبت گذشته روز ۳6۵ در که است ای ماده دام شده، شیردوشی دام از منظور( ۱
 شده شیردوشی دام رسد، می نوزادش مصرف به آن شیر تمام که دامی. باشد شده شیردوشی آن از و کرده

 .شود نمی محسوب
 .باشد می شتر و گاومیش شیر تولید مقدار به مربوط اجزا با سرجمع اختالف( 2

 (.پ. ر. )ايران آمار مرکز - مأخذ
 .کشاورزی دفتر. ايران آمار مرکز -        
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 و گوسـفند  پشـم  توليد مقدار و دام تعداد مولد، دام دارای هایبرداری بهره -11-4

 (کیلوگرم -رأس)                                                            بز کرک و مو

 سال

 بز گوسفند

 تعداد بهره برداری
تعداد دام 

 مولد

مقدار تولید 

 پشم

تعداد بهره 

 برداری

دام  تعداد

 مولد

مقدار تولید 

 پشم

1384 4455 217452 226066 2271 157015 65382 

1390 6333 139652 141313 4441 112638 49704 

 (.پ. ر. )ايران آمار مرکز - مأخذ
 کشاورزی. دفتر.ايران آمار مرکز -        

 

 

های دارای فعاليت باغداری و مقدار توليـد محصـوالت بـاغی        برداری بهره -4 -12
 (تن -برداری )بهره

 تولید محصوالت باغي برداری دارای فعالیت باغداریتعداد بهره سال

1386 ۱8۳۰۹ ۱8۴۱۱۰ 

1389 ۱8۳۰۹ ۱۹2۵8۳ 

1391 ۱8۴۰۵ ۱۹828۵ 

1394 16916 151174 

 (.پ. ر. )ايران آمار مرکز - مأخذ
 کشاورزی. دفتر.ايران آمار مرکز -        
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 هکتار( -برداری )بهره دارای باو و قلمستانهای  برداری تعداد و مساحت بهره -13-4

 سال

 كل باغ و قلمستان
   كاشت ساده 
 ) تك محصولي(

 كاشت مخلوط 
 )چند محصولي(

    تعداد

برداریبهره  
 مساحت

    تعداد

برداریبهره  
 مساحت

    تعداد

برداریبهره  
 مساحت

1386 ۱7772 2۵227 ۱۵2۰7 2۰۰۴۹ ۳۴۴6 ۵۱78 

1389 2۰۴2۳ ۳۳۰۹6 ۱8687 288۹۴ ۱8۰۳ ۴2۰2 

1394 16470 23635 15657 21687 1511 1957 

 (.پ. ر. )ايران آمار مرکز - مأخذ
 کشاورزی. دفتر.ايران آمار مرکز -        

 آن های سالن (۱ ) ظرفيت و گوشتی مرو دهندهپرورش های مرغداری -14-4

 سال
 ) هگار ق عه(ظرفیت  تعداد مرغداری

  سیستم دانخوری اتوماتیک دارای كل غیر فعال فعال كل

1374 22 22 * 524 * 

1376 28 28 * 739 * 

1379 70 7۰ * 1990 * 

1380 73 7۳ * 2090 * 

1383 86 86 * 2298 * 

1388 124 ۱2۴ * 2942 * 

1390 126 ۱۱6 ۱۰ 3122 2۹۹۰ 

1391 126 ۱۱6 ۱۰ 3122 2۹۹۰ 

1392 126 ۱۱6 ۱۰ 3122 2۹۹۰ 

1393 126 ۱۱6 ۱۰ 3122 2۹۹۰ 

1394 126 ۹6 ۳۰ 2933 287۰ 

 قابل موجود، تأسیسات و امکانات به توجه با که است خروسی يا و مرغ تعداد سالن، ظرفیت از منظور( ۱
 .باشد می پرورش
 (.پ. ر ) .ايران آمار مرکز - مأخذ
 .کشاورزی دفتر. ايران آمار مرکز -       
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   گوشـتی  مـرو  دهنـده پرورش هایمرغداری توليدات انواع ارزش و مقدار -15-4
 (ريال میلیون -تن)

 سال
 كود (1)مرغ حذفي مرغ زنده پرورش يافته

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

1375 2۳۵7 ۳2 * * ۳77۵ ۱ 

1378 ۵۰۰۰ ۹۳ * * 787۵ ۳ 

1379 7۱۰۰ ۱67 * * ۱۱۱82 ۴ 

1382 6۴68 ۱8۴ * * ۱۰۱86 ۵ 

1387 ۹27۳ 27۴ * * ۱۴6۰۵ ۹ 

1389 ۱۰86۵ ۳۵۳ * * ۱7۱۱2 ۱۳ 

1390 ۱۱8۵۰ ۴۳۳ * * ۱866۳ 2۰ 

 دوره پايان در يا و شوند می خارج رده از مختلف داليل به که حذفی های خروس و مرغ گوشت( ۱
 .است استفاده قابل يابند، می انتقال کشتارگاه به برداری بهره
 (.پ. ر. )ايران آمار مرکز - مأخذ
 .کشاورزی دفتر. ايران آمار مرکز -        
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 (1)ظرفيـت  و تعـداد  پولـت،  و گـذار تخم مرو دهندهپرورش هایمرغداری -16-4

 ها سالن

 )هزار قطعه(ظرفيت  تعداد سالن تعداد مرغداری سال 

1381 ۱ 2 ۴۰ 

1384 ۱ 2 ۴۰ 

1387 ۱ 2 ۴۰ 

1390 ۱ 2 ۴۰ 

1391 ۱ 2 ۴۰ 

 در سالن، موجود تأسیسات و امکانات به توجه با که است خروسی يا و مرغ تعداد سالن، ظرفیت از منظور( ۱
 . باشد می پرورش قابل آن

 (.پ.ر.) ايران آمار مرکز -ماخذ
 کشاورزی دفتر. ايران آمار مرکز -      

 

 (رأس)       فعاليت نوع برحسب فعال صنعتی های گاوداری ظرفيت و تعداد -17-4

 تعداد سال و فعالیت 
 (١)ظرفیت

 گله مادر كل

1381 ۴ 2۳۰ * 

1386 ۹ ۳۴۰ * 

1389 ۱۳ ۴8۰ * 

1390 ۱۳ ۴8۰ * 

1392 ۱۵ 6۳۰ * 

 * 6۳۰ ۱۵ تولید شیر

 * * * منحصرا پرواربندی

 نگهداری قابل موجود امکانات و تأسیسات به توجه با که است دامی رأس تعداد کل، ظرفیت از منظور( ۱
 شیردهی حال در ماده گاوهای به که است کل ظرفیت از سهمی مادر، گله براساس ظرفیت از منظور و است

 .گیرد می تعل  آبستن غیر و آبستن از اعم خشک، وگاوهای
 (.پ. ر. )ايران آمار مرکز - مأخذ
 (پ.ر.)جهادکشاورزی وزات  -       
 کشاورزی. دفتر.ايران آمار مرکز  -       
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 (رأس)      برحسب نژاد فعال صنعتی های گاوداری گوساله و گاو تعداد -18-4

 های تولید كننده شیر گاوداریجمع  ها كل گاوداری سال و شهرستان 
 

 1379 3650 * 

1383 12520 * 

1386 16945 340 

1392 26650 630 

 30 1400 بوشهر

 80 1200 تنگستان

 30 450 جم

 460 16800 دشتستان

 30 1750 دشتی

 * 400 دیر

 * 2300 دیلم

 * * کنگان

 * * گناوه

 * 2350 عسلویه

 (.پ. ر. )ايران آمار مرکز - مأخذ           

 (.پ. ر. )کشاورزی جهاد وزارت -           

 کشاورزی. ايران. دفتر آمار مرکز  -            
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 صنعتی های گاوداری کود و شير توليد ارزش و مقدار -19-4

سال  

 شهرستان

 كود شیر

مقدار 
 )هگارتن(

 ارزش 

 )میلیون ريال(

 هاكل گاوداری
كننده های تولیدگاوداری

 شیر

مقدار 
 )هگارتن(

 ارزش 

 )میلیون ريال(
مقدار 
 )هگارتن(

 ارزش 

 )میلیون ريال(

1378 * * 8 ۱228 * * 

1380 * * ۳۳ 7۰۹۳ * * 

1385 ۰/۰۱2 ۴۱ ۵7 ۱8۴۹6 2 6۵۵ 

1388 ۰/۰۳6 ۱7۰ 7۴ 2۴۰6۱ 6 ۱۹6۴ 

1391 ۰/۰۴۵ ۴7۱ 86 8۴۴۵۹ 7/۵ 7۳66 

 ۴۹۱ ۱ ۴۴۱۹ ۵ ۳۱ ۰/۰۰۳ بوشهر

 ۱۹6۴ 2 ۴۴۱۹ ۵ ۱26 ۰/۰۱2 تنگستان

 ۴۹۱ ۱ ۱۴7۳ 2 ۳۱ ۰/۰۰۳ جم

 ۳۹28 ۴ ۴۵۱76 ۴6 2۵۱ ۰/۰2۴ دشتستان

 ۴۹۱ ۱ 7۳66 8 ۳۱ ۰/۰۰۳ دشتی

 * * ۱۹6۴ 2 * * دیر

 * * ۱۱2۹۴ ۱2 * * دیلم

 * * * * * * عسلویه

 * * * * * * کنگان

 * * 8۳۴8 ۹ * * گناوه

 (.پ. ر. )ايران آمار مرکز - مأخذ
 .کشاورزی دفتر. ايران آمار مرکز -       
 (.پ. ر. )کشاورزی جهاد وزارت -       
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          رسمی هایکشتارگاه در شده ذبح دام انواع مصرف قابل الشه وزن و تعداد -20-4
 (تن هزار -هزارالشه)

 ١393 ١392 ١39١ ١39٠ ١389 سال

 جمع
 26976 25841 32704 27421 23302 تعداد

 768190 710578 1449567 1201682 35769 وزن

 گوسفند و بره
 6495 5627 7804 6627 4702 دتعدا

 64304 102030 143203 130587 87876 وزن

 بزو بزغاله
 17529 17819 20475 15497 13698 تعداد

 245857 244331 299499 247890 197664 وزن

 گاو و گوساله
 2941 2385 4420 5282 4890 تعداد

 456429 362337 1005845 820805 70405 وزن

گاومیش و بچه 

 گاومیش

 * * * 7 * تعداد

 * * * 1160 * وزن

 شتر و بچه شتر
 11 10 5 8 12 تعداد

 1600 1880 1020 1240 1750 وزن

 (.پ. ر . )ايران آمار مرکز - مأخذ
 .کشاورزی دفتر. ايران آمار مرکز -        
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 ) هکتار(  کشت محصوالت ساالنه و دائمی سطح زیر -21-4

 جمع کل سال زراعی و شهرستان
 محصوالت ساالنهسطح زیر کشت 

 دیم آبی جمع

1392-93 212685 173796 50619 123177 

1393-94 207260 168944 52666 116278 

 87۴6 ۳۴۵۳ ۱2۱۹۹ 12728 بوشهر

 72۹7 6۳82 ۱۳67۹ 16432 تنگستان

 ۱۱7۱ ۱۱27 22۹8 5813 جم

 2۴8۴2 ۱۹۳۹6 ۴۴2۳8 70892 دشتستان

 ۱6۱۳۳ 8۴68 2۴6۰۱ 26734 دشتی

 ۱۰۴۱۰ 8۴۹8 ۱8۹۰۹ 19521 دیر

 2۰۳6۴ 2۰ 2۰۳8۴ 20656 دیلم

 ۱۵۰ ۱2۴۹ ۱۳۹۹ 1545 کنگان

 ۹۵2 ۹۹2 ۱۹۴۴ 2148 عسلویه

 262۱۳ ۳۰82 2۹2۹۵ 30792 گناوه
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 )دنباله() هکتار(   کشت محصوالت ساالنه و دائمی  سطح زير -2۱-۴

 سال زراعی و شهرستان
 کشت باغات مثمرسطح زیر

 بارور نهال  جمع 

1392-93 38889 ۵۰8۱ ۳۳8۰8 

1393-94 38316 4614 33702 

 ۴۰۳ ۱26 529 بوشهر

 2۳88 ۳6۵ 2753 تنگستان

 2۹۴2 ۵7۳ 3515 جم

 2۳7۳۳ 2۹22 26654 دشتستان

 2۰27 ۱۰6 2133 دشتی

 ۵7۱ ۴2 613 دیر

 ۱6۳ ۱۰۹ 272 دیلم

 ۹۹ ۴7 146 کنگان

 ۱62 ۴2 204 گناوه

 ۱2۱۵ 282 1497 عسلویه

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. –مأخذ                
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 ()تن                           مقدار انواع کود شيميایی توزیع شده             -22-4

سال و 

 شهرستان
 اوره جمع

فسفات 

 آمونيوم

نيترات 

 آمونيوم

سولفات 

 آمونيوم

سوپر 

فسفات 

 تریپل

سولفات 

 پتاسيم

کلرور 

 پتاسيم

ميکرو 

 المنت
 سایر

1385 17969 ۱7۴8 68۱۳ ۱88۹ ۴8۵ * ۴۳6۱ 2672 * * 

1387 29359 ۱86۴۴ 2۰2۳ ۴8۴ * 6۴۱7 ۱7۹۱ * * * 

1390 21687 ۱۴272 6۰7۱ * * * ۱۳۴۴ * * * 

1391 28168 22۹۹7 ۴۳68 * * * 8۰۳ * * * 

1392 22463 ۱۹۰۰۰ ۳2۱۹ * * * 2۴۴ * * * 

1393 42176 22393 13912 5871 * * * * * * 

 شرکت سهامی خدمات حمايتی کشاورزی استان بوشهر –مأخذ 

 
 
 

 ) کیلوگرم (مقدار انواع سموم فروخته شده                         -23-4

 ساير موش كش كنه كش قارچ كش علف كش حشره كش جمع سال

1375 52206 13349 7100 13757 15000 500 2500 

1380 251779 24617 22704 31526 9922 700 162310 

1385 352256 30402 36154 19765 14335 600 251000 

1389 

 باشدي شده و اطالعات در دس  دول  نميوصوص 1387از سال 

1390 

1391 

1392 

1393 

 بوشهرشرکت سهامی خدمات حمايتی کشاورزی استان  –مأخذ 
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متوسط هزینه توليد محصوالت کشاورزی در یک هکتار به تفکيک زمين و  -24-4

 ) هزارريال (                           مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت       

 محصول
1391-92 

 برداشت داشت کاشت زمين جمع

 ۱۳2۱ ۵28۴ ۵6۹۴ 2۴76 14775 گندم آبی

 ۵82 2 ۱82۴ ۵27 2935 گندم دیم

 828 ۳72۰ ۵76۴ ۳2۹7 13609 آبیجو 

 ۴۹۱ * ۱67۳ ۵۰۴ 2668 جو دیم

 ۱۰۴۰ 2۵۱۵۰ 8۳۵۰ ۱۰۰۰۰ 44540 ایذرت دانه

 ۵7۰۱ 2۴787 2۳۵۱8 ۱8۴۳2 72438 هندوانه

 ۵۴68 26۹۳6 ۳۰۵62 2۴۱2۰ 87086 خيار

 ۵678 ۳۰۳7۵ ۳28۰۰ ۱۰۰۰۰ 78853 سيب زمينی

 ۱2۱۰۱ 2۳۱۹6 ۳۳۳۱2 26۴2۴ 95033 پياز

 2۳۵6۴ ۳76۴۳ ۳۱۳68 226۵۳ 115228 فرنگیگوجه
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متوسط هزينه تولید محصوالت کشاورزی در يک هکتار به تفکیک زمنین و مراحنل    -2۴-۴

 )دنباله( ()هزارريال                          مختلف کاشت، داشت و برداشت      

 محصول
١392-93 

 برداشت داشت كاشت زمین جمع

 86۵ 6۴۳8 ۴۹۵۱ 2۵۵۱ 14805 گندم آبي

 ۴۹۱ 8 ۱7۹۹ 7۴۹ 3047 گندم ديم

 7۱۴ ۵۳۵۳ ۳766 26۰۰ 12433 جو آبي

 ۴۵۴ 6 ۱8۰۰ 7۴2 3002 جو ديم

 8۳۰ ۱۹۱۰۰ ۴۱۹۰ ۳۴۰۰ 27520 ایذرت دانه

 ۳۱77 ۱۹۴۱7 8۴۵2 ۳8۳۳ 34879 هندوانه

 2۱۱۳۳ ۳۴۴7۵ ۱۴۵86 ۱۱666 81860 خیار

 62۵۰ ۳2۵۵۰ ۳62۰۰ ۹۵6۰ 84560 زمینيسیب

 ۵۰6۰ ۱88۰۵ ۱۰۳62 ۴7۳۳ 38960 پیاز

 2۵۳62 ۳8۹2۰ ۱7262 ۱۰82۱ 92365 فرنگيگوجه
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متوسط هزينه تولید محصوالت کشاورزی در يک هکتار به تفکیک زمنین و مراحنل    -2۴-۴

 ( )دنباله()هزارريال                        مختلف کاشت، داشت و برداشت       

 محصول
1393-94 

 برداشت داشت كاشت زمین جمع

 ۹7۳ 77۹7 6۵۴7 ۳۴88 18805 گندم آبي

 ۱8۵ * ۱۹۳۹ ۹۱7 3041 گندم ديم

 ۱268 ۵۹6۱ ۴8۰۹ 268۱ 14719 جو آبي

 6۹۵ ۴ ۱667 ۹۴7 3313 جو ديم

 8۳۰ ۱۹۱۰۰ ۴۱۹۰ ۳۴۰۰ 27520 ایذرت دانه

 28766 ۳2۳6۱ 28۴۳6 ۱۵۴66 105029 هندوانه

 ۱۹88۰ 2۹۵۰۰ 2768۵ ۱۵2۵۰ 92315 خیار

 2۵28۰ ۴۴۵۰۰ 267۵۰ 28۰۰۰ 124530 زمینيسیب

 ۱۹۴6۳ 2۵2۹2 ۱887۹ ۱22۳۴ 75868 پیاز

 ۵۴۵2۰ ۴2۹87 266۴8 2۳۰۱۳ 147168 گوجه فرنگي

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. –مأخذ      
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کشت و مقدار توليد محصـوالت کشـاورزی اصـلی سـاالنه )بـه      سطح زیر -25-4

 (تن -هکتار)                                                استثنای نباتات صنعتی(         

 جو گندم غالت محصول

89-1388 
 2۳22۵ ۱۴87۳۹ ... سطح

 ۹۰۵8 ۹26۱8 ... توليد

1388-90 
 ۱6787 ۱۴27۰8 ... سطح

 ۳۹۱۱ ۴27۱۳ ... توليد

1388-91 
 ۱7۵68 ۱۳۳627 ... سطح

 6۳78 6۵۰7۴ ... توليد

1388-92 
 ۱۹86۴ ۱۰۵۹۵۱ ... سطح

 ۱۱76۴ 762۴۰ ... توليد

1388-93 
 ۱۹66۵ ۱2۳۵۹7 ... سطح

 ۱۰۱2۵ ۱۰۹۴۴7 ... توليد

94-1388 
 21561 116668 138329 سطح

 4365 43215 48480 توليد
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کشت و مقدار تولید محصوالت کشاورزی اصلی ساالنه )به استثنای نباتات زيرسطح  -2۵-۴

 )دنباله(  (تن -) هکتار                                                   صنعتی(         

 محصول
94-1388 

 توليد سطح
 ۹۰۰ ۱۰۰ ایذرت دانه

 82۵78 ۱88۵ هندوانه

 ۴۴۴۹2 ۱۵77 خربزه

 ۱۱7۵6 ۴72 خيار

 ۳۱۵۴2 ۱2۴۴ کدو

 ۳۵2۱8 ۱2۰۱ طالبی

 205586 6379 جمع محصوالت جاليزی

 ۱7۰۴ 6۹ زمينیسيب

 ۱۹۳8۱ 828 پياز

 ۵۹2676 ۱۳۹۵7 فرنگیگوجه

 ۱۳۹۰6 ۴8۵ بادمجان

 ۳7۳۹6 22۴۰ سبزیسایر

 665063 17578 جمع سبزیجات

 ۱۳۳۴7 7۴۹ یونجه

 ۱2۰۳2 78۰ خصيل

 782۰ ۱۱۵ ایذرت علوفه

 2۵8۰ ۳۰ جاتسایر علوفه

 35779 1674 ایجمع نباتات علوفه
  .سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر –مأخذ        

 .درصد سطح زيرکشت محصوالت ساالنه استان را شامل شود ۱۰شوند که حداقل  توجه: محصوالتی ارائه می
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کشت و توليد برخی از محصوالت ساالنه )بـه اسـتثنای نباتـات    سطح زیر -26-4

 هکتار()                            1394صنعتی(برحسب شهرستان 

 شهرستان
 جو گندم

 تولید سطح تولید سطح 

 4365 21561 43215 116668 جمع

 ۱7۴ 2۵7۱ ۱۰۴۵ 887۴ بوشهر

 ۱2۴۴ ۱7۴2 ۱۵6۳ 68۳6 تنگستان

 ۵۵ 22۳ 6۰۳ ۱2۹8 جم

 228۴ ۳۹2۳ 2۵۱۱8 ۳۱۳۳۰ دشتستان

 22۴ ۳67۵ ۱2۰28 ۱۵682 دشتي

 22۹ ۳۵۳۳ ۱68۳ 7۹26 دير

 2۹ ۱۳2۵ ۴۱۳ ۱۹۰۳۹ ديلم

 * * 2۵ ۱6۰ عسلويه

 * 6۰ 6۳ ۹28 كنگان

 ۱26 ۴۵۱۰ 67۴ 2۴۵۹6 گناوه

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر . –مأخذ 

 درصد سطح زيرکشت محصوالت ساالنه استان را شامل شود. ۱۰شوند که حداقل  توجه: محصوالتی ارائه می
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 (تن  –) هکتار        کشت و مقدار توليد برخی از نباتات صنعتیسطح زیر -27-4

 سال و شهرستان
 های روغنيدانه انواع توتون و تنباكو

 تولید كشتسطح زير تولید كشتسطح زير

1375-1374 7۵۵ 78 ۱667 ۳8۰۱ 

1380-1379 2۹66 2۵22 ۹۴2 6۴۳ 

1385-1384 ۱۵۴2 ۱7۱2 268۰ 27۰6 

1389-1388 ۱8۱۴ 26۰7 2۹6۹ ۱۳۳۵ 

1391-1390 228۵ ۳۰87 ۱۱۴8 ۱۱7۵ 

1392-1391 2۱۳6 ۳۱۹۰ ۱۱۰۴ ۱66۱ 

1393-1392 ۳8۵۰ 88۰۰ ۱۱۵۹ ۱۵۵۹ 

1394-1393 3709 8388 1275 1334 

 * ۱۵۰ * * بوشهر

 627 ۴67 ۵76۴ 2۳۳۹ تنگستان

 ۳ 2 ۱۱۴ 6۰ جم

 ۵۵6 ۴6۴ ۱8۱7 ۹6۴ دشتستان

 ۱۳8 ۹۵ ۵66 28۳ دشتی

 2 ۱ ۱27 6۴ دیر

 * * * * دیلم

 * * * * عسلویه

 2 ۱ * * کنگان

 6 ۹۵ * * گناوه

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر.
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 نفر ( –) رأس تعداد انواع دام                   -28-4

سال و 

 شهرستان

گوسفند و 

 بره

بز و 

 بزغاله
 شتر

 گاو و گوساله

 بومي دورگه اصیل جمع

1380 ۱۰۱۹۴6۳ ۱۱۹228۱ 26۹2 67181 7۹۹ ۱۰688 ۵۵6۹۴ 

1385 ۹886۹۰ ۱۱۹۵۵2۰ 26۴۰ 57780 7۴۰ 2۰۳۴۰ ۳67۰۰ 

1390 ۹۴62۳2 ۱۱۳6۱87 27۰۰ 56080 ۹۴۰ 2۹6۰۰ 2۵۵۴۰ 

1391 ۹۱772۳ ۱۰۹۵۱۰۱ ۳۰۰۰ 54958 ۱۱۰۰ ۳2۱۴۹ 2۱7۰۹ 

1392 ۹2۹۵7۹ ۱۰۹۵۰62 ۳۱۵2 56704 ۱2۰۹ ۳۳786 2۱7۰۹ 

1393 7۵2772 8۱2۵8۱ ۳2۰۰ 47180 ۱۰72 2۴۴۰6 2۱7۰2 

1394 519032 609298 3200 44445 1072 22106 21267 

 2۳۹۵ ۳6۰۳ ۳۳ 6031 ۵2۳ 8667 2۵۳۹7 بوشهر

 6۱7 ۹۴۳ ۳6 1596 * ۳۱8۱7 27۳۹7 تنگستان

 7۰6 ۳۹7 * 1103 * 6۴878 28۴۹ جم

 ۱۰786 ۱26۰8 8۹2 24286 ۳68 288۵6۹ ۳۱8۹67 دشتستان

 ۱۴22 ۱2۱7 ۳6 2675 ۹7۳ ۱۰۵۰6۵ 6۰۱86 دشتی

 8۴۴ 628 ۹ 1481 ۱۱۱8 ۵۵۵2۵ 877۳ دیر

 ۱۴۵۰ ۵78 ۱۵ 2043 * ۱۴۹۱۳ ۳۳۱۰7 دیلم

 8۵۹ ۳۰7 * 1166 * 8226 87۰ عسلویه

 8۵۹ ۳۰7 * 1166 ۱88 ۱۹۱۵۴ ۵۰۳۰ کنگان

 ۱۳2۹ ۱۵۱8 ۵۱ 2898 ۳۰ ۱2۴8۴ ۳6۴۵6 گناوه

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر –مأخذ 
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 ) هکتار (     1393سال  های بيابانیها، مراتع و پدیده مساحت جنگل -29-4

 مساحت شرح

 227۱۴۵ جنگل

۵/۱۱۴72۴۴ مرتع  

8/۱72۰۱ خوب  

۳2/۱7687۴ متوسط  

۳6/۹۵۳۱68 فقیر  

 ۳۳۱682 بیابان

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر،  اداره کل منابع طبیعی. –مأخذ              

 شود. هايی که در اين زمینه فعالیت دارند تکمیل می توجه: برای استان             

 
 

 1393های بيابانی سال ها، مراتع و پدیدهمساحت جنگل 4-2 نمودار

 
 

 ۴-2۹مبنا : جدول 

 مساحت

 بيابان فقير متوسط خوب مرتع جنگل
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 ) هکتار (کاری بر حسب نوع مالکيت                     مساحت جنگل -30-4

 دولتي جمع سال

1375 385 ۳8۵ 

1380 1350 ۱۳۵۰ 

1385 750 7۵۰ 

1390 1240 ۱2۴۰ 

1391 50 ۵۰ 

1392 128 ۱28 

1393 1339 ۱۳۳۹ 

1394 1339 ۱۳۳۹ 

 .سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، اداره کل منابع طبیعی –مأخذ              
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 اصله( -) هکتار مساحت نهالستان و توليد آن                                  -۳۱-4

 سال و شهرستان
 توليد مساحت

 خصوصی دولتی جمع خصوصی دولتی جمع

1380 5/7 ۵/7 * 500000 ۳۰۰۰۰۰ 2۰۰۰۰۰ 

1385 4/3 ۴/۳ * 431400 ۴۳۱۴۰۰ * 

1390 10/4 ۱۰/۴ * 1000000 ۱۰۰۰۰۰۰ * 

1391 10 ۱۰ * 261000 26۱۰۰۰ * 

1392 10 ۱۰ * 110000 ۱۱۰۰۰۰ * 

1393 9/9 ۹/۹ * 111000 ۱۱۱۰۰۰ * 

1394 1/10 1/10 * 50000 50000 * 

 * 2۰۰۰۰ 20000 * 6/۴ 6/4 بوشهر

 * * * * * * تنگستان

 * * * * * * جم

 * ۳۰۰۰۰ 30000 * ۰/۵ 0/5 دشتستان

 * * * * ۰/۵ 0/5 دشتی

 * * * * 2 2 دیر

 * * * * ۰/۵ 0/5 دیلم

 * * * * ۰/۰2 0/02 کنگان )بنک(

 * * * * * * گناوه

 * * * * * * عسلویه

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، اداره کل منابع طبیعی. –مأخذ 
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 فقره( -) هکتار ها و مراتع        سوزی در جنگل موارد و مساحت آتش -32-4

 سال
 مساحت مورد حريق موارد آتش سوزی

 مراتع هاجنگل جمع مراتع هاجنگل جمع

1375 53 12 41 4944 123 4821 

1380 4 2 2 69 67 2 

1385 12 4 8 1513 80 1433 

1390 2 1 1 18 13 5 

1391 5 * 5 111 * 111 

1392 6 3 3 42 20 22 

1393 19 ۹ ۱۰ 127 7۰ ۵7 

1394 4 * 4 20 * 20 

 .سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، اداره کل منابع طبیعی –مأخذ 
 
 

 )هکتار(های انجام شده در زمينه حفاظت آبخيزها             فعاليت -33-4

 افقتنامه()مو سطحی براساس هدف  عملکرد

 مطالعاتی اجرایی

 )هکتار(مساحت  )هکتار(مساحت 

 23720 5194 پيشگيری و مهار سيل

 14972 681 برداری از سيالبپخش و بهره

 عمليات حفاظت و بيولوژیک و بيومکانيک 

 های شهری و روستایی()حوزه
* * 

 کنترل فرسایش و رسوب 

 های مرزی و مشترک()آبخيزداری حوزه رودخانه
184 14756 

 * 10 های شهری و روستایی(آبخوانداری )حوزهآبخيزداری و 

 53448 6069 جمع

 .سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر .مديريت آبخیزداری –مأخذ 
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 های انجام شده در زمينه مرتعداری و اصالح مراتع اهم فعاليت -34-4

 سال

ته
بو

ی
ار
ک

ال 
نه
د 
ولي
ت

 

په
ک
 

ت 
ش
و ک
ی 
ار
ک

يم
تق
س
م

 

ت 
وال
نز
ره 
خي
ذ

ی
مان
آس

 

ن 
مي
تأ

ام
 د
ب
شر
ب 
آ

  

ی
دار
مال
اه 
 چ
فر
ح

ق  
سي
 تن
ی و
يز
مم

تع
مر

 

 هکتار هکتار هکتار هکتار هکتار اصله هکتار

1375 ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰ 7۰۰ ۳۴۰۰ ۵ ۵ ۹۰۰۰۰ 

1380 2۰۰ 2۰۰۰۰۰ 7۰۰ ۹۰۰ ۹ ۱ 72۴6۹ 

1385 2۰۰ 8۳۰۰۰ 2۰۰ 2۰۰ 6 * ۴۰۰۰۰ 

1388 ۱۵۳ 8۰۰۰۰ * 2۹۵ 2 * ۱۰۰۰۰ 

1390 ۱۴8 ۴۴۴۰۰ * ۱۴8 7 * ۱۰۰۰۰ 

1391 ۵2 ۱۵6۰۰ * ۴8 ۱۰ * ۱۳۰۰۰ 

1392 * ۳۵۰۰ * * * * ۱۴۰۰۰ 

1393 * * * * 7 * ۵۰۰۰ 

1394 41 15500 * 41 9 * * 

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، اداره کل منابع طبیعی. –مأخذ      
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 زدایی بيابانهای روان و  های انجام شده در زمينه تثبيت شن فعاليتاهم  -35-4

 سال 

احداث 

 خزانه

تولید 

نهال 

 گلداني

 كاری نهال

بذرپاشي 

و 

 بذركاری

آوری  جمع

و تهیه 

 بذر

-مالچ

 پاشي

احداث 

 بادشکن

حفاظت 

 و قرق

 هکتار كیلومتر هکتار كیلوگرم هکتار هکتار اصله هکتار

1375 * ۱2۰۰۰۰ 7۰۰ * * * * ۴۰۰۰۰ 

1380 * 2۰۵۰۰۰ ۵۰۰ * * * * ۱6۳2۵ 

1385 * * ۱2۰ ۴ * * 6۰ * 

1388 * 2۵۰۰۰ 2۴۰ * * * ۱۹۰ * 

1390 6۵۰۰۰۰ * ۳۳۰ * 2۵۰ * * * 

1391 * ۱6۰۰۰ 2۵۰ * * * * ۴۳۰ 

1392 * 2۱۳۰۰ ۴۹۱ * * * * 7۰۰ 

1393 * ۱۰۰۰۰ ۳۰ ۱۳6 * * * ۹۹2۳ 

1394 15500 41 * * 794 * * 6860 

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، اداره کل منابع طبیعی. –مأخذ 
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 ) تن (حسب نوع                   و توليد آبزیان بر مقدار صيد -36-4

 سال 

 های جنوبآب

 جمع

 های ساحلیآب

آبزیان معمول  المللیهای بينآب

 خوراکی

آبزیان غير معمول 

 خوراکی

1375 75690 ۴6۹۳۰ 2876۰ * 

1380 42800 ۳72۴۰ ۵۵6۰ * 

1385 45335 ۴۰7۴2 ۴۵۹۳ * 

1390 53003 ۴6۱۵۱ 68۵۱ * 

1391 58786 ۵۰762 8۰2۴ * 

1392 58750 ۴۹۵88 ۹۱62 * 

1393 57734 ۴۹8۱2 7۹22 * 

1394 51620 45034 6586 * 

 . اداره کل شیالت استان بوشهر –مأخذ
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 صيادی و صيادان عضو تعاونی صيادیتعداد شناورهای  -37-4

سال و 

 شهرستان

 )فروند(تعداد شناورهای صیادی
 تعداد صیاد

 كشتي لنج قايق جمع

1375 2685 2۰۱2 6۳7 ۳6 … 

1380 2596 ۱8۵۳ 7۰۵ ۳8 … 

1385 2419 ۱7۳۴ 66۳ 22 ۹68۱ 

1390 2218 ۱66۰ ۵۴۱ ۱7 ۹67۹ 

1391 2140 ۱۵7۰ ۵۵۳ ۱7 777۵ 

1392 2102 ۱۵2۰ ۵6۱ 2۱ 8۱۵۹ 

1393 2089 ۱۵۰6 ۵۵6 27 862۱ 

1394 2086 1492 567 27 11766 

 ۵۳۴۳ ۱6 ۳۳۳ ۳۵۳ 702 بوشهر

 ۱۳۴۴ * 72 ۱6۰ 232 تنگستان

 * * * * * جم

 * * * * * دشتستان

 ۱68 * ۱ ۵2 53 دشتي

 ۱۵۴2 ۱۱ ۳6 ۳۰۴ 351 دير

 ۹۴۵ * ۵2 ۱۰7 159 ديلم

 ۹۹6 * 2۴ 2۳6 260 كنگان

 ۹8۱ * 2۵ 227 252 گناوه

 ۴۴7 * 2۴ ۵۳ 77 عسلويه

 اداره کل شیالت استان بوشهر. – مموش
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های تعاونی کشاورزی فعال تحت پوشـش اداره   مشخصات عمومی شرکت -38-4

 هزار ريال ( -نفر)             1394کل تعاون در پایان سال 

سال و 

 شهرستان
 سرمايه شاغالن ءاعضا تعداد

1390 ۳۰۹ 2878 2266 ۱688۱۱7۱ 

1391 ۴62 ۴۳7۳ ۵8۰۴ ۱7۹6۵۰2۱ 

1392 8۱8 66۳۱ ۱26۴2 ۳۹۳۵۵882 

1393 ۹۴7 77۰۴ ۱۳66۴ ۹۳2۴72۵7 

1394 759 6038 11725 84754257 

 ۴7۹26۹7۵ 8۴۰ ۴8۹ 6۹ بوشهر

 2۹8۱۱۰۰ ۵7۵ ۴۹6 62 تنگستان

 ۴8۳۰۰۰ 2۳6 27۰ ۳8 جم

 ۱۵۱۹۹882 ۱2۰۱ ۱۰27 87 دشتستان

 ۵۹67۰۰۰ ۳۵22 ۱2۹۱ ۱8۳ دشتی

 ۱6۳۰8۰۰ ۳۳۵7 ۱۰۰7 ۱۴۱ دیر

 2۴۹۱6۰۰ ۴72 6۱۰ 76 دیلم

 2۵۳۵۰۰ ۵۵۱ ۱7۹ 2۴ کنگان

 76۴۹۴۰۰ ۹۰۴ 6۴2 76 گناوه

 ۱7۱۰۰۰ 67 27 ۳ عسلویه

 ها امور تعاونيوا د مربوطه
 مموش  اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعي استان بوشهر.
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های تعاونی کشاورزی فعال تحـت پوشـش اداره    مشخصات عمومی شرکت -39-4

 هزار ريال ( -نفر ) کل تعاون روستایی در پایان سال   

 سرمايه شاغالن ءاعضا تعداد سال و شهرستان

1390 ۱6 ۳۴۹۱ ۱2 7۰8۵۰8۰۰۰ 

1391 ۱6 ۳۴۹۱ ۱۴ 7۰8۵۰8۰۰۰ 

1392 ۱6 ۳۴۹۱ ۱۴ 7۰8۵۰8۰۰۰ 

1393 ۱6 ۳۴۹۱ ۱۴ 7۰8۵۰8۰۰۰ 

1394 16 3491 19 732825000 

 ۴۰۱82۰۰۰۰ 2 ۴6۱ ۳ بوشهر

 ۵۹۱۰۰۰۰۰ ۱ 27۵ ۱ تنگستان

 - - - - جم

 ۱۳۴۵8۵۰۰۰ ۱2 ۱۵۰2 6 دشتستان

 ۱۱6۴۰۰۰۰۰ ۱ ۱۰۳۴ ۱ دشتی

 - - - - دیر

 - - - - دیلم

 82۰۰۰۰ ۱ ۱۱۹ ۳ کنگان

 2۰۱۰۰۰۰۰ 2 ۱۰۰ 2 گناوه

 - - - - عسلویه

 .اداره کل تعاون روستايی استان بوشهر –مأخذ     

 

 



 

 



 

 

معدن  -5فصل 
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 مقدمه  

 معادن  مربوط به  های آمارگیری از فعالیت

  و انتشار مستمر نتايج آن،  از سنال  کشور 

معنندن و  صنننعت،   توسننط وزارت ۱۳۳۳

هنر   ،آمارهنا   آغناز شند. اينن     وقت تجارت

  هنای  آمار فعالیت"با انتشار   همزمان  سال

  ور بنه ذکمن   نشنريه   ، در ضنمیمه " صنعتی

، ۱۳۳۹  از سننال  رسننید ولننی مننی  چنناپ

  مسننتقل  ای مربننوط در نشننريه  آمارهننای

  معندنی   هنای  آمنار فعالینت  "  عنوان  تحت

از   سرشنماری   د. اولنین شن منتشر  " ايران

 ۱۳۴2  سننال  کشننور در آذرمنناه   معننادن

  از سنال  و  اقتصاد اجرا شند   توسط وزارت

  ر آمنار وزارت ن، دفتن ۱۳۵۳  تا سال ۱۳۴2

اتر ندفن   اینارهن نآم از  اقتصاد بنا اسنتفاده  

  شور، هنر سنال  نک  لفنمخت  اطقنن  عادننم

و   آوری جمنع   معادن  های فعالیت از  آماری

  ، دومنین ۱۳۵۳  کنرد. در سنال   منتشر می

  کشنور بنا همکناری     از معنادن   سرشماری

صنعت، معندن و    و وزارت  مرکز آمار ايران

  تنا سنال   ۱۳۵۳  اجرا شد. از سنال   تجارت

  طنور سناالنه   بنه   ، مرکز آمار اينران ۱۳۵7

  دنمعا  عنوانبه را کشور   از معادن  بخشی

  سنال  قرار داد. از  مورد آمارگیری  منتخب

  اجنرای   عدم  دلیل ، به۱۳6۳ تا سال ۱۳۵7

  نبننودن  و نیننز فننراهم  آمنناری  هننای طننرح

از   بخننش  ، ايننن جننامع  ثبتننی  آمارهننای

  آمناری  دچنار خن     اقتصادی  های فعالیت

، مرکنز  ۱۳6۵و  ۱۳6۴  هنای  شد. در سال

  تحنت   ادناز معن   آمنارگیری   به  آمار ايران

کنرد و در    اقندام   عمنومی   بخنش   پوشش

  از معنادن   سرشماری  ، سومین۱۳66  سال

  اجنرا درآورد. از سنال    مرحلنه   به کشور را

 های  سال استثنای  به ۱۳8۵سال  تا ۱۳67

  ادننمعنن از  رینارگینننآم ۱۳8۴و ۱۳7۰

 .است شده  امنانج  طور ساالنه ور بهنکش

 ، فصنل   در اينن منندرج    آمار و اطالعات   

هنننا و  آمنننارگیری  نتنننايج عنننالوه بنننر 

شننامل آمننار و  مننذکور  هننای سرشننماری

های تعاونی معدنی ارائنه   اطالعات شرکت

شننده توسننط وزارت تعنناون، کننار و رفنناه 

 باشد. اجتماعی نیز می

در مورد آمارهای ارائه شنده، توضنیحات    

 زير ضروری است:

 ادننمعننننن از  رینارگیننننننآم در -۱

وط بنه  نربن نم  العاتناطن   ور،نکشن  النفعن 

و و نواکتینننرادي وادنمنن از،نگنن و  تننفنن

 بنه  واسنت،    نشنده   آوری جمع   رس  اکنخ

و گنناز،   نفننت  خنناص  اهمیننت  دلیننننل 

ها  اين فعالیت  ربوط بهنم  ارینآماطالعات 

طور مجزا ارائنه   )نفت و گاز( به 6در فصل 

 شود. می
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عادن در نارگنینری از من نرح آمندر ط -2

معادن شنن و   بنرداری کشننور، بهرهحال 

گیری و ساير معنادن   ماسه به روش نمونه

صورت سرشماری، مورد آمارگیری قرار  به

 گیرند. می

  بننندی طبقننه  بننرای  فصننل  ايننن در -۳

  بنندی  معندن از طبقنه    بخش  های فعالیت

 اقتصننادی   هننای فعالیننت  المللننی بننین

.(I.S.I.Cويننرايش ،)  ،بننا اعمننال  چهننارم  

 . است  شده  آن استفاده در  تغییراتی

 

   مفاهيم  تعاریف

  معندنی    کانسار )ذخینره   مجموعه : معدن

باشند(   می  اقتصادی  از آن  برداری بهره  که

  بنه   کنه   اسنت   و تسهیالتی  آالت و ماشین

و   بنرداری  ، تجهینز و بهنره   منظور اکتشاف

.  اسنت  ايجاد شنده  کانسارآن از   آرايی کانه

و   فیزيکنی   عملینات   تمنامی   ، به آرايی کانه

  کننردن منظننور جنندا   بننه  کننه  شننیمیايی

  و يا تفکینک   از کانه  از مواد باطله  قسمتی

  گیرد، اطنالق  می  از يکديگر صورت ها کانه

 شود. می

  معندنی  : بـرداری  بهـره   در حال  معدن

 از  ردارینبن  وز بهنره نمجن   دارای  کنه   است

)غینر از   صنعت، معندن و تجنارت    وزارت

هنا و   رداریننيا شهو (  و ماسه  شنمعادن 

و   شنن   ادننمعن   رایننن هنا )ب  داریننفرمان

،  ریننن آمارگی  الندر سن نیز و بوده (  ماسه

  ورتننص  هننروز ب ۳۰ دتنمبه   لننحداق

 ه،نوستنننننننناپینا ننيننننن  هنننننننپیوست

)در   راجناستخن   از عملینات   ای هننوعنمجم

 ،( آرايی ا کانهنب  راهننوارد همناز م  ای ارهننپ

  فروش  قابل  کانه  آوردن دست  بهبه منظور 

 .گرفته باشد  انجام  در آن

  کنه   اسنت   مديريتی : خصوصی  مدیریت

  اعمنال   خصوصی  سساتؤتوسط افراد يا م

 شود. می

  کننننه   است  مديريتی : عمومی  مدیریت

  هنای  سنازمان ، هنننا  وزارتخنناننننه توسط 

 ،هنا  ، بانک اسالمی  انقالب  ، نهادهای دولتی

و سنناير مؤسسننات بخننش  هننا شننهرداری

 شود. می  اعمالعمومی 

در   هسنتند کنه    افنرادی   تمامی:  شاغالن

  وقنت  تمام  صورت  به  معدن  يا خارج  داخل

کننند.   کنار منی    معندن   بنرای   وقت يا پاره

  دهنعهن   بنه   کنه   ای وظیفنه از نظر   شاغالن

خنط تولیند     النناغنشبه دو گروه  دندارن

)اداری،   شناغالن  ( و سناير سناده  )مناهر و 

 شوند.  می  تفکیکمالی و خدماتی( 

  کارکنننانی مــاهرخط توليــد:  شـاغالن 

و   فنننی  اعتبننار دانننش  بننه  هسننتند کننه

  انجام  اند، توانايی کرده  کسب  که  ای تجربه

خنط تولیند را     ار فننی از کن   قسنمت   يک

،  باشنننند، ماننننند مهندسنننان    داشنننته
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،  ، اسنننتادکاران فننننی  هنننای سنننینیتکن

 و  ماهر، تعمیرکناران   ، کارگران سرکارگران

 . رانندگان

  کارکننانی  ساده خـط توليـد:    شاغالن

در   آننان   منورد تصندی    شنغل   هستند که

مهنارت    و کسنب   تعلیم  خط تولید نیاز به

 و  ، بناربران  سناده   رگرانکنا  :ندارد، ماننند 

 . بارگیران

)اداری، مـــالی و   شـــاغالن ســـایر

بنه امنور    هستند که  ارکنانیک :خدماتی(

و   دفتری، اداری، مالی و خندماتی معندن  

شته و به طنور  دا  اشتغال ، يا دفتر مرکزی

مستقیم در امر استخراج و تولید دخالنت  

 ندارند.

شناغالن، توضنیح اينن     در ارائه آمنار      

نکتننه ضننروری اسننت کننه در محاسننبه از 

 "متوسط تعداد شناغالن در سنال  "روش 

 استفاده شده است. 

 : بگيـران   مزد و حقوق  خدمات  جبران

  فصنل " تعاريف و مفناهیم   کنید به  رجوع

 .   "و شیالت  ، جنگلداری کشاورزی -۴

  مواد معدنی  مجموع : توليد مواد معدنی

  اسنتخراج   فعالینت   رشتنه  نکاز ي  حاصنل

  عرضنه   قابنل   گوناگون  اشکال  به  که  است

در   کنه   ذکر اسنت   باشد. شايان بازار می  به

، منواد   يا معنادن  ها فعالیت  از رشته  بعضی

از کانسنار    کنه   صنورتی   همنان   به  معدنی

گنردد در   منی   شنود، عرضنه   می  استخراج

  ديگننر از رشننته  در بعضننی  کننه  صننورتی

  شنده   ، مواد اسنتخراج  معادن ها يا فعالیت

  يا شیمیايی  فیزيکی  عملیات  انجام از  پس

از مواد   قسمتی  منظور جدا کردن  به  الزم

عینار    ها و ينا افنزايش   کانه  ، تفکیک باطله

ضنمناً  شنود.   می  بازار عرضه  ، به خام   ماده

چنند    اسنت   ممکن ، فعالیت  رشته  در يک

الً در نآيند، مثن    دسنت   هنبن   ماده معندنی 

منواد  ،  مس  سنگ  استخراج  فعالیت  رشته

و   مننس  ، کنسننانتره مننس  سنننگمعنندنی 

  رشننته اتدنتولین از   دننمولیبن    نسنانتره ک

 د.نآي ور به حساب میذکنم  تنفعالی

ــدات  ارزش   مننواد معنندنی   ارزش : تولي

ارزش ضننايعات قابننل و   شننده  اسننتخراج

  کنننده تولید  قیمت  به  یدنفروش مواد مع

  در محنل   مشتريان  به  فروش  قیمت  يعنی

 . است  معدن

ـــرمایـس   )ارزش  ذاریـگــــ هـــ

ـــتغي ـــام  راتـي  (: ای ســرمایه  والـ

تعننناريف و مفاهینننم  هنکنینند بنن وعننننجر

و   ، جنگلنننداری کشننناورزی -۴  فصنننل" 

 .   "شیالت

  ارزش از  عبنننننارت : افـــــزوده  ارزش

  ارزش  هننا( منهننای )سننتاندههننا  دريننافتی

 است.  ها( ها )داده پرداختی
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  عبنارت  ها(: )ستانده ها دریافتی  ارزش

ضنايعات   منواد معندنی،    تولیدات  از ارزش

 و تعمینر   ، ساخت قابل فروش مواد معدنی

  توسنط شناغالن    ای سرمايه  اموال  اساسی

اسنت    معندن   یهنا  و ساير دريافتیمعدن 

،  کنتراتی  کارهای  ابتب  دريافتی  شامل  که

و   و لننوازم  سنناختمان  جزيننی  تعمیننرات

  جزيننننی  ، تعمیننننرات اداری  تجهیننننزات

 باشد. و... می  آزمايشگاه  آالت ماشین

از   عبنارت  ها(: )داده ها پرداختی  ارزش

،  دوام کنار کنم    ابزار و وسنايل  ،مواد  ارزش

  و بننننرق  ، آب شنننده  مصنننرف  سنننوخت

اسنت  هنا   پرداختی و ساير  شده  خريداری

  کارهننای  بابننت  پرداختننی  شننامل  کننه

و   سنناختمان  جزيننی  ، تعمیننرات کنتراتننی

  جزينی   ، تعمینرات  اداری  و تجهیزات  لوازم

 باشد. و... می  ، آزمايشگاه آالت ماشین

تعاريف و  کنید به  رجوع : تعاونی  شرکت

  ، جنگلنداری  کشاورزی -۴  فصل" مفاهیم 

 .   "و شیالت

  ی شنرکت ننوعن  : معدنی  تعاونی  شرکت

،  اسننتخراج   هندر زمیننن  کننه  اسننت  تعنناونی

  شنده   مواد استخراج  و فروش  برداری بهره

 دارد.  فعالیت  از معادن

 گزیده اطالعات:

بر اساس نتايج طرح آمارگیری از معادن 

 ۱۴۵تعداد  ۱۳۹۳فعال استان در سال 

ته برداری وجود داشمعدن در حال بهره

دهد، است. نتايج بدست آمده نشان می

ر اين معادن به کار نفر د ۹8۰در مجموع 

اند که تعداد شاغالن نسبت اشتغال داشته

درصد کاهش  6، حدود ۱۳۹2به سال 

 يافته است.

اصل از فعالیت معادن در ارزش افزوده ح

 ۱۳۹۳برداری استان در سال حال بهره

ريال بوده است میلیون ۳۰۳۳۹2بالغ بر 

درصد  26که سهم معادن شن و ماسه 

 باشد.می

در مجموع بیش از ۱۳۹۳در سال 

گذاری در ريال سرمايهمیلیون 2۴۴8۹

 بخش معدن استان صورت گرفته است.

ن معد ۳8در استان بوشهر  ۱۳۹۳سال 

ای بالغ در قالب شرکت تعاونی با سرمايه

اند که کردهمیلیاردريال فعالیت می ۴بر 

نفر در آنها  ۴۴8وده و عضو ب 28۹دارای 

 .اندمشغول به کار بوده

 



 معدن  – 5 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
179 

 

 

 حسب فعاليتبرداری برمشخصات عمومی معادن در حال بهره -1-5

 سال و فعاليت
  

تعداد  تعداد معادن

شاغالن 

 )نفر(

ن خدمات مزد و جبرا

 جمع )میلیون ريال(حقوق بگيران
مدیریت 

 دولتی

مدیریت 

 خصوصی

1375 57 8 ۴۹ ۴26 ۱۹۳۵ 

1380 74 6 68 ۱2۴۳ ۳۱6۱7 

1385 119 ۹ ۱۱۰ ۱2۱۴ 27۳۴۳ 

1390 189 6 ۱8۳ ۱۵۵۱ 8۴26۰ 

1391 153 2 ۱۵۱ ۱۱۴۹ 7۰۱76 

1392 149 ۱ ۱۴8 ۱۰۵۰ 6۹۵۴8 

1393 145 ۱ ۱۴۴ ۹8۰ 72۱۴2 

 2۳۰78 27۱ ۱6 * 16 شن و ماسه 

 ۴۹۰6۴ 7۰۹ ۱28 ۱ 129 غير از شن و ماسه 

 ) ر.پ (. مرکز آمار ايران -مأخذ 
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بگيـران و ارزش توليـدات   ، شاغالن،جبران خـدمات مـزد و حقـوق   تعداد -1-1-5

 برحسب شهرستانبرداری معادن در حال بهره

ان
ست
هر
ش

 

 تعداد شاغالن تعداد معادن

 و 
زد
ت م
ما
خد
ن 
را
جب

ق
قو
ح

ان
ير
بگ

ت 
دا
ولي
ش ت
رز
ا

 

مع
ج

 

 نحوه مدیریت

مع
ج

 

 خط توليد
 و 
ی
مال
ی،
دار
ر)ا
سای

ی(
مات
خد

ی 
ص
صو
خ

 

ی
وم
عم

 

هر
ما

ده 
سا

 

 264371 49063 204 145 360 709 1 128 129 کل

 ۱۱۳۰6 ۱6۴۹ ۱۳ ۱۰ ۱۵ 38 * ۱۰ 10 تنگستان

 6۳8 ۹8 2 2 2 6 * 2 2 جم

 7۳8۴2 ۱2276 ۵۹ ۳۹ ۹7 195 * ۳8 38 دشتستان

 68۰78 ۱۳7۹۵ ۵8 ۴۴ ۱۰۴ 206 * ۳6 36 دشتی

 2۱۰۳۳ ۴۱۴۴ 27 ۱8 ۳۹ 84 * 2۰ 20 دیر

 ۱۰2۰ ۱7۹ 2 2 2 6 * 2 2 دیلم

 ۴۳۵ ۱۰۳ ۱ ۱ 2 4 * ۱ 1 عسلویه

 88۰۱۹ ۱68۱۹ ۴2 2۹ ۹۹ 170 ۱ ۱۹ 20 کنگان

 (.مرکز آمار ايران. )ر.پمأخذ : 

 توضيحات مهم:  
 در جداول شهرستانی تعداد معادن شن و ماسه لحاظ نشده است.

 باشد.انتخاب معادن شن و ماسه در سطح استان بوده لذا قابل تعمیم در سطح شهرستان نمی

 باشد.مغايرت جداول شهرستانی با فعالیتی ناشی از معادن شن و ماسه می
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 و نوع استخراج حسب فعاليتبرداری بر تعداد معادن در حال بهره -2-5

 استخراج زيرزمیني روباز جاستخرا جمع سال و فعالیت

1375 57 ۵7 * 

1380 74 7۴ * 

1385 119 ۱۱۹ * 

1390 189 ۱8۹ * 

1391 153 ۱۵۳ * 

1392 149 ۱۴۹ * 

1393 145 145 * 

 * ۱6 16 شن و ماسه 

 * ۱2۹ 129 غير از شن و ماسه 

 مأخذ : مرکز آمار ايران. )ر.پ(.

 

                            برداری بر حسب فعاليتتعداد شاغالن معادن در حال بهره -3-5

 سال و فعاليت

 
 جمع

، سایر کارکنان )اداری کارکنان خط توليد

 ساده ماهر مالی و خدماتی(

1375 374 ۱۴۱ ۱۰8 ۱2۵ 

1380 1243 ۵82 2۱۱ ۴۵۰ 

1385 1214 ۵۳۹ 2۹۰ ۳8۵ 

1390 1552 7۱۵ ۳۳8 ۴۹۹ 

1391 1150 ۵۹2 227 ۳۳۱ 

1392 1050 ۵۴8 ۱76 ۳26 

1393 980 509 192 279 

 2۳7 ۱۰۱ ۳86 724 شن و ماسه 

 8۹ 7۵ ۱62 326 غير از شن و ماسه 

 مأخذ : مرکز آمار ايران. ) ر.پ (.
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بـرداری بـر حسـب     مقدار و ارزش توليد مواد معدنی معادن در حـال بهـره   -4-5

 (                     تن/ میلیون ريال)                                                                فعاليت       

 فعاليت
 ارزش مقدار

1391 1392 1393 1391 1392 1393 

 367541 326297 263314 9319 9487 9850 جمع

 ۱۰۳۱72 2۰۰۰۵۵ ۱82۴۹2 ۱۳۳۰ 728۹ 768۹ وماسه استخراج غيرشن 

 26۴۳6۹ ۱262۴2 8۰822 7۹8۹ 2۱۹8 2۱6۱ استخراج شن و ماسه

 مأخذ : مرکز آمار ايران
 
 
 
 

ری بـردا  های معادن در حال بهـره  ها و دریافت افزوده و ارزش پرداختارزش -5-5

                        (میلیون ريال)                                      1393سال  حسب فعاليتبر

 ها( )ستاندهها  دریافت ها( )دادهها  پرداخت ارزش افزوده فعاليت

 389686 86293 303392 جمع

 ۱۰۹۹۴۹ 2۹8۳2 8۰۱۱7 استخراج غيرشن وماسه 

 27۹7۳7 ۵6۴6۱ 22۳27۵ استخراج شن و ماسه 

 ايرانمأخذ : مرکز آمار 
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برداری های معادن در حال بهرهها و دریافتیافزوده، ارزش پرداختیارزش-1-5-5

 )میلیون ريال(                                                             برحسب شهرستان
 ها(ستاندهها )دریافتی ها()دادهها پرداختی ارزش افزوده استان

 279737 56461 223275 کل

 ۱۱62۱ 2۱۰۱ ۹۵2۰ تنگستان

 ۱۴۰۴ ۱۴2 ۱262 جم

 776۵۱ ۱۵86۳ 6۱788 دشتستان

 7۰2۳2 ۱7۰۰۰ ۵۳2۳2 دشتی

 2۳786 ۴۵۵8 ۱۹228 دیر

 ۱8۰6 ۳۱۵ ۱۴۹۱ دیلم

 ۴7۰ 8۴ ۳86 عسلویه

 ۹2767 ۱6۳۹8 76۳68 کنگان

 مأخذ : مرکز آمار ايران. 
 

برحسـب فعاليـت و نـوع امـوال      برداری گذاری معادن در حال بهره سرمایه -6-5

                    (ريالمیلیون)                                                            1393سال  ای سرمایه

 شن و ماسهغير  استخراج  شن وماسهاستخراج  جمع فعاليت

 15224 9265 24489 گذاریکل سرمایه

آالت، ابزار و وسایل نماشي

 بادوام و تجهيزات اداریکار 
19032 667۱ ۱2۳ 

 782 ۳۰۰ 1082 وسایل نقليه

   تأسيسات ساختمان و

 (زمين )بدون
2328 2۱28 2۰۰ 

 ۱8۵۱ ۱۵2 2003 راه اختصاصی

 * * * توسعه و اکتشاف

 ۳۰ ۱۴ 44 ایافزار رایانهنرم

 مأخذ : مرکز آمار ايران. 
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معــادن در حــال ای(امــوال ســرمایه)ارزش تغييــرات گــذاری  ســرمایه -5 -1-6

 در استان  ای برداری برحسب نوع اموال سرمایه بهره

یه فعاليت
ما
سر
ل 
ک

ی
ذار
گ

 

شي
ما

ن
ار 
ل ک
سای
و و
ار 
بز
، ا
ت
آال

ی
دار
ت ا
زا
هي
تج
 و 
ام
دو
با

 

يه
قل
ل ن
سای
و

 

ن و
ما
خت
سا

 
ن
دو
ت)ب
سا
سي
تأ

 

ن
مي
ز

) 

ی
ص
صا
خت
ه ا
را

ف 
شا
کت
و ا
ه 
سع
تو

 

رم
ن

نه
ایا
ر ر
زا
اف

ی
ا

 

یر
سا

 

 * 30 * 1851 200 784 12361 15225 کل

 * * * * * * * * بوشهر

 * * * 22۰ ۱۵۰ ۳۱ ۳۵۴۰ 3941 تنگستان

 * * * ۱۰ * * 27 37 جم

 * * * ۱7 * ۳۴6 ۳7۳۰ 4092 دشتستان

 * * * 2۱۴ ۵۰ ۱82 ۱۵26 1972 دشتی

 * ۳۰ * ۳۴۰ * 88 ۵67 1025 دیر

 * * * * * ۴ ۴7 51 دیلم

 * * * ۱۰۵۰ * ۱۳۳ 288۹ 4072 کنگان

 * * * * * * * * گناوه

 * * * * * * ۳۵ 35 عسلویه

 مرکز آمار ايران.  -مأخذ

 

 
 

 

 



 معدن  – 5 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
185 

 

 )هزار ريال(  1394های تعاونی معدنی در پایان سال مشخصات عمومی شرکت -7-5

 سرمایه شاغالن عضو تعداد سال و شهرستان

1389 ۳۳ 2۵8 2۱۱ ۱۵2۹۰۳۵۰ 

1390 ۳7 2۹8 2۵۹ ۱۵۳۳2۳۵۰ 

1391 2۹ 22۵ 22۵ ۱6۰6۱8۰۰ 

1392 ۴8 ۳68 ۵۳8 ۱7۰72۵۰۰ 

1393 ۴8 ۳7۰ ۵۵۴ ۱6۴۳۴7۱2 

1394 38 289 488 4203162 

 * * * * بوشهر

 8۵۴۵۱2 82 76 ۱۰ تنگستان

 * * * * جم

 88۱۰۵۰ ۴۳ ۴6 6 دشتستان

 ۳۱۴6۰۰ ۱۰۹ 87 ۱2 دشتی

 ۱۴2۵۰۰ ۱8۱ 66 8 دیر

 * * * * دیلم

 * * * * عسلویه

 2۰۱۰۵۰۰ 7۳ ۱۴ 2 کنگان

 * * * * گناوه

 بوشهرمأخذ : اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان      
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 مقدمه  

 و گناز  ، نفنت   های فعالیت  اهمیت  دلیل  به

اطالعات آمناری   ، در اقتصاد ايران  پتروشیمی

های معدن و  ها در فصل مربوط به اين فعالیت

صنعت منظور نشده و يک فصنل مسنتقل در   

 اين سالنامه به آن اختصاص داده شده اسنت. 

در   نفنت   چناه   گاز از اولین و  نفت  با استخراج

  شمسننی ۱287  ، در سننال مسننجد سننلیمان

در   نفننت  صنننعت  فعالیننت ،( مننیالدی ۱۹۰8)

نینز از  مربوط به آن   آغاز شد و آمارهای  ايران

  از ملی  . پس است  شده  ور گردآوریذکم  زمان

  شنرکت  ،۱۳2۹در اسنفند    نفت  شدن صنعت

 را  تننری وسننیع  آمارهننای  ايننران  نفننت  ملننی

  آمناری   سنالنامه   اولنین  . در است  منتشرکرده

  شمسی ۱۳۳۴ سال  به  مربوط  آمارهای ،کشور

 . است  شده  ( درج میالدی۱۹۵۵)

در   گاز اينران   ملی  شرکت  از تأسیس  پس     

  اينران   گاز منايع   ملی  و شرکت ۱۳۴۴اسفند 

  ترتینب  نیز بنه   دو شرکت  ، اين۱۳66  در سال

(  و L.N.G)  گاز طبیعنی   در زمینه  آمارهايی

 اند. کرده  و ارائه  ( گردآوریL.P.G)   گاز مايع

  کارخاننه    اولین  ا احداثنب ۱۳۴2ر سال د     

  ینپتروشیمن   در کشور، صننايع   شیمیايی کود

  سننیسأاز تنآغنن نهنقطنن  ايننن و  تنيافنن دنتولنن

ننو    ینصنعتن   ینمعرفن   برای  مستقل  سازمانی

 ۱۳۴۳  الناز سن  . رودیندرکشور به شنمار من  

  ملنی   شنرکت "  عننوان    نوپا تحت سازمان  اين

  هننننن خود ادام  فعالیت  به  "پتروشیمی  صنايع

  راواننفن   هناولین   ود مننابع نوجن   دلیل هننب  داد.

  نناال و هم نینب  زودهناف  ارزش گاز و و  تننف

 در  د مننواد پتروشننیمین، تولینن ر عوامننلنساينن

 قرارگرفتنه   خاصنی   عنايت و  توجه مورد  ايران

  در اينن   مندرج  آمارهای، حاضر  در حال. است  

رينزی و نظنارت بنر     معاوننت برنامنه   از ، فصل

  دريافننتمنننابع هینندروکربوری وزارت نفننت  

بنننر   عننالوه ، ذکننر اسنننت  شننايان شننود. مننی

در   آمارهايی ، فصل  در اينن  آمنارهنای مندرج

  )آمارهنای  22  صلنو گاز در فن   تننف  نهنزمی

  آن  منبنع   کنه   اسنت  شننده    ( ارائنه  الملل بین

  صنادرکنننننده نفننت   کشنننورهای  انسننازم

(OPEC )باشد. می 

 

  مفاهيم  تعاریف

 از  ای پی ینده  آمینزه   خنام   نفنت  خـام:  نفت

  از مخازن  است که  ورینربندروکنهی  ترکیبات

از نقناط    ، در بعضنی  در زيرزمین  نفت  طبیعی

طنور   هنبن   خنام   ود. نفتننش می  دنیا استخراج

 رنو غین   اعناشبن   اتاز ترکیب  لنمتشک ، دهنعم

و بعضناً    آلیفاتینک   ربورهایندروکن نهی  اشباع

  ننکربن  و  باشد. بجنز هیندروژن   می  آروماتیک

  خنام   نفت  دهنده تشکیل  اصلی رندو عنص  که
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ماننند    ریناصر ديگن ند، عنن نرونن  شمار می  به

  وننچننهايی زنو فلنن ، گننوگرد ژنن، اکسینن ازت

در   کنم  مقدارو آهن به   ، واناديم نیکل، سديم

از   امنخ  ، نفت جهت  همین  وجود دارند. به  آن

بسنیار    و شیمیايی  فیزيکیهای  ینژگننظر وي

 . متغیر است

  تناز نفن   رشیند بن نسفی  نفت سفيـد:  نفت

 ورنربن ندروکنهی  وعننن   از سنه   و متشکل  خام

  باشند. اينن   می  و آروماتیکی  نفتینی پارافینی،

و   ايشینرمنننگ  وختنسنن  عنننوان  هنبنن  وردهافننر

  رود و يکنی  کار منی   به  مراکز حرارتی  سوخت

  جنت   سنوخت   دهننده   تشنکیل   از مواد اصلی

 . است

  از بازماننده   کننوره   نفننت  : کـــوره   نفـت

تقطینننر   هنننای در بنننرج  خننام  تقطیننر نفننت

  وردهافنر   آيند. اين منی  دسنت  بنه  پااليشگناه

،  سنگینن  هیدروکربورهای  دارا بودن  سبنب  به

  اینهن  از سنوخت   سوزد و يکی نمی  آسانی  بنه

  بننزرگ  ایندهنننو واح انهنن کشننتی  دهنعمنن

شنمار    بنه   برق  های نیروگاه  جملهاز   ینصنعت

 رود. می

 بعد از  که  است  ای وردهاگاز فر  نفت :گاز  نفت

  عننوان   آيد و بنه  می  دست  سفید به  نفت  برش

و   و صننعتی   کشناورزی   التآ ماشنین   سوخت

و   عمنومی   نقلینه   از وسنايل   تعندادی   سوخت

 رود. کار می  به  حرارتی  سیساتأت

از   اسنت  ای موتور آمیزه  بنزين :موتور  بنزین

  حلقننوی طننور عمننده بننه  هیندروکربنورهنننای

  بنرای   کنه   متفناوت   هنای  بنا نسنبت    وايزومره

از   برخننی آن،  سننوزی آرام  درجننه  افننزايش

 شود. می  اضافه  آن  به  آلی  ترکیبات

عنوان سنوخت موتورهنای    به : جـت  سوخت

رود کنه   جت جنگی و مسنافری بنه کنار منی    

برحسب میزان امتزاج نفت سفید مرغنوب بنا   

هنای نفتنی سنبک )نفتنا(، بنه       ساير فنراورده 

شود و با اضافه  صورت انواع مختلف تولید می

کنناهش  کننردن مننواد افزودنننی بننه منظننور  

خورننندگی و نقطننه انجمنناد و ...، تکمیننل    

المللنی بنه    گردد و در اسنتانداردهای بنین   می

 معروف است. ATKو  JP۴های  نام

  مننابع  از  گناز تولیندی   (: طبيعی)  غنیگاز  

گويند  می  يا غنی  طبیعی را گاز  گازی و  نفتی

 " بنا نفنت    همنراه "، " کالهنک "  صورت  به  که

 " مسنتقل "( و  آغاجناری   )مانند گناز منطقنه  

  ( قابنل  و سنرخون   )نظیر ذخاير گاز سنرخس 

 باشد. می  دسترسی

  از طننی   )طبیعی( پنس   گاز غنی : گاز سبک

  گاز سبک  هن، ب و پااليش  داسازینج  لنراحنم

،  ازیننن داسننور از جننن ود. منظنش می  تبديل

از گنناز   گننازی  و میعاننات   مايعننات  جنداکردن 

 . است  غنی

  از پروپنان   است  مخلوطی  گاز مايع : مایعگاز 

 اثنر شنرايط محنیط و    در  کنه   نرمنال   و بوتان
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در   دو منناده  ايننن  حجمننی  نسننبت مصننرف،

  فشناری   در تحنت  يابند و  مخلوط تغیینر منی  

  بنه   ،مربنع   پوند بنر ايننز   ۱۱۰تا  ۱۰۰حدود 

 آيد. می در  مايع  صورت

  نفنت   منظنور حفنم مخنازن     به :گاز  تزریق

  اقنندام  ،هننا از آن  بهیننه  برداری کشور و بهره

ور ذکم  مخازن  به  گاز و يا آب  تزري   عمل  بنه

 گردد. می

ينا    حقیقنی   از شنخص   عبارت :گاز  مشترک

  پننذيرش  روش  طبنن   اسننت  کننه  حقننوقی

  مندارک   از تحويننننل   پنس  ،گنناز   متقاضیان

  هنای  و هزيننه   وقنحقن   مورد نظر و پرداخنت 

  در دفتننر پننذيرش او  ، مشخصننات  متعلقننه

  وی  بنه   و شماره اشنتراک   شده  ثبت  اشتراک

 باشد.  يافته  اختصاص

  اطنالق   نیامشنترک   : بنه گاز  کننـده مصرف

  از طنی   هنا پنس   آن گناز   اننجري  کهشود  می

  اننندازی شننده   راه ، ذيریپنن  اشننتراک  مراحننل

 د.ناشنب

گاز   برای ارسال  که  خطوطی  : بهگاز  انشعاب

تنا    و شنبکه   خطوط تغذينه  ، از خطوط انتقال

 ،شنود  منی   نصنب   مشترک  اختصاصی  ايستگاه

 گردد. می  گاز اطالق  انشعاب

های سننگین   پلیمر با تشکیل مولکول :پليمر

های سبک با کربن  تر از مولکول با کربن بیش

کمتر در ترکیبنات هیندروکربورهای پنارافین    

شنود. اننواع پلیمرهنا     اشباع نشده ايجناد منی  

 عبارت است از:  

سنی،   وی ها، پی اتیلن اساسی شامل: پلی - الف

استايرن، کريستال مالمین،  پلی پلی پروپیلن،

  .ABS و (PET)ترها پلی اس

 .کربنات و اپوکسی مهندسی شامل: پلی -ب

هننا شننامل: السننتیک اسننتايرن  السننتیک - ج

 پلی بوتادين.  بننوتادين و الستیننک

 شيميایی

پاينننننه شننامل: اتننیلن، پروپیلننننن،    - الننف

 ۱چهارکربنه و بوتن متانول، بوتادين، برش

مینننننانی شنننننامل: اکسنننننیداتیلن،    - ب

وينینل،   اسید استیک، استاتها،  گلیکول اتیلن

آمنننین،  ام، اتنننانول سنننی سنننی، وی دی ئنننی

 ها. هگزانول و بوتانل دواتیل

ديم نات سن نکربنن  ل:ندنی شامن نمواد معن  -  ج

 آرگنون،  سديم، کربنات ن، بینسنگی ک ونسب

کلنر منايع، سنود     کلريدريک، اسید پرکلرين،

 سوزآور، آب ژاول و نیترات آمونیم انفجاری.

ــکآ هینندروکربورهای آروماتیننک،  : روماتي

باشند   هیدروکربورهای حلقوی غیراشباع منی 

 6که شامل يک يا چند حلقه بنزننی )حلقنه   

 اتصال مضاعف در حلقه( است. ۳کربنه با 

بننزن، تولنوئن، مخلنوط     :ها شنامل  آروماتیک

بننزن،   ها، پارازايلین، ارتنوزايلین، اتینل    نیايلز

  .PTAمنومراستايرن و 
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 سوخت

 پروپان، بوتان، پنتنان پنالس،   شامل:سوخت 

،  c۴پنتنننان، بننننزين پیرولینننز، رافینینننت    

 .MTBEو    c6،C.F.Oرافینیت

 سموم و مواد وابستهو کود 

م، نودها شامل: اوره، نیتنرات آمونین  ننک - الف

 سولفات آمونیم. ات ونم فسفنآمونی دی

 سموم شامل: آالکلر و بوتاکلر. - ب

مننواد وابسننته شننامل: آمونینناک، اسننید    - ج

نیتريک، اسید فسنفريک، اسنید سنولفوريک،    

 گوگرد و کلرواستیل کلرايد.

 

 

 

 

 

 گزیده اطالعات :

 ۹۳۴۰88نفت گاز با مصنرف   ۱۳۹۴در سال 

ای هدهروترين سهم در بین فرآمکعب بیشمتر

،گناوه، هاینفتی را داشته است که شهرستان

 ۱۱و  ۱۴، 26به ترتینب بنا    بوشهرعسلويه و 

درصد بیشترين مصنرف اينن فنرآورده را بنه     

در مصننرف بنننزين  اننند.داده خننود اختصنناص

بنه   و گنناوه  دشتستان، بوشهرهای شهرستان

ترتیب در رتبه اول تا سوم قنرار دارنند. اينن    

درصند از کنل    ۵2سه شهرستان در مجمنوع  

 مصرف بنزين استان را در اختیار دارند.

شنننهر اسنننتان  ۳2 تعنننداد ۱۳۹۴در سنننال 

 6۱۳گازرسانی شنده اسنت. در اينن سنال از     

روستا  ۱۹6روستای دارای سکنه استان فقط 

 است. گازرسانی شده
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 ) مترمکعب(                                   های نفتی  مصرف انواع فرآورده – 1-6

 1394 1393 1392 1391 1390 1388 1385 1380 1375 سال 
 1479602 1819096 1829299 1735033 1926878 2008045 1682894 33661559 14709978 (١)جمع

 492011 467789 441777 407782 373736 373649 390158 16851962 7373925 بنزين
 17810 17077 28841 26562 28892 33655 45855 33746 24613 سفیدنفت

 1010938 1260752 1227844 1197253 1008823 842197 958915 21461 14119 نفت گاز
 12663 37604 97276 65211 276253 725521 257926 208122 86630 كورهنفت 
گاز 

 )تن(مايع
33438 35285 39721 53147 72673 69279 69097 64944 60424 

-سوخت

های 

 هواپیمايي

416396 639634 30040 33023 39174 38225 33561 35874 30168 

-روغن

های 

موتور و 

 صنعتي

161382 1262021 * * * * * * * 

 * * * * * * * 7080 4114 )تن(قیر
ساير 

 هافرآورده
6632833 14644613 * * * * * * * 
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 ) مترمکعب( ) دنباله(های نفتی  مصرف انواع فرآورده – ۱-6

 گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر شهرستان

 311328 118870 187012 142136 66151 95432 181385 84603 57432 235253 (١)جمع

 53832 44045 36471 34257 19575 48939 88796 19577 29426 113559 بنزين

 2839 544 0 856 181 1603 6462 174 1069 3931 نفت سفید

 249040 74111 132447 106727 46320 44845 81214 64847 26907 107630 نفت گاز

 5617 170 * 296 75 45 4913 5 30 1512 نفت كوره

 6147 3255 1326 1363 1661 3355 19231 139 3298 18676 (تن)گاز مايع

های سوخت

 هواپیمايي
8621 * * * * * * 18094 * * 

های روغن

و موتور

 صنعتي

* * * * * * * * * * 

 * * * * * * * * * * )تن(قیر

سايرفرآورده

 (2)اه
* * * * * * * * * * 

 باشدمی "قیر"و  "گاز مايع"مربوط به  هایها به استثنای ستونجمع، ارقام تمامی ستون (۱)

 ها درج شود.ها و واحد آننوع فراورده (2)

تنا واحند    ضرب نموده )ضريب حجمی متوسط گاز مايع(۵6/۰بايست تن را در مکعب مید گاز مايع از تن به متربرای تبديل واح -

 مکعب تبديل گردد.آن به متر
 های نفتی استان بوشهرشرکت ملی پخش فرآورده -مأخذ
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 های فروش مواد سوختیتعداد مخازن و جایگاه -2-6

 سال و شهرستان
 تعداد جایگاه مخازن مواد سوختی

 خصوصی دولتی جمع مکعب(رفيت)مترظ تعداد

1375 ۱۱2 8۴۰ 21 7 ۱۴ 

1380 ۱2۴ ۴768 23 7 ۱6 

1385 ۱۴8 2۰۵۵۴۴ 30 6 2۴ 

1390 2۵۰ ۱۰2۵2 67 6 6۱ 

1391 272 877۹ 82 6 76 

1392 288 ۹۴۹۹ 90 6 8۴ 

1393 262 ۱۰۹2۱ 72 6 66 

1394 268 11256 67 6 61 

 ۱۳ ۳ 16 2688 6۴ بوشهر

 2 * 2 ۳۳6 8 تنگستان

 ۴ * 4 672 ۱6 جم

 ۱۵ * 15 2۵2۰ 6۰ دشتستان

 7 * 7 ۱۱76 28 دشتی

 ۳ ۱ 4 672 ۱6 دیر

 2 * 2 ۳۳6 8 دیلم

 8 * 8 ۱۳۴۴ ۳2 عسلویه

 ۳ * 3 ۵۰۴ ۱2 کنگان

 ۴ ۱ 5 8۴۰ 2۰ گناوه

 * ۱ 1 ۱68 ۴ خارک
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 )دنباله(  های فروش مواد سوختیتعداد مخازن و جايگاه -2-6

سال و 

 شهرستان

جایگاه سوختگيری  تعداد پمپ

گاز فشرده طبيعی 

(CNG) 

تعداد شعب فروش 

 گازنفت سفيدنفت  بنزین سوپر بنزین نفت

1375 6۹ * 2۳ ۵۹ * ۱8۵ 

1380 7۳ * 2۵ 6۳ * ۱88 

1385 ۱28 ۱ ۱۹ 7۹ * ۳۰ 

1390 2۳۰ ۹ 26 ۱۳8 ۱6 ۳7 

1391 2۴۹ ۹ 26 ۱۴۱ 2۳ ۳6 

1392 267 ۱۰ 28 ۱۵2 ۳۱ ۳۳ 

1393 2۹2 ۱۴ 2۳ ۱۳۰ ۳۱ ۱۰۵ 

1394 288 25 38 149 34 151 

 ۱2 6 ۳۱ 8 ۱۰ 6۰ بوشهر

 ۱7 2 ۴ ۱ * ۱۳ تنگستان

 2 ۳ ۱۰ 2 2 2۵ جم

 ۵8 6 2۹ 8 ۳ ۳۱ دشتستان

 2۴ ۳ 27 7 ۱ ۵۱ دشتی

 ۳ 6 ۱۳ ۴ ۵ 2۹ دیر

 ۱ * ۴ ۱ * ۱۱ دیلم

 * 2 ۹ * ۱ ۱۹ عسلویه

 2 ۴ ۱۵ ۴ 2 2۹ کنگان

 ۳۱ 2 ۵ 2 ۱ ۱۵ گناوه

 ۱ * 2 ۱ * ۵ خارک

 های نفتی استان بوشهرشرکت ملی پخش فرآورده –مأخذ 
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       تعــداد شــهرها و روســتاهای گازرســانی شــده و تعــداد انــواع انشــعاب، تعــداد  -3-6

 )میلیون مترمکعب(                               کننده و مقدار مصرف گاز طبيعی مصرف

سال و 

 شهرستان

تعداد 

شهرهای 

گازرسانی 

شده 

 کنونتا

تعداد 

روستاهای 

گازرسانی 

شده 

 کنونتا

 کنندهتعداد مصرف تعداد انشعاب

ی
يع
طب
از 
 گ
ف
صر
م

 

 جمع
خانگی و 

 تجاری
 جمع صنعتی

خانگی 

و 

 تجاری

 صنعتی

1388   ۱6 ۳6 24811 2۴7۹2 ۱۹ 12970 ۱2۹۵۱ ۱۹ 8۵۴۴ 

1390 2۵ ۵7 57297 ۵72۴۴ ۵۳ 32489 ۳2۴۳6 ۵۳ ۱۰۵6۵ 

1391 2۹ ۱۰۴ 74201 7۴۰8۰ ۱2۱ 49549 ۴۹۴28 ۱2۱ ۱۰۱۰۵ 

1392 ۳۰ ۱۳7 97187 ۹6۹6۴ 22۳ 74110 7۳887 22۳ ۹777 

1393 ۳2 ۱۵8 115647 ۱۱۵۳۳۹ ۳۰8 90797 ۹۰۴8۹ ۳۰8 ۱2۳۳۳ 

1394 32 196 135992 135657 335 107851 109606 385 ... 

 ... 8۱ 2۹686 29767 8۱ 27۰۴۵ 27126 ۹ ۳ بوشهر

 ... 2۹ ۴۹78 5007 ۳۹ ۱۱۵۵۱ 11590 28 2 تنگستان

 ... ۱۱ ۱6۴67 16478 ۱۱ ۱2۰26 12037 ۵۳ ۳ جم

 ... 8۰ ۱۹6۰۳ 19683 8۰ ۳2۹۱۱ 32911 ۳۴ 6 دشتستان

 ... 6 8۵۰8 8514 6 ۱۳۳۳7 13343 2۰ ۴ دشتی

 ... ۴ 8۹۴۵ 8949 ۴ ۱۱۰۵7 11061 ۱۳ ۵ دیر

 ... 7۰ 2۱8۹ 2259 2۰ 2۵22 2542 7 2 دیلم

 ... ۴8 ۳6۵۰ 3698 ۴8 6۰7۳ 6121 2۱ 2 عسلویه

 ... 2۰ ۱۰۹۱۴ 10934 2۰ ۱۰۰۱۳ 10033 7 ۳ کنگان

 ... ۳6 ۴666 4702 26 ۹۱22 9148 ۴ 2 گناوه

 مأخذ: شرکت گاز استان بوشهر
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 مقدمه  

کشننور، در   صنننعتی  رشننماریس  اولننین      

آمنار    کنل   وسنیله اداره   بنه  ۱۳۴2  مرداد مناه 

تنا   ۱۳۴۳  . از سنال  گرفت  انجام  وقت  عمومی

آمار   تهیه  به  اقتصاد وقت  ، وزارت۱۳۵۱سال 

نمنود و     کشور مبنادرت   صنعتی  ی   ها از کارگاه

  وزارت  بنه   وظیفنه   بعد، اين  به ۱۳۵2  از سال

 شد.  محول  وقت  و معادن  صنايع

  ، بنرای ۱۳۵۱  در سنال   مرکز آمنار اينران       

 ۱۰)  صننعتی   بنزرگ   ی   هنا  بار از کارگاه  اولین

  عمنل   بنه   تنر( سرشنماری   و بنیش   نفر کارکن

  ، اينننن۱۳66  تنننا سنننال  سنننال  آورد و از آن

 ۱۳۵6  ی   هنا  بجز سال  ساله  را همه  سرشماری

 رسانید.  انجام  به ۱۳۵7و 

  صننعتی   در بافنت   حاصنل   بر اثر تغییرات     

  کنننل  آمننناری  بررسنننی  کشنننور و ضنننرورت

  در سنال   آمار ايران، مرکز  صنعتی  ی   ها کارگاه

  را تهیه  صنعتی  آمارگیری  جامع  ، طرح۱۳67

بنا     طنرح   اين  مرحله اجرا درآورد. اجرای  و به

  نینز ادامنه   ۱۳7۰ ، تنا  سنال   تغییراتنی   انجنام

 . يافت

تولید   اعظم  قسمت  امر که  اين  به  با توجه     

  بنزرگ   ی   هنا  کارگاه  ، مربوط به صنعت  بخنش

،  تنر( اسنت   و بنیش   نفنر کنارکن   ۱۰)  یصنعت

طننننرح   مجنندداً اجننرای   مننرکز آمننار اينران  

  صنعتننی   بننزرگ   ی   ها از کارگاه  آمننارگینری

در   آغننناز کنننرد کنننه  ۱۳7۱  را در سنننننال

.  يافت  نیننز ادامنه ۱۳7۳و  ۱۳72  ی   ها سنال

منرکننز    ،  ايننن ۱۳7۳  در سنننال   هم نینن

را   و معدن  صنعت  نومیعم  سنرشماری  طنرح

 ورد.آ مرحله اجرا در  به

از   آمنده   دسنت  به  از چارچوب  با استفاده      

و   صنننعت  عمننومی  سرشننماری  مرحلننه اول

  با هدف ذکورم  سرشماری  دوم  ، مرحله معدن

  ی   هنا  بخنش   مربوط به  تفصیلی  اطالعات  تهیه

را ناجنن  بننه ۱۳7۴  ، در سننال و معنندن  صنننعت

 ۱۳7۳  النار سن، آم هنرحلنم  نند. در اينمآدر

بنا   نفر کارکنن 6کمتر از   صنعتی  ی   ها کارگاه

  صنننعتی  ی   هننا و کارگنناه  گینننری نمونننه  روش

  تننر بننا روش  و بننیش  نفننر کننارکن  6  دارای

 .قرار گرفت  مورد آمارگیری  سرشماری

از   بننننا استفنننننناده  ۱۳76  در سننننال      

  شده  شناسايی  ی   ها و کارگاه  فوق  چنارچننوب

  گنردآوری  بنرای  ، همزمان۱۳7۳  بعد از سال

  ی   هنا  کارگناه  ۱۳7۵و  ۱۳7۴  ی   هنا  آمنار سال

،  مننرحله   اينن  شند. در   کشور، اقندام   صنعتی

 و  نفنرکارکننن  ۱۰دارای   ی   هنا  آمنار کارگنناه 

  و اطالعننات  سرشننماری  روش  تننر بنننه بننیش

نفننر  ۱۰کمتننر از دارای   ی   هننا کارگنناه  آمنناری

  روش  بننه ۱۳7۵  سننال  فقننط بننرای ، کننارکن
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، ۱۳77  شند. از سنال    آوری جمنع   گیری نمونه

  ۱۰ دارای  صننعتی   ی   هنا  از کارگاه  سرشماری

شود و  می  انجام  تر هر سال و بیش  نفر کارکن

  ی   هنا  کارگناه   قبنل   النسن   فصیلینت  اطالعات

  صننعتی   مختلف  ی   ها فعالیت  برحسب ذکور،م

در سننال  گننردد. و منتشننر مننی   آوری جمننع

بنا  کارگناهی   ، طرح سرشماری عمومی۱۳8۱

  چنننارچوبی  اطالعنننات  آوری جمنننع  هننندف

                              هنا  از کارگاه  کشنور اعم  اقتصادی  ی   ها فعالیت

  .انجام شد ،   و خانوارها

، بنا اسنتفاده از چنارچوب    ۱۳82در سال      

کارگناهی   به دست آمده از سرشماری عمومی

هننزار نمونننه،   ۵۰و انتخنناب حنندود   ۱۳8۱

نفنر   ۱۰ی صننعتی دارای کمتنر از      هنا  کارگاه

ی    هنا  گیری و کارگناه  کارکن، به صورت نمونه

تر نیز با اسنتفاده   نفر کارکن و بیش ۱۰دارای

ش سرشنماری منورد   از همان چارچوب، با رو

 آمارگیری قرار گرفت.  

ی بعنند نیننز بنننا استفننناده از    هننا در سننال     

چنارچنوب بننه دسننت آمنده از سرشنماری     

ی دارای    هنا  ، کارگناه ۱۳8۱کارگناهی   عمومی

تر بنا روش سرشنماری    نفر کارکن و بیش ۱۰

مورد آمارگیری قرار گرفت که نتنايج آخنرين   

 ت. سال در اين فصل منظور شده اس

  صننعتی   ی   هنا  فعالینت   اهمیت  به  با توجه     

مربنننوط    اطالعنننات   آوری جمع  خانوار، لزوم

  مورد تأکید قرار گرفنت                               ها بننه اينننن فعالیت

  فعالیت  دارای  ی   از خانوارها  آمارگیری  و طرح

 عمنومی   سرشنماری   طنرح   ، در قالنب  صنعتی

بنا   ۱۳76و  ۱۳7۴  در سنال   ،و معدن  عتصن 

 آمد. مرحله اجرا در  به  گیری نمونه  روش

  ی   هنا  نامنه   هزاجا  آمار مشخصات  گردآوری     

  اسنت   ديگنری   آماری  ، فعالیت جديد صنعتی

  وزارت  آمنناری  ی   هننا فعالیننت  از شننروع  کننه

طنور    بنه   تناکنون، ، معندن و تجنارت    صنعت

 شود. یم  مستمر انجام

  فصنل   اينن  در  شده  ارائه  آماری  اطالعات     

صادر   صنعتی  ی   ها نامه اجازه  مشخصات  شامل

 و تجنارت  نعند م ، تصننع   توسط وزارت  شده

  و عملکننرد اقتصننادی  از مشخصننات  منتخبننی

  دارای  ی   و خانوارهننا  صنننعتی  ی   هننا کارگنناه

از   حاصنل   نتنايج   بنه   مربنوط   ،صنعتی  فعالیت

  و مشخصات  مرکز آمار ايران  آماری  ی   ها طرح

  تحنت   صننعتی   تعناونی   ی   ها شنرکت  عمومی

  ، کنار و رفناه اجتمناعی   تعناون   وزارت  پوشش

 است.

در   شننده  ، آمننار ارائننه ذکننر اسننت  شننايان     

  ينی    هنا  کارگاه  مربوط به 7-۴  الی 7-۱  جداول

 معندن  ت،صنع  سازمان  نظارت  تحت  که  است

 هنا  آمار پااليشگاه  بنابراين ،قرار دارد و تجارت

  قنرار نندارد، درج   سنازمان   زير نظنر اينن    که                             

 . است  نشده

  بنرای   دارد کنه   ضنرورت   نکتنه   ذکر اينن      

، از  صننعت   بخنش   ی   هنا  فعالینت   بنندی  طبقه
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  المللننی بننین  بننندی طبقننه  ۱/۳  ويننرايش

  بننا اعمنننال ،(ISIC)اقتصننادی   ی   هننا فعالیننت

 . است  در آن استفاده شده  تغییراتی

 

  مفاهيـم تعاریف

مجنوز   (: اصـولی   )موافقـت   سيسأت جواز

 . است  ايجاد واحد صنعتی  برای  اولیه

واحند    که  است  مجوزی : برداری  بهره  پروانه

  در تولیند آزمايشنی    از موفقینت   پس  تولیدی

شنود و   منی   آن  دريافنت   بنه   ، موفن   محصول

 کند. خود را آغاز می  فعالیت  سپس

  ثنابتی  و  مشنخص   مکنان  : صـنعتی   کارگاه 

و   از سننرمايه  ی   ا ، مجموعننه آن در  کننه  اسننت

چنند   ينا   منظنور تولیند ينک     کنار بنه    نیروی

 . است  شده  کار گرفته  به  صنعتی  محصول

 :کارگاه  مالکيت  وضع

 يا  تمام  که  است  يی ها منظور کارگاه : عمومی

  بننه  آن متعلنن   درصنند سننرمايه ۵۰از   بننیش

،    هنا  ، باننک  دولتنی   ی   هنا  ، سازمان   ها وزارتخانه

و سناير                                ها ، شهرداری اسالمی  انقالب  ی   دها   نها

 باشد.  عمومی  بخش  سساتؤم

کارگاهی است که تمام ينا  منظور   :خصوصی

درصنند سننرمايه آن متعلنن  بننه  ۵۰بننیش از 

 .ها باشدبخش خصوصی اعم از افراد يا تعاونی

رجوع کنید به تعناريف   (: )کارکنان شاغالن

ن کشناورزی، جنگلنداری و   ۴فصل"و مفاهیم 

 ."شیالت

 خـانوار:   صـنعتی   ی   هـا  فعاليـت   شاغالن

  اسنت تر خنانوار   یشب ساله و ۱۰منظور افراد 

  ، در محننل از سننال  يننا قسننمتی  در تمننام  کننه

  اشنتغال   صننعتی   فعالینت   خانوار بنه   سکونت

در ارائه آمار شاغالن، توضنیح اينن    ند.   ا داشته

نکته ضروری اسنت کنه در محاسنبه از روش    

اسنتفاده   "متوسط تعداد شناغالن در سنال  "

 شده است. 

نن  ۴فصنل  "رجنوع کنیند بنه     : مزد و حقوق

 ."جنگلداری و شیالتکشاورزی، 

 : بگيـران   مـزد و حقـوق  خدمات  جبران

کشنناورزی،  -۴فصننل "رجننوع کنینند بننه    

 ."جنگلداری و شیالت

ـ  ایر پرداختـی ــس ،کناال و...(:    )پنول                               اـه

ن کشاورزی، ۴فصل "رجننننوع کنیننننند به 

 ."جنگلداری و شیالت

ــرمایه ــذاری س   امننوال  تغییننراتارزش ) گ

 -۴فصننل "رجننوع کنینند بننه  (:  ی   ا سننرمايه

 ."کشاورزی، جنگلداری و شیالت

نن  ۴فصل "رجوع کنید به  : ی   ا سرمایه  اموال

 ."کشاورزی، جنگلداری و شیالت

، ابزار، لوازم و ملزومات اوليهخام و مواد 

منظور از مواد خنام و   : دوام مصرف شده کم

نظور تغییر شنکل  اولیه، موادی است که به م

فیزيکننی يننا شننیمیايی بننه کارگنناه وارد و بننه 
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رسد. اين مواد ممکن است خام يا  مصرف می

نیمه ساخته باشند کنه بنرای مراحنل بعندی      

عملیات تولید کاال )تکمینل، تغیینر شنکل و    

شنود.   مونتاژ( در کارگاه بنه کنار گرفتنه منی    

دوام  منظننور از ابننزار، لننوازم و ملزومننات کننم 

دسننته از ابننزار، لننوازم و  مصننرف شننده، آن 

ی    ملزومنناتی اسننت کننه جهننت انجننام کارهننا

شنود و عمنر    تولیدی کارگاه به کار گرفته می

 مفید آن از يک سال کمتر است. 

از   است عبارت :فعاليت صنعتی داده  ارزش

ابزار و لنوازم  ،  و اولیه  مواد خام  ارزشمجموع 

  ارزشدوام مصننرف شننده،   و ملزومننات کننم 

  آبارزش بننرق و ،  شننده  مصننرف  سننوخت

ارزش مواد و قطعات مصنرف   ، شده  خريداری 

ی    ا شده جهت ساخت يا ايجاد امنوال سنرمايه  

توسننط کارگنناه و پرداختننی بابننت خنندمات   

 صنعتی.  

ــت صــنعتی ســتانده  ارزش ارزش  :فعالي

سننتانده فعالیننت صنننعتی عبننارت اسننت از   

، درينافتی  ی تولید شنده    مجموع ارزش کاالها

بابنننت خننندمات صننننعتی، تغیینننرات ارزش 

ی در جريان سناخت، تفناوت      موجودی کاالها

ينی کنه      ارزش فروش از ارزش خريند کاالهنا  

نند، ارزش     ا بدون تغییر شکل به فروش رسیده

ی ساخته شده توسنط کارگناه،      ا اموال سرمايه

ی    ارزش برق و آب تولید و فروخته شده منها

غیرقابننل فننروش محصننوالت ارزش ضننايعات 

 تولید شده.

ــزوده  ارزش ــنعتی اف ــت ص ارزش  : فعالي

صنعتی کارگاه عبارت اسنت از  افزوده فعالیت 

التفننناوت ارزش سنننتانده و ارزش داده مابنننه

 فعالیت صنعتی.

نسبت ارزش  ی صنعتی:   ها وری کارگاه بهره

 افزوده به تعداد کارگاه.

نسنبت ارزش افنزوده    وری نيروی کار: بهره

 به تعداد شاغالن.

  ينی    هنا  تعناونی  : صنعتی  تعاونی  ی  ها شرکت

  و نینروی   از سنرمايه   گیری با بهره  هستند که

  فعالیت  موضوع  براساس ،ءاعضا  کار و تخصص

  ی   هنا  در رشنته  ، اجراينی   در اساسنامه  مندرج

 کنند. می  صنعت فعالیت  مختلف

 : دسـتباف   فـرش   تعـاونی   ی  هـا  شرکت

و   تنأمین   در زمیننه   هسنتند کنه    يی  ها تعاونی

  ی   هنا  فنرش   و تولیند اننواع    مواد اولینه   توزيع

 دارند.  فعالیت  وابسته  و تولیدات  دستباف

 

 گزیده اطالعات: 

کارگاه صنعتی  8۴تعداد ، ۱۳۹۳سال در

تر در استان دارای ده نفر کارکن و بیش

نفر  ۱7۴۳8که در مجموع  کردهفعالیت می

اند که نسبت به سال قبل در آنها شاغل بوده
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درصد کاهش و تعداد ۱۰ها تعداد کارگاه

 درصد کاهش داشته است. ۳شاغالن 

درصد از اين کارگاه به بخش  ۱۰۰مالکیت 

اين خصوصی تعل  داشته است. هم نین از 

های دارای درصد در کارگاه 7تعداد شاغل 

های درصد در کارگاه 6نفر کارکن،  ۴۹ تا ۱۰

های درصد در کارگاه86و ۹۹تا  ۵۰ارای د

تر مشغول به ارکن و بیشنفر ک ۱۰۰دارای 

 اند.کار بوده

گننذاری در ، میننزان سننرمايه۱۳۹۳در سننال 

صننعتی دارای ده نفنر کنارکن و     هنای کارگاه

میلیون ريال بوده اسنت.    ۴۹۴8۴76تر بیش

افزوده فعالیت صننعتی  ارزش در همین سال، 

صننعتی دارای ده نفنر کنارکن و     هنای کارگاه

میلیارد ريال بوده اسنت.   22۹تر بیش از بیش

درصد مربنوط   ۹8از اين میزان ارزش افزوده 

تولید مواد و محصنوالت شنیمیايی   به صنايع 

شننرکت  ۴۴7، تعننداد ۱۳۹۴باشنند. در مننی

شنرکت تعناونی فنرش     2۹تعاونی صننعتی و  

عضنو و   2۱2و  ۳7۵۵ب بنا  دستباف به ترتین 

انند.  شاغل در استان فعال بوده ۵۰8و  6۱26

و   6۳۴6۳۴ها به ترتینب  سرمايه اين شرکت

 .میلیون ريال بوده است. ۵۱7
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تعداد جواز تأسيس صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت بـرای ایجـاد    -1-7

 ) فقره(                              های صنعتی برحسب نوع فعاليت    کارگاه

 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

 150 189 259 277 206 645 جمع

 14 ۱۳ 36 31 41 117 صنايع مواد غذايي و آشاميدني

 *     * سيگار -توليد محصوالت از توتون و تنباكو 

 3 ۵ 6 2 3 6 توليد منسوجات

 2 ۱ * * * 21 كردن پوست خزدارآوردن و رنگتوليد پوشاک و عمل

ساخت كيف، چمدان، زين و يراق  ،آوردن چرمدباغي و عمل

 و توليد كفش
3 * * 1 2 * 

پنبه )غيراز مبلماان   توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب

 و ساخت كاال از ني و مواد حصيري
15 3 10 2 6 1 

 6 ۳ 4 8 8 16 توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 * * * * * * هاي ضبط شدهانتشار، چاپ و تكثير رسانه

هااي  هاي نفت و ساوخت زغال كک، پااليشگاهصنايع توليد 

 ايهسته
11 6 1 6 2 1 

 6 2۰ 24 11 13 61 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 15 2۴ 34 48 35 66 توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 39 ۴۳ 53 63 62 156 توليد ساير محصوالت كاني و غيرفلزي

 * * 5 3 2 18 توليد فلزات اساسي

 9 ۱۳ 8 28 8 47 آالت و تجهيزاتمحصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين توليد
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هنای  تعداد جواز تأسیس صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ايجاد کارگناه  -۱-7

 ( دنباله) فقره( ) صنعتی برحسب نوع فعالیت    

 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

بنادي نشاده در جااي    تجهيزات طبقهآالت و توليد ماشين

 ديگر
21 4 8 10 7 12 

 * * * 1 * 5 آالت اداري و حسابگر محاسباتيتوليد ماشين

هااي برقاي    آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين

 بندي نشده در جاي ديگر طبقه
16 7 24 11 ۱۰ 9 

 2 * 2 2 3 5 ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

توليااد اباازار پزشااكي و اباازار اپتيكااي و اباازار دقيااق و 

 هاي مچي و انواع ديگر ساعت ساعت
4 1 1 2 ۱ 1 

 3 ۴ 1 5 2 4 تريلر توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم

 10 ۱۵ 29 14 4 28 توليد ساير وسايل حمل و نقل 

 3 ۴ 5 5 1 14 بندي نشده در جاي ديگر  توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 3 ۴ 9 3 1 11 بازيافت 

 * * * * * * ژي توليد انر

هاي كمكي حمل و نقل؛فعاليتهاي پشتيباني و فعاليت

 هاي مسافرتيآژانس
* * * * ۳ * 

 * * * * * * هاي مربوطه كامپيوتر وفعاليت

 * * * * * * تحقيق و توسعه

 8 ۹ * * * * هاي خدمات مهندسيساير فعاليت

 3 * 11 9 2 * استخراج ساير معادن 

 بوشهر استان تجارت و معدن صنعت، سازمان – مأخذ
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برداری صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجـارت بـرای   بهره تعداد پروانه -2-7

 )فقره(های صنعتی برحسب نوع فعاليت       ایجاد کارگاه

 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

 26 31 21 17 33 71 جمع 

 3 6 7 6 8 ۱2 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 

 * * * * * * سيگار  -توليد محصوالت ازتوتون و تنباكو

 * * * * * ۱ توليد منسوجات 

توليد پوشاک و عمل آوردن و رنگ كردن پوست 
 خزدار 

* * * * * * 

دباغي و عمل آوردن چرم، ساخت كيف، چمدان، زين 
 و يراق و توليد كفش 

* * * * * * 

توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه )غير از 
 مبلمان  و ساخت كاال از ني و مواد حصيري 

۳ * * * ۱ 1 

 * * * ۱ 2 ۳ توليد كاغذ و محصوالت كاغذي 

 * ۱ * * *  هاي ضبط شده  انتشار، چاپ و تكثير رسانه

هاي نفت و  صنايع توليد زغال كک، پااليشگاه
 اي  هاي هسته سوخت

۱ * * 2 ۱ 1 

 1 ۳ 2 ۱ ۴ 7 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي 

 3 ۱ * ۳ ۵ 7 توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي 

 8 ۴ ۳ ۱ 8 2۳ توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي 

 * * * * ۱ ۱ توليد فلزات اساسي 
آالت و  توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

 تجهيزات 
۳ ۱ ۱ 2 2 1 
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برداری صادر شنده توسنط سنازمان صننعت، معندن و تجنارت بنرای ايجناد         بهره تعداد پروانه -2-7

 (دنباله)فقره(   )های صنعتی برحسب نوع فعالیت       کارگاه

 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

بندي نشده در جاي  آالت و تجهيزات طبقه ماشين توليد
 ديگر

3 * 1 * ۴ * 

 * * * * * * آالت اداري و حسابگر محاسباتي توليد ماشين

هاي برقي  آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين
 بندي نشده در جاي ديگر طبقه

1 1 1 2 * 1 

 1 * 1 * * * ارتباطيها و وسايل  توليد راديو و تلويزيون و دستگاه
توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و 

 هاي مچي و انواع ديگر ساعت ساعت
* * * * * * 

 * * * * * * تريلر توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم

 1 * 2 2 2 5 توليد ساير وسايل حمل و نقل

 * ۱ * * 1 * ديگربندي نشده در جاي  توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 * ۱ * * * 1 بازيافت

 * * * * * * ژي توليد انر

هاي هاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل؛ فعاليتفعاليت
 هاي مسافرتيآژانس

* * * * ۱ * 

 * * * * * * هاي مربوطهكامپيوتر وفعاليت

 * * * * * * تحقيق و توسعه

 2 ۳ * * * * هاي خدمات مهندسيساير فعاليت
 3 2 * * * * استخراج ساير معادن

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر - مأخذ
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بـرداری صـادر شـده توسـط     های صنعتی دارای پروانه بهرهميزان اشتغال کارگاه -3-7

 )نفر(سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعاليت   

 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

 391 771 1258 156 1150 1197 جمع 

 28 ۱۳۳ ۱7۴ ۵2 6۳ ۱88 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 

 * * * * * * سيگار  -توليد محصوالت ازتوتون و تنباكو

 * * * * * 8۵ توليد منسوجات 

 * * * * * * توليد پوشاک و عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار 

دباغي و عمل آوردن چرم، ساخت كيف، چمدان، زين و 
 يراق و توليد كفش 

* * * * * * 

توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه )غير از 
 مبلمان  و ساخت كاال از ني و مواد حصيري 

۱۴ * * * ۱7۵ 2 

 * * * ۱ ۱7 * توليد كاغذ و محصوالت كاغذي 

 * 2۳ * * * * هاي ضبط شده  انتشار، چاپ و تكثير رسانه

هاي  هاي نفت و سوخت صنايع توليد زغال كک، پااليشگاه
 اي  هسته

۵ * * ۹7۵ 6 17 

 15 2۵۹ 2۱ * 78 27۹ صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي 

 184 6 * 22 ۵۴ ۴7 توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي 

 71 ۱۰ 2۰ 2۰ 6۵ 22۴ توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي 

 * * * * ۵ 7 توليد فلزات اساسي 
آالت و  توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

 تجهيزات 
۱۴۹ 2۱۵ ۱۰ ۱۵ ۱۵ 5 
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برداری صادر شده توسط سازمان صننعت،  های صنعتی دارای پروانه بهرهمیزان اشتغال کارگاه -۳-7

 معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت   )نفر(  )دنباله(

 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

 * 6۴ * 6 * ۵ بندي نشده در جاي ديگر آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

 * * * * * * آالت اداري و حسابگر محاسباتي توليد ماشين
برقي هاي  آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين

 بندي نشده در جاي ديگر طبقه
6 7 ۱۰ ۱8 * 14 

 15 * ۹ * * * ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه
هاي  توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و ساعت

 مچي و انواع ديگر ساعت
* * * * * * 

 * * * * * * تريلر توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم

 5 * 26 ۳۵ 6۳6 ۱7۰ توليد ساير وسايل حمل و نقل

 * ۳ * * ۱۰ * بندي نشده در جاي ديگر توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 * ۱2 * * * ۱8 بازيافت

 * * * * * * ژي توليد انر
هاي هاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل؛ فعاليتفعاليت
 هاي مسافرتيآژانس

* * * * ۳ * 

 * * * * * * هاي مربوطهوفعاليتكامپيوتر 

 * * * * * * تحقيق و توسعه

 9 27 * * * * هاي خدمات مهندسيساير فعاليت

 26 ۳۵ * * * * استخراج ساير معادن
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بـرداری صـادر شـده توسـط     های صنعتی دارای پروانه بهرهگذاری کارگاهسرمایه -4-7

 فعاليت  )ميليون ریال(سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع 
 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

 1453799 11565990 11239038 220097 345000 3367616 جمع 

 18225 2۵۱۵۱۱ ۱۰2۵66 27۱۵2 ۳۹۰۰۰ ۱۳۵828 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 

توليد محصوالت ازتوتون و 
 سيگار  -تنباكو

* * * * * * 

 * * * * * 28۵۹۰ توليد منسوجات 

توليد پوشاک و عمل آوردن و 
 رنگ كردن پوست خزدار 

* * * * * * 

دباغي و عمل آوردن چرم، 
ساخت كيف، چمدان، زين و 

 يراق و توليد كفش 

* * * * * * 

توليد چوب و محصوالت چوبي 
و چوب پنبه )غير از مبلمان  و 

ساخت كاال از ني و مواد 
 حصيري 

۱۳۹۴ * * * 2۱۵۴۴۵ 2686 

 * * * ۳۴۳۵ ۴۰۰۰ * توليد كاغذ و محصوالت كاغذي 

هاي  انتشار، چاپ و تكثير رسانه
 ضبط شده 

* * * * ۱6۳۳۴۳ * 

صنايع توليد زغال كک، 
هاي  هاي نفت و سوخت پااليشگاه

 اي  هسته

226۰ * * ۱۰۹۹۳۱۵6 ۳۰۱۰ 1107000 

صنايع توليد مواد و محصوالت 
 شيميايي 

۳۰۳۴۳۹۳ ۱۰۳۰۰۰ * ۱۳82 ۱۰8۵8۹۹6 69420 

توليد محصوالت الستيكي و 
 پالستيكي 

۳۱۰۳7 ۱8۰۰۰ ۱2۰۵۱۳ * ۳۹۰۰ 49400 

توليد ساير محصوالت كاني 
 غيرفلزي 

62۱۴۰ ۵۴۰۰۰ ۱۱6۰۰ 2۰۵۳۰ 2۵۱8 151171 

 * * * * 2۰۰۰ ۳۰۰۰ توليد فلزات اساسي 

توليد محصوالت فلزي فابريكي 
 آالت و تجهيزات  بجز ماشين

۳۴78۵ ۳۵۰۰۰ 6622 ۱7۹2۹ 2227۰ 3840 
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برداری صادر شده توسط سازمان صننعت،  های صنعتی دارای پروانه بهرهگذاری کارگاهسرمايه -۴-7

 معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت  )میلیون ريال(   )دنباله(

 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعالیت

بندي نشده در جاي  آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

 ديگر
800 * 1960 * 26۴۹7 * 

 * * * * * * آالت اداري و حسابگر محاسباتي توليد ماشين

هاي برقي  آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين

 بندي نشده در جاي ديگر طبقه
450 2000 46915 7110 * 5200 

 1900 * 205 * * * ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و 

 هاي مچي و انواع ديگر ساعت ساعت
* * * * * * 

 * * * * * * تريلر توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم

 1850 * 96160 1900 84000 29269 توليد ساير وسايل حمل و نقل

 * ۴2۰۰ * * 4000 * ديگربندي نشده در جاي  توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 * ۱۴۳۰۰ * * * 3670 بازيافت

 * * * * * * ژي توليد انر

هاي هاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل؛ فعاليتفعاليت

 هاي مسافرتيآژانس
* * * * 6۵72 * 

 * * * * * * هاي مربوطهكامپيوتر وفعاليت

 * * * * * * تحقيق و توسعه

 9083 62۹7۴ * * * * مهندسيهاي خدمات ساير فعاليت

 34024 6۹62۴ * * * * استخراج ساير معادن

 صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اداره کل – مأخذ
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های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بيشتر برحسب نوع فعاليت، نحـوه  تعداد کارگاه -5-7
 مالکيت و طبقات کارکن

 سال و فعالیت

 خصوصي عمومي

مع
ج

 

49-
10 

فر
ن

 

99-
50 

فر
ن

 

10
0

 
ر 
نف تر
ش
وبي

 

مع
ج

 

49-
10 

فر
ن

 

99-
50 

فر
ن

 

10
0

 
ر 
نف تر
ش
وبي

 

1385 * * * * * □ □ □ 

1390 * * * * 103 70 20 13 

1391 1 * * 1 98 71 15 12 

1392 * * * * 94 ۵۹ 2۱ ۱۴ 

1393 * * * * 84 ۵۵ ۱6 ۱۳ 

 * 7 16 23 * * * * صنايع مواد غذايي و آشاميدني

 * * * * * * * * محصوالت از توتون و تنباكو ا سيگارتوليد 

 * * * * * * * * رنگ كردن پوست خزداروردن وآ توليد پوشاک ا عمل
آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان و زين و يراق دباغي و عمل
 * * * * * * * * و توليد كفش

 -غير از مبلمان -پنبهتوليد چوب و محصوالت چوبي و چوب
 * * * * * * * * كاال از ني و مواد حصيريساخت 

 9 1 7 17 * * * * صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 2 * 13 15 * * * * توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

 * * * * * * * * آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين
بندي  برقي طبقههاي  آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين

 نشده در جاي ديگر
* * * * 5 4 1 * 

 * * * * * * * * ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه
هاي مچي  توليد ابزار پزشكي و ابزاراپتيكي و ابزار دقيق و ساعت

 و انواع ديگر ساعت
* * * * * * * * 

 * * * * * * * * تريلري موتوري و تريلر و نيم  توليد وسايل نقليه

 1 * 4 5 * * * * توليد ساير وسايل حمل و نقل

 * 2 3 5 * * * * بندي نشده در جاي ديگر توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 * * * * * * * * بازيافت

 1 5 8 14 * * * * هاساير فعاليت

 مرکز آمار ايران -مأخذ
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کارکن و بيشـتر برحسـب نحـوه مالکيـت،     های صنعتی دارای ده نفر تعداد کارگاه -6-7

 طبقات کارکن و شهرستان

 شهرستان
 عمومي خصوصي

 10-49 جمع
 نفر

99-
 نفر 50

نفر و  100
 بيشتر

 10-49 جمع
 نفر

99-50 
 نفر

نفر و  100
 بيشتر

١392 94 ۵۹ 2۱ ۱۴ * * * * 

١393 84 ۵۵ ۱ ۱۳ * * * * 

 * * * * ۴ 6 28 38 بوشهر

 * * * * ۱ ۱۰ ۱۹ 30 دشتستان

 * * * * 8 * ۱ 9 كنگان

 * * * * * * 7 7 هاساير شهرستان

 مرکز آمار ايران -مأخذ
 

 و مـزد  برحسـب  تـر بـيش  و نفرکارکن ده دارای صنعتی هایکارگاه شاغالن تعداد-7-7

 حقوق و جنس و مزد بدون کارکنان و بگيران حقوق

 كل شاغالن سال و طبقات كاركن
 بدون مزد و حقوق كاركنان بگيران  مزد و حقوق

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1375 8429 6۴۴6 ۵۹2۰ ۵26 ۱۹8۳ ۱۹8۰ ۳ 

1380 5955 ۵۹۵۴ ۵۱7۴ 78۰ ۱ ۱ * 

1385 6967 6۹۵2 6۰۵۰ ۹۰2 ۱۵ ۱۵ * 

1389 13036 ۱2۹۴6 ۱۱۵7۰ ۱۳76 ۹۰ 88 2 

1390 17030 ۱6۹۱7 ۱۵۱۱6 ۱8۰۱ ۱۱۳ ۱۰8 ۵ 

1391 16279 ۱6۱68 ۱۴6۵۵ ۱۵۱۳ ۱۱۱ ۱۰7 ۴ 

1392 17927 ۱78۳2 ۱6266 ۱۵66 ۹۵ ۹۱ ۴ 

1393 17438 ۱7۳۵۵ ۱۵8۳7 ۱۵۱8 8۳ 7۹ ۴ 

 ۴ 66 7۰ 2۵7 ۹۴۰ ۱۱۹7 1267 نفر10-49

 * ۱۱ ۱۱ ۴۱7 6۴8 ۱۰6۵ 1076 نفر50-99

 * 2 2 8۴۴ ۱۴2۴۹ ۱۵۰۹۳ 15095 نفر و بيشتر100

 .ايران آمار مرکز - مأخذ
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 نـوع  برحسـب  تـر  بـيش  و کارکن نفر ده صنعتی دارای های کارگاه شاغالن تعداد -8-7

 1393فعاليت و طبقات کارکن

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تريشب

1393 17438 ۱267 ۱۰76 ۱۵۰۹۵ 

 * ۴8۴ ۴۰7 891 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 

 * * * * توليد محصوالت از توتون و تنباكو ا سيگار 

 * 68 * 68 توليد منسوجات 

 * * * * آوردن و رنگ كردن پوست خزدار توليد پوشاک ا عمل 

آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان و زين و يراق  دباغي و عمل 

 و توليد كفش
* * * * 

توليد چوب و محصوالت چوبي  و چوب پنبه ا غير از مبلمان ا  

 ساخت كاال از ني و مواد حصيري
* * * * 

 22۴ 66 22 312 توليد كاغذ و محصوالت كاغذي 

 * * ۱۴ 14 هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تكثير رسانه 

هاي  هاي نفت و سوخت صنايع توليد زغال كک ا پااليشگاه 

 اي هسته
41 ۴۱ * * 

 ۱26۱2 62 2۰۵ 12879 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي 

 * ۱۴۱ ۱7 158 توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي 
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فعالینت و   ننوع  برحسنب  تنر  بنیش  و کنارکن  نفنر  ده صنعتی دارای های کارگاه شاغالن تعداد -8-7

 ) دنباله(                             ۱۳۹۳    طبقات کارکن

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تر بيش

 941 * 230 1171 فلزيتوليد ساير محصوالت كاني غير 

 * * ۱۴ 14 توليد فلزات اساسي 

 * 7۴ ۴7 121 آالت و تجهيزات توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين 

 * * 27 27 بندي نشده در جاي ديگر آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

 * * * * آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين 

هاي برقي  آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين 

 بندي نشده در جاي ديگر طبقه
179 ۱۱8 6۱ * 

 * * * * ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه 

هاي  توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و ساعت 

 مچي و انواع ديگر ساعت
* * * * 

 * * * * ي موتوري و تريلر و نيم تريلر توليد وسايل نقليه 

 ۱۳۱8 * 86 1404 توليد ساير وسايل حمل و نقل 

 * ۱2۰ ۳۹ 159 بندي نشده در جاي ديگر توليد مبلمان و مصنوعات طبقه 

 * * * * بازيافت 

 .ايران آمار مرکز - مأخذ
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شهرستان  برحسب تر بيش و کارکن نفر ده صنعتی دارای های کارگاه شاغالن تعداد -9-7

 و طبقات کارکن

 تر نفر و بيش 100 نفر 50-99 نفر 10-49 جمع شهرستان

1393 17438 ۱267 ۱۰76 ۱۵۰۹۵ 

 * * ۱۴ 14 گناوه

 ۳۰76 ۴۳۰ 682 4188 بوشهر

 * * ۵۴ 54 تنگستان

 ۵7۱ 6۴6 ۴۱2 1629 دشتستان

 * * ۳2 32 دشتی

 * * ۴6 46 دیر

 ۱۱۴۴8 * 27 11475 کنگان

 . ايران آمار مرکز - مأخذ
 

 های صنعتیتعداد شاغالن کارگاه -7-1نمودار 
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 و کـارکن  نفـر  ده دارای صـنعتی  هـای  کارگاه بگيران حقوق و مزد خدمات جبران -10-7

 (ريال میلیون)                                   جنس برحسب طبقات کارکن و تر بيش

كن
ار

 ك
ت

بقا
 ط

 و
ال

س
 

 زن مرد مرد و زن

مع
ج

 

وق
حق

و 
زد 

م
 

تي
اخ

رد
ر پ

ساي
 ها

مع
ج

 

وق
حق

و 
زد 

م
 

تي
اخ

رد
ر پ

ساي
 ها

مع
ج

 

وق
حق

و 
زد 

م
 

تي
اخ

رد
ر پ

ساي
 ها

1375 28985 22148 6837 26536 20532 6004 2449 1616 833 

1380 167153 86799 80354 152975 78683 74292 14178 8116 6062 

1385 472248 218274 253974 433047 196583 236464 39201 21691 17510 

1390 2855464 2008619 846845 2664861 1872879 791982 190603 135740 54863 

1391 2127014 1647834 479180 1984645 1535274 449371 142369 112560 29809 

1392 3053415 2044547 1008868 2839843 1890430 949413 213572 154117 59455 

1393 5732457 3882081 1850376 5337902 3617698 1720204 394555 264383 130172 

 2536 19150 21686 14627 91257 105884 17163 110407 127570 نفر10-49

 12803 33870 46673 30941 62426 93368 43744 96296 140041 نفر50-99

نفر و 100

 بيشتر
5464847 3675378 1789469 5138651 3464015 1674636 326196 211363 114833 

 . ايران آمار مركز - مأخذ
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 نفــر  ده دارای صنعتــی  هـای  کـارگـاه بگيـران حقـوق و مزد خدمـات جبـران -11-7

 (ريال میلیون)                          کارکن طبقات  فعاليت و  نوع برحسب تر بيش و کارکـن

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تر بيش

1393 5732457 ۱27۵7۰ ۱۴۰۰۴۰ ۵۴6۴8۴7 

 * ۵۳۴87 ۳6۳۴۵ 89832 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی 

 * * * * توليد محصوالت از توتون و تنباکو ـ سيگار 

 * ۱۰۰۰۳ * 10003 توليد منسوجات 

 * * * * آوردن و رنگ کردن پوست خزدار توليد پوشاک ـ عمل 

آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان و  دباغی و عمل 
 زین و یراق و توليد کفش

* * * * 

توليد چوب و محصوالت چوبی  و چوب پنبه ـ غير از  
 مبلمان ـ ساخت کاال از نی و مواد حصيری

* * * * 

 ۳۳۰۰8 7۰۳۱ 226۳ 42302 توليد کاغذ و محصوالت کاغذی 

 * * ۱68۹ 1689 های ضبط شده انتشار و چاپ و تکثير رسانه 

های نفت و  صنایع توليد زغال کک ـ پاالیشگاه 
 ای های هسته سوخت

2020 2۰2۰ * * 

 ۴7۴7۰6۳ ۵۰۰6 26۳۳6 4778405 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی 

 * 278۹2 ۱68۴ 29576 توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی 
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 و کارکننن  نفننر  ده دارای صنعتننی  هنای  کنارگنناه  بگینران حقنوق و مزد خدمنات جبنران -۱۱-7

 )دنباله(  (ريال میلیون)    کارکن فعالیت و طبقات نوع برحسب تر بیش

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تر بيش

 2۹۵۳6۵ * 22۹۹۱ 318356 توليد سایر محصوالت کانی غير فلزی 

 * * ۱۵۹۰ 1590 توليد فلزات اساسی 

آالت و  توليد محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشين 
 تجهيزات

12389 ۴۴78 7۹۱۱ * 

بندی نشده در جای  آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين
 دیگر

2797 27۹7 * * 

 * * * * آالت اداری و حسابگر و محاسباتی توليد ماشين 

های  آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين 
 بندی نشده در جای دیگر برقی طبقه

21305 ۱۳۰2۵ 828۰ * 

 * * * * ها و وسایل ارتباطی توليد رادیو و تلویزیون و دستگاه 

توليد ابزار پزشکی و ابزار اپتيکی و ابزار دقيق و  
 های مچی و انواع دیگر ساعت ساعت

* * * * 

 * * * * ی موتوری و تریلر و نيم تریلر توليد وسایل نقليه 

 ۳8۹۴۱۱ * 78۴6 397257 توليد سایر وسایل حمل و نقل 

بندی نشده در جای  توليد مبلمان و مصنوعات طبقه 
 دیگر

24936 ۴۵۰۵ 2۰۴۳۱ * 

 * * * * بازیافت 

 .ايران آمار مرکز - مأخذ
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 کـارکن  نفر ده دارای صنعتی های کارگاه( ای سرمایه اموال تغييرات)گذاری سرمایه -12-7

 (ريال میلیون)               کارکن    طبقات و ای سرمایه اموال نـوع برحسب تر بيش و

سال و طبقات 
 كاركن

 جمع
ماشين 

 آالت و ...
تجهيزات 

 اداري
وسايل 
 نقليه

ساختمان 
)بدون 
 زمين 

 زمين
افزارهاي  نرم

 كامپيوتري

1375 26355 ۱۵6۰۳ ۳77 82۰ ۹۰2۵ ۵۳۰ * 

1380 50174 ۱۴۹۳۹ 8۱8۳ ۱7۱۹ 2۵۱۴6 ۱68 ۱۹ 

1385 455870 ۱۳۱87۱ 6۳2۰ ۱۴۹8۱۹ ۱6۴7۳۹ ۳۰68 ۵۳ 

1390 4349648 ۱۳6۴۹۳8 ۹8۰۰۴۳ 7۱7۳۵۱ ۹۳۴۱۰6 ۳۵۰7۵۴ 2۴۵6 

1391 5080674 ۳۱6۱۹۴6 86۳6۹ ۴۵۵۴۱۴ 7۰6۱۱8 662۰87 87۴۰ 

1392 2654188 ۱6۰2۹6۳ ۱۱۳8۹6 ۱8۰۰۰۴ 2۹۴2۳8 ۳72۰۰۳ ۹۱۰8۴ 

1393 4948476 777۹77 2۰۵۹2۹ 8۴2۱2۱ ۳۰۱۹۳۴6 86۰7۱ ۱7۰۳۳ 

 22۵۴ ۱۰22۵ 6۱7۰۵ ۳86۱ ۴۱82 6۰۵۵۴ 142781 نفر10-49

 ۱۳۴ * ۹۵۱۵ ۱۹۱7 ۱77۵ 2628 15968 نفر50-99

 ۱۴6۴۴ 7۵8۴6 2۹۴8۱26 8۳6۳۴۳ ۱۹۹۹72 7۱۴7۹۵ 4789726 نفر و بيشتر100

 . ايران آمار مرکز - مأخذ
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 کارکن نفر ده دارای صنعتی های کارگاه( ای سرمایه اموال تغييرات) گذاری سرمایه -13-7

 (ريال میلیون)                   کارکن طبقات و فعاليت نوع برحسب تر بيش و

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تر بيش

1393 4948476 142781 15968 4789727 

صنايع مواد غذايي و آشاميدني   52801 ۱۵۳6۰ ۳7۴۴۱ * 

توليد محصوالت از توتون و تنباكو ا سيگار   * * * * 

توليد منسوجات   22 * 22 * 

آوردن و رنگ كردن پوست خزدار توليد پوشاک ا عمل   * * * * 

آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان و زين  دباغي و عمل 
 و يراق و توليد كفش

* * * * 

توليد چوب و محصوالت چوبي  و چوب پنبه ا غير از  
 * * * * مبلمان ا ساخت كاال از ني و مواد حصيري

توليد كاغذ و محصوالت كاغذي   45477 2۰۰ 66 ۴۵2۱۱ 

هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تكثير رسانه   152 ۱۵2 * * 

هاي نفت و  صنايع توليد زغال كک ا پااليشگاه 
اي هاي هسته سوخت  

200 2۰۰ * * 

صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي   4684973 67۳۰8 ۱2۹ ۴6۱7۵۳6 

توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي   17465-  ۱۵۹ ۱762۴-  * 
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 تنر  بیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی های کارگاه( ای سرمايه اموال تغییرات) گذاری سرمايه -۱۳-7

 )دنباله( (ريال میلیون)                     کارکن طبقات و فعالیت نوع برحسب

 جمع فعاليت
۴۹-۱۰ 

 نفر

۹۹-۵۰ 

 نفر

نفر و  ۱۰۰

 تر بیش

 ۱26۱27 * ۱۰2۳8 136365 فلزيتوليد ساير محصوالت كاني غير 

 * * 2 2 توليد فلزات اساسي 

 * 7۴8 22 770 آالت و تجهيزات توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين 

 * * 82۰ 820 بندي نشده در جاي ديگر آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

 * * * * آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين 

هاي برقي  آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين 

 بندي نشده در جاي ديگر طبقه
50799 ۵۰7۹8 ۱ * 

 * * * * ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه 

هاي  توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و ساعت 

 مچي و انواع ديگر ساعت
* * * * 

 * * * * ي موتوري و تريلر و نيم تريلر توليد وسايل نقليه 

 8۵۴ * ۴86 1340 توليد ساير وسايل حمل و نقل 

-7780 بندي نشده در جاي ديگر توليد مبلمان و مصنوعات طبقه   2۹6۵-  ۴8۱۵-  * 

 * * * * بازيافت 

 . ايران آمار مرکز - مأخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 صنع   – 7 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
225 

 

 تـر  بـيش  و کـارکن  نفر ده دارای صنعتی های کارگاه صنعتی فعاليت افزوده ارزش -14-7

 (ريال میلیون)      کارکن طبقـات و فعاليت نوع برحسب

 نفر 50-99 نفر 10-49 جمع فعاليت
نفر و  100

 تر بيش

1375 42038 ۱۱8۰7 ۱2۰7۵ ۱8۱۵6 

1380 1366355 ۳782۵ ۱6۳۵۹ ۱۳۱2۱7۱ 

1385 5983395 787۴۴ ۱2۴۹۰ ۵8۹2۱6۱ 

1390 55399659 ۳۳8۴۹۱ ۹۰۹6۰۰ ۵۴۱۵۱۵68 

1391 93165720 ۵۴۵۳۴7 ۵۹8۱7۹ ۹2۰22۱۹۴ 

1392 108266584 ۵۰۵۱7۱ 688۳۴۹ ۱۰7۰7۳۰6۴ 

1393 229144032 1380118 1780873 225983041 

 * ۱۵۰۴۳۴۹ ۹۹8۴۰۹ 2502758 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 

 * * * * توليد محصوالت از توتون و تنباكو ا سيگار 

 * 2۳۰۱6 * 23016 توليد منسوجات 

آوردن و رنگ كردن پوست  توليد پوشاک ا عمل 
 * * * * خزدار

آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان و  دباغي و عمل 
 * * * * زين و يراق و توليد كفش

توليد چوب و محصوالت چوبي  و چوب پنبه ا غير  
 * * * * از مبلمان ا ساخت كاال از ني و مواد حصيري

 2۱۰8۳۱ 8۹7۵ ۵2۳8۴ 272190 توليد كاغذ و محصوالت كاغذي 

 * * ۳۵۵۱ 3551 هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تكثير رسانه 
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 ننوع  برحسب تر بیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی های کارگاه صنعتی فعالیت افزوده ارزش -۱۴-7

 )دنباله(    (ريال میلیون)      کارکن طبقنات و فعالیت

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تر بيش

هاي نفت و  توليد زغال كك ـ پااليشگاهصنايع 
 اي هاي هسته سوخت

1626 ۱626 * * 

 22۳۵77۹۹۱ ۱۳6۳۵ ۱2۳6۹2 223715318 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 * ۴2877 278۰ 45657 توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 8۰۵2۴۰ * ۴۳۴2۹ 848669 توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي

 * * ۱2۰۰ 1200 فلزات اساسيتوليد 

آالت و  توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين
 تجهيزات

30130 ۱۱78۳ ۱8۳۴7 * 

بندي نشده در جاي  آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين
 ديگر

4680 ۴68۰ * * 

 * * * * آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين

هاي  و دستگاهآالت مولد و انتقال برق  توليد ماشين
 بندي نشده در جاي ديگر برقي طبقه

227187 8۱۹۵8 ۱۴۵22۹ * 

 * * * * ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و 
 * * * * هاي مچي و انواع ديگر ساعت ساعت

 * * * * تريلر ي موتوري و تريلر و نيم توليد وسايل نقليه

 ۱۳88۹8۰ * ۴22۰7 1431187 توليد ساير وسايل حمل و نقل

بندي نشده در جاي  توليد مبلمان و مصنوعات طبقه
 ديگر

36863 ۱2۴۱۹ 2۴۴۴۴ * 

 * * * * بازيافت

 . ايران آمار مرکز - مأخذ
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 1393و فرش دستباف درپایان فعال صنعتی تعاونی های شرکت عمومی مشخصات -15-7

 نفر و بيشتر100 نفر99-50 نفر49-10 1393 سال و طبقات کارکن

ن
اول فروردی

 

 24624300 217965 95643 24937908 جمع

 7۴62۵7۳ 8۱۱۳8 ۳۹۱86 7582896 کاالهای ساخته شده

کاالهایی که بدون تغييرشکل 

 رسندبه فروش می
9329 6۰ ۹26۹ * 

 ۳۱۱۰۳2۴ * ۳۰6۰۰ 3140924 کاالهای در جریان ساخت

 ۱۴۰۵۱۴۰۴ ۱27۵۵8 2۵7۹8 14204759 مواد خام اوليه، لوازم و

ن اسفند
پایا

 

 58979398 400299 194032 59573729 جمع

 ۳8۴866۹۰ 228۳8۵ ۱۱۹۹8۰ 38835055 کاالهای ساخته شده

کاالهایی که بدون تغييرشکل 

 رسندبه فروش می
17409 * ۱7۴۰۹ * 

 ۳2۵2۵۱2 * ۵۳7۰۰ 3306212 کاالهای در جریان ساخت

 ۱72۴۰۱۹6 ۱۵۴۵۰۵ 2۰۳۵2 17415053 مواد خام اوليه، لوازم و

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر – مأخذ
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 پایـان  و فـرش دسـتباف در   فعال صـنعتی  تعاونی های شرکت عمومی مشخصات -16-7

 (ريال میلیون)                                 1394سال

 سال و شهرستان
 فرش دستباف صنعتي

 سرمايه شاغالن ءاعضا تعداد سرمايه شاغالن ءاعضا تعداد

1375 6 ۵7 6۹ ۴۰7 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

1380 ۳ 2۱ ۴2 78 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

1385 62 87۹ 8۵6 ۱۰278 ۵ ۳8 7۹ 2 

1390 2۹7 2۳۹6 ۳22۹ ۵7۰۵۴6 ۱7 28۳ ۱8۱ 2۵۰ 

1391 2۹6 2۳۹۵ ۳۳6۹ 6۱87۱۴ ۱2 ۹۳ 2۹۵ 2۳6 

1392 ۴22 ۳۴۳۳ ۵2۳۳ 6۴۱872 22 ۱6۳ ۴26 8۵۳ 

1393 ۵۳۰ ۴۳76 6۵۴2 66۵۱۰۱ ۴8 ۳7۰ ۵۵۴ ۱6۴۳۴ 

1394 447 3755 6126 634631 29 212 508 515 

 ۳۰۱ 66 28 ۴ ۱2۳۹۵ 82۵ ۵6۱ 76 بوشهر

 ۳۱ 2۵ 2۱ ۳ 28۱۰ 8۵۱ ۴۵۵ 6۱ تنگستان

 * * * * ۳۱8 ۱27 2۴۰ 28 جم

 ۳۱ ۱۳۳ 22 ۳ 67۱6 ۱۳6۵ ۵۰۰ 6۳ دشتستان

 8۹ ۹۳ 7۱ ۹ 6۹۱۹ 6۱7 ۵8۴ 7۹ دشتي

 2۱ 2۵ ۱۴ 2 7۰7 ۵۳۰ 278 ۳۹ دير

 6 2۱ 2۱ ۳ 2۰۹ 2۰۳ ۳6۵ 26 ديلم

 ۱۰ ۱۵ 7 ۱ 6۳ ۹۱ ۴2 6 عسلويه

 2۱ 8۵ ۱۴ 2 6۰۱86۴ ۱۱27 ۵۱۵ ۴2 كنگان

 ۵ ۴۵ ۱۴ 2 26۳۰ ۳۹۰ 2۱۵ 27 گناوه

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر – مأخذ
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نفـر   10هـای صـنعتی دارای   کارگاه پرداختی و دریافتی بابت خدمات غيرصنعتی -17-7

 (ريال میلیون)                       فعاليت نوع کارکن و بيشتر برحسب طبقات کارکن و

 فعاليت

 دریافتی پرداختی

مع
ج

 

49-
10 

فر
ن

 

99-
50 

فر
ن

 

10
0

 
 و 
فر
ن ش
بي

 
 تر

مع
ج

 

49-
10 

فر
ن

 

99-
50 

فر
ن

 

10
0

 
 و 
فر
ن ش
بي

 
 تر

1393 13536642 23998 41517 13471127 3299780 2050 * 3297730 

صنايع مواد غذايي و  
 * * * * * ۳۵۳۹۰ 2۱6۰ 37550 آشاميدني

توليد محصوالت از  
 * * * * * * * * توتون و تنباكو ا سيگار

توليد منسوجات   534 * ۵۳۴ * * * * * 

توليد پوشاک ا  
آوردن و رنگ كردن  عمل

 پوست خزدار
* * * * * * * * 

آوردن  دباغي و عمل 
چرم و ساخت كيف و 

چمدان و زين و يراق و 
 توليد كفش

* * * * * * * * 

توليد چوب و  
محصوالت چوبي  و 
چوب پنبه ا غير از 

مبلمان ا ساخت كاال از 
 ني و مواد حصيري

* * * * * * * * 

توليد كاغذ و  
 * * * * 6۹6۰ ۱۳۱ ۳۹7 7488 محصوالت كاغذي

انتشار و چاپ و تكثير  
هاي ضبط شده رسانه  

303 ۳۰۳ * * * * * * 

صنايع توليد زغال كک  
هاي نفت و  ا پااليشگاه

اي هاي هسته سوخت  

340 ۳۴۰ * * * * * * 

صنايع توليد مواد و  
 ۳28۴۰8۵ * ۱۹2۵ ۳286۰۱۰ ۱2268۳۳۹ ۵7۳ ۱2678 12281590 محصوالت شيميايي

توليد محصوالت  
 الستيكي و پالستيكي

2920 ۱۳۰ 27۹۰ * * * * * 



 صنع   – 7 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
230 

 

نفنر کنارکن و    ۱۰هنای صننعتی دارای   خدمات غیرصنعتی کارگاه پرداختی و دريافتی بابت -۱7-7

 )دنباله( (ريال میلیون)                         بیشتر برحسب طبقات کارکن و نوع فعالیت 

 فعاليت

 دریافتی پرداختی

مع
ج

 

49-
10 

فر
ن

 

99-
50 

فر
ن

 

10
0

 
 و 
فر
ن ش
بي

 
 تر

مع
ج

 

49-
10 

فر
ن

 

99-
50 

فر
ن

 

10
0

 
 و 
فر
ن ش
بي

 
 تر

توليد ساير محصوالت كاني غير  

 فلزي
341605 2872 * ۳۳87۳۳ * * * * 

 * * * * * * 6۰7 607 توليد فلزات اساسي 

توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز  

 آالت و تجهيزات ماشين
175 ۱۰6 6۹ * * * * * 

آالت و تجهيزات  توليد ماشين

 بندي نشده در جاي ديگر طبقه
166 ۱66 * * * * * * 

آالت اداري و حسابگر  توليد ماشين 

 و محاسباتي
* * * * * * * * 

آالت مولد و انتقال برق  توليد ماشين 

بندي نشده  هاي برقي طبقه و دستگاه

 در جاي ديگر

3192 2728 ۴6۴ * ۱2۵ ۱2۵ * * 

ها  توليد راديو و تلويزيون و دستگاه 

 و وسايل ارتباطي
* * * * * * * * 

توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و  

هاي مچي و انواع  ابزار دقيق و ساعت

 ديگر ساعت

* * * * * * * * 

ي موتوري و تريلر  توليد وسايل نقليه 

 و نيم تريلر
* * * * * * * * 

 ۱۳6۴۵ * * ۱۳6۴۵ 8۵7۰۹۴ * ۵27 857621 توليد ساير وسايل حمل و نقل 

بندي  توليد مبلمان و مصنوعات طبقه 

 نشده در جاي ديگر
2550 ۹8۳ ۱۵67 * * * * * 

 * * * * * * * * بازيافت 

 . ايران آمار مرکز - مأخذ
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 و کـارکن  نفر ده دارای صنعتی های کارگاه ماليات غيرمستقيم و عوارض پرداختی -18-7

 (ريال میلیون)                                 کارکن طبقات و فعاليت نوع برحسب تر بيش

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تر بيش

1393 28383 7129 1502 19752 

صنايع مواد غذايي و آشاميدني   1575 7۹۱ 78۴ * 

توليد محصوالت از توتون و تنباكو ا سيگار   * * * * 

توليد منسوجات   * * * * 

آوردن و رنگ كردن پوست خزدار توليد پوشاک ا عمل   * * * * 

آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان و زين و  دباغي و عمل 
 * * * * يراق و توليد كفش

توليد چوب و محصوالت چوبي  و چوب پنبه ا غير از  
 * * * * مبلمان ا ساخت كاال از ني و مواد حصيري

توليد كاغذ و محصوالت كاغذي   279 6۰ 2۱6 ۳ 

هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تكثير رسانه   132 ۱۳2 * * 

هاي  هاي نفت و سوخت صنايع توليد زغال كک ا پااليشگاه 
اي هسته  

53 ۵۳ * * 

صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي   22811 26۱۰ ۴۵2 ۱۹7۴۹ 

توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي   50 * ۵۰ * 
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 تنر  بنیش  و کنارکن  نفنر  ده دارای صنعتی های کارگاه مالیات غیرمستقیم و عوارض پرداختی -۱8-7

 )دنباله( (ريال میلیون)                    کارکن طبقات و فعالیت نوع برحسب

 جمع فعاليت
۴۹-۱۰ 

 نفر

۹۹-۵۰ 

 نفر

نفر و  ۱۰۰

 تر بیش

 * * ۱۴۴۹ 1449 توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي 

 * * * * توليد فلزات اساسي 

 * * ۱76 176 آالت و تجهيزات توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين 

 * * ۵۰ 50 بندي نشده در جاي ديگر آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

 * * * * آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين 

هاي برقي  آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين 

 بندي نشده در جاي ديگر طبقه
1559 ۱۵۵۹ * * 

 * * * * ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه 

هاي  توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و ساعت 

 مچي و انواع ديگر ساعت
* * * * 

 * * * * ي موتوري و تريلر و نيم تريلر توليد وسايل نقليه 

 * * 2۱۰ 210 توليد ساير وسايل حمل و نقل 

 * * ۴۰ 40 بندي نشده در جاي ديگر توليد مبلمان و مصنوعات طبقه 

 * * * * بازيافت 

  . ايران آمار مرکز - مأخذ
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 تـر  بـيش  و کـارکن  نفر ده دارای صنعتی های کارگاه ارزش افزوده فعاليت صنعتی-19-7

 (ريال میلیون)                                          و شهرستان  کارکن طبقات برحسب

 تر نفر و بيش 100 نفر 50-99 نفر 10-49 جمع شهرستان

١393 130403157 660510 832024 128910625 

 * * 88۴ 884 گناوه

 ۱۳۳۴۰۴7۴ ۵۵26۰۴ ۳۰788۰ 14200958 بوشهر

 * * ۵8۱۱۹ 58119 تنگستان

 666۵7۳ 27۹۴2۰ 2۰8۴7۱ 1154464 دشتستان

 * * ۳۳8۰ 3380 دشتي

 * * ۳۹۴۱2 39412 دير

 ۱۱۴۹۰۳۵77 * ۴2۳6۴ 114945941 كنگان
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 تـر  بـيش  و کـارکن  نفر ده دارای صنعتی های کارگاه ارزش افزوده فعاليت صنعتی -20-7

 (ريال میلیون)                                   کارکن طبقات و فعاليت نوع برحسب

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تر بيش

1393 130403158 660510 832024 128910625 

صنايع مواد غذايي و آشاميدني   943648 ۳۰267۹ 6۴۰۹6۹ * 

توليد محصوالت از توتون و تنباكو ا سيگار   * * * * 

توليد منسوجات   24775 * 2۴77۵ * 

آوردن و رنگ كردن پوست خزدار توليد پوشاک ا عمل   * * * * 

آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان و  دباغي و عمل 
 زين و يراق و توليد كفش

* * * * 

توليد چوب و محصوالت چوبي  و چوب پنبه ا غير از  
 * * * * مبلمان ا ساخت كاال از ني و مواد حصيري

توليد كاغذ و محصوالت كاغذي   116479 2۱6۹۴ ۳۴۵۴ ۹۱۳۳۱ 

هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تكثير رسانه   4249 ۴2۴۹ * * 

هاي نفت و  صنايع توليد زغال كک ا پااليشگاه 
اي هاي هسته سوخت  

1412 ۱۴۱2 * * 

صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي   123890781 ۱6۵۴۹8 ۱6۱8۳ ۱2۳7۰۹۱۰۰ 

توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي   51826 ۳۰6۳ ۴876۳ * 
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 ننوع  برحسب تر بیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی های کارگاه افزوده فعالیت صنعتیارزش -2۰-7

 )دنباله( (ريال میلیون)                                               کارکن طبقات و فعالیت

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تر بيش

 2۱۳۴۵88 * ۴۱۴۱۹ 2176007 فلزيتوليد ساير محصوالت كاني غير 

 * * 866۹ 8669 توليد فلزات اساسي 

 * 2۹7۳ ۱۰6۱۹ 13592 آالت و تجهيزات توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين 

 * * ۳7۹۱ 3791 بندي نشده در جاي ديگر آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

 * * * * آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين 

هاي برقي  آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين 

 بندي نشده در جاي ديگر طبقه
90531 ۳28۰۴ ۵7727 * 

 * * * * ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه 

هاي  توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و ساعت 

 مچي و انواع ديگر ساعت
* * * * 

 * * * * تريلري موتوري و تريلر و نيم يل نقليهتوليد وسا 

 2۹7۵6۰۴ * ۵72۹۳ 3032897 توليد ساير وسايل حمل و نقل 

 * ۳7۱8۰ 7۳2۱ 44501 بندي نشده در جاي ديگر توليد مبلمان و مصنوعات طبقه 

 * * * * بازيافت 

 . ايران آمار مرکز - مأخذ
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 و کـارکن  نفـر  ده دارای صـنعتی  هـای  کارگـاه  های فعاليت صنعتیارزش ستانده -21-7

 (ريال میلیون)            کارکن طبقات و فعاليت نوع برحسب تر بيش

 نفر 50-99 نفر 10-49 جمع فعاليت
نفر و  100

 تر بيش

1393 359547191 2040628 2612897 354893666 

صنايع مواد غذايي و آشاميدني   3446406 ۱۳۰۱۰88 2۱۴۵۳۱8 * 

توليد محصوالت از توتون و تنباكو ا سيگار   * * * * 

توليد منسوجات   47790 * ۴77۹۰ * 

آوردن و رنگ كردن پوست  توليد پوشاک ا عمل 
 خزدار

* * * * 

آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان  دباغي و عمل 
 و زين و يراق و توليد كفش

* * * * 

پنبه ا غير  و چوبوليد چوب و محصوالت چوبي ت 
 * * * * از مبلمان ا ساخت كاال از ني و مواد حصيري

توليد كاغذ و محصوالت كاغذي   387670 7۴۰7۹ ۱2۴2۹ ۳۰2۱62 

هاي ضبط شده انتشار و چاپ و تكثير رسانه   7800 78۰۰ * * 

هاي نفت و  صنايع توليد زغال كک ا پااليشگاه 
اي هاي هسته سوخت  

3038 ۳۰۳8 * * 

صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي   347606100 28۹۱۹۰ 2۹8۱۹ ۳۴7287۰۹۱ 

توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي   97482 ۵8۴2 ۹۱6۴۰ * 
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 تنر  بنیش  و کنارکن  نفنر  ده دارای صننعتی  هنای  کارگناه  های فعالیت صننعتی ارزش ستانده -2۱-7

 )دنباله( (ريال میلیون)                               کارکن طبقات و فعالیت نوع برحسب

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تر بيش

 2۹۳۹828 * 8۴8۴8 3024676 توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي 

 * * ۹86۹ 9869 توليد فلزات اساسي 

آالت و  توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين 

 تجهيزات
43722 22۴۰2 2۱۳2۰ * 

بندي نشده در جاي  آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين

 ديگر
8470 8۴7۰ * * 

 * * * * آالت اداري و حسابگر و محاسباتي توليد ماشين 

هاي  آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين 

 بندي نشده در جاي ديگر برقي طبقه
317718 ۱۱۴762 2۰2۹۵6 * 

 * * * * ها و وسايل ارتباطي توليد راديو و تلويزيون و دستگاه 

توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و  

 هاي مچي و انواع ديگر ساعت ساعت
* * * * 

 * * * * ي موتوري و تريلر و نيم تريلر توليد وسايل نقليه 

 ۴۳6۴۵8۴ * ۹۹۵۰۰ 4464084 توليد ساير وسايل حمل و نقل 

بندي نشده در جاي  توليد مبلمان و مصنوعات طبقه 

 ديگر
81365 ۱۹7۴۰ 6۱62۵ * 

 * * * * بازيافت 

 ايران آمار مرکز - مأخذ
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 تعاریف مفاهيم  

  استحصنال   آب    مجموعه  به : توليد شده  آب

و سنطحی(    )زيرزمیننی   آبنننی   از منابع  شده

هنا، سندها و    هننا، قننات   ها، چشنمه  نظیر چاه

 گويند. می  تولید شده  آبگیرها، آب

آن بخش از لوله فرعی آب کنه   : آب  انشعاب

مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب 

شننود و در  آب مشننترک در نظننر گرفتننه مننی

خط آبرسانی اختصاصنی و ينا شنبکه     ،نهايت

)از محننل نصننب شننیر   عمننومی توزيننع آب 

به نقطه تحويل )شیرفلکه بعند از  را انشعاب( 

اعننم از لولننه و  ،نماينند کنتننور( متصننل مننی 

متعلقات مربوط تا شیر منذکور، انشنعاب آب   

 شود.    نامیده می

رعنی  ف  آن بخنش از لولنه   : فاضالب  انشعاب

با سنیفون ينا   فاضالب که مقطع آن متناسب 

و فاضالب مشترک را  اشدظرفیت قراردادی ب

تحويننل( بننه خننط   از محننل سننیفون )نقطننه

آوری  اختصاصننی و يننا شننبکه عمننومی جمننع

اعم از لوله و متعلقنات   ،فاضالب منتقل نمايد

انشنعاب فاضنالب نامینده      مربوط و سنیفون، 

 شود.   می

ــال   آوری عمــومی جمــع  شــبکه  و انتق

ــالب تأسیسننات و  مننامیتاز   عبننارت : فاض

آوری و انتقننال  بننه جمننع تجهیننزات مربننوط

های اصنلی   آوری کننده فاضالب از قبیل جمع

های فاضالب  خانه خانه و تلمبه تا محل تصفیه

کنه  اسنت  های فرعی عمومی   شهری و شبکه

باشد. بديهی  متعل  به شرکت میطور کلی  به

آوری و  دار جمع های مذکور عهده است شبکه

هننای حاصننل از بارننندگی،  ع آبانتقننال و دفنن

هنا و   جناری در معنابر و مسنیل   های  بآ روان

داخنل  های داخل و خارج از شهرها و در  آبراه

   باشد. ن نمیاامالک مشترک

(:  شنده   نصنب   ننامی   )قندرت   نـامی   ظرفيت

ترين خروجی مورد انتظار يک مولد برق  بیش

در شرايط طراحی است که توسط سازنده بنر  

مشخصات آن برای شرايط معینی روی پالک 

مگناوات نوشنته شنده     بر حسب اسب بخار يا

های کوچک قدرت ننامی بنر   است. در ماشین

 حسب کیلو وات مشخص می گردد.  

  )قندرت   عملـی   قـدرت  یا  عملی  ظرفيت

ترين تنوان قابنل تولیند     بیش(:  نصب  درمحل

مولد در محل نصب با در نظر گرفتن شنرايط  

سطح دريا، دمای محیط و محیطی )ارتفاع از 

 رطوبت نسبی( است. 

 مقندار  از  (: عبنارت  وينژه  )ننا   توليد ناخالص

  مولند بنرق    يک  توسط  تولید شده  برق  انرژی

  معنین   زمانی  دوره  يک  طی در  نیروگاه  يا يک

  خروجننی  هننای پايانننه   ویر بننر  کننهاسننت 



 آب و برق – 8 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
242 

 

و   گیننری اننندازه،  يننا کمکننی  اصننلی  مولنندهای

  سناعت   ينا مگناوات    ساعت  یلوواتک  برحسب

 شود.  می  بیان

بنرق    اننرژی  از  (: عبارت )ويژه  توليد خالص 

  به  انرژی  تحويل  هننندر نقط  شده  گیری اندازه

   دوره  يک . دراستنیرو   يا توزيع  انتقال  شبکه

از   تننوان را مننی  تولینند خننالص ، معننین  زمننانی

  بننرای   اخلید  و مصرف  تولید ناخالص  تفاضل

 آورد.  دست  به ، زمانی  دوره  همان

اسنت    سسناتی ؤعبارت از م : سساتؤسایر م

کنند و  تولید می  امور خود برق  انجام  برای  که

بننر   و عننالوه باشننند مننینیننرو ن  وزارت  تننابع

  را بنه   تولید شده  از برق  ، مقداری خودمصرفی

  فروشننند، ماننند صننايع    ديگر منی   سساتؤم

،  ، فننوالد مبارکننه آهننن  : ذوب از قبیننل  بننزرگ

  تبريننز و مننس   ، تراکتورسننازی پتروشننیمی

 سرچشمه.

و  تنر نقناط تولیند    بنیش  : سراسـری   شبکه

کشننور کننه بننا   بننرقانننرژی   مصننرف  مننناط 

  هننای و ايسننتگاه  از خطننوط انتقننال  ای شننبکه

  شننبکه سننت،ا  پیوسننته  هننم  بننه   فشننار قننوی

  ايننن  د. از طرينن شننو  مننی  خوانننده  سراسننری

زينر    منناط    بنین   انرژی  مبادله  امکان  ،شبکه

 از  خنارج   بنه   وجود دارد. صندور بنرق    پوشش

 انجننام  شننبکه  همننین  شننور نیننز از طرينن ک

 گیرد.  می 

)تولید و مصنرف   سراسری  از شبکه  خارج

  ای، استانی و يا شبکه منطقههای  شبکه:  برق(

های مجاور يا شبکه بنه   ای که به شبکه هجزير

هم پیوسته سراسری ارتباط و اتصال نداشنته  

 باشند.  

عبارت از تنوان بنرق     تقاضا، -: بارتقاضا -بار

در يک زمان  ،ای از شبکه جذب شده در نقطه

 .است معین

ينک   : در همزمـان مصـرفی   بار  ترین بيش

بار  ترين بیش ،هم پیوسته  برق کامالً بهشبکه 

ماهاننه و    هفتگنی،   همزمنان روزاننه،  صرفی م

  لحظه بار مناط  در  از مجموعه  ساالنه عبارت

 . دراسننت بننه مگنناوات بننار شننبکهحننداکثر 

کنل کشنور    ،م پیوستهه بهشبکه که   مواردی

مصننرفی بننار  تننرين بننیشرا پوشننش ندهنند، 

همزمان از مجموع بار حداکثر شبکه بنه هنم   

طور ه ب ،مگاواتپیوسته و بار مناط  مجزا به 

آيد. با توجه بنه اخنتالف    دست می هزمان بمه

ساعت پیک در مناط  مختلف وابسته به يک 

بنار   ترين بیش ،هم پیوستهه سراسری بشبکه 

 حنداکثر همزمان کمتر از جمنع بنار   مصرفی 

 باشد.   مناط  می

  عبنارت   : ناهمزمانمصر فی بار   ترین بيش

در   شنده   مصرف  بارهای  ترين بیش  مجموع از

  زمنانی   دوره  کشنور در ينک    مختلنف   مناط 

لزومناً   ، مناط   بارهای  ترين . بیشاست  معین

 نیستند..  همزمان

  بننرق   سهامنی  منظور، شرکنت : برق  شرکت
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  قنانونی، بنه    مقننررات   موجنب  بنه  کنه  اسنت

از   بخشنی نیرو و يا  توزيع و  کار تولید، انتقال

را   متقاضننی  بننرق دارد و  اشننتغالامننور   ايننن

نینز    بنرق  و  آب  هنای  کند.  سازمان می  مینأت

 باشند. می  تعريف  اين  مشمول

عبنارت از محنل اسنتقرار     ،نیروگناه  : نيروگاه

 بنرق و تجهینزات وابسنته   نینروی  هنای   مولد

 است.

: نیروگاهی اسنت کنه در    ـ آبی   برق  نيروگاه

شننده در انباشننته آن از انننرژی پتانسننیل آب 

هنا   پشت سدها يا انرژی جريانی آب رودخاننه 

جهت مصرف در توربین آبی برای تولید بنرق  

 شود.   استفاده می

  (: نیروگنناهی )گرمايشنی   حرارتـی   نيروگـاه 

شنیمیايی موجنود در     در آن اننرژی   که  است

مايع و گاز به اننرژی بنرق     های جامد، سوخت

، ای هنای هسنته   شنود. نیروگناه   برگردانده می

ترکیبی و ديزلی شنامل    هچرخ  بخاری، گازی،

 شوند.   اين تعريف می

از   در آن  که  است  نیروگاهی نيروگاه بخاری:

جننامد و    مناينع،  هنای سوخت  انرژی حرارتی

تنننولید بخنننار و مصنننرف آن در  بننرایگننناز 

بننرای تنولینند بننرق     ،های بخنار  تنوربیننن

 شنود.  استفناده می

نیروگاهی است که در آن از  : گازی  نيروگاه 

گناز و منايع    انرژی حرارتی سنوخت فسنیلی  

تولینند گنناز داغ )دود( و مصننرف آن در  بننرای

 شود.  استفاده می ،توربین گاز برای تولید برق

نیروگناهی اسنت    ترکيبی:   چرخه  نيروگاه 

تولیند  که در آن عالوه بنر اننرژی الکتريکنی    

ارت موجنود  از حر  های گازی، توربینشده در 

 برایهای گازی  در گازهای خروجی از توربین

يک ديگ بخار بازياب اسنتفاده   درتولید بخار 

بخار تولیندی در ينک دسنتگاه توربنو     شده و 

 کند. تولید انرژی برق می، یژنراتور بخار

نیروگاهی است که در آن از   نيروگاه دیزلی:

اندازی موتور ديزلی  برای راهگاز نفت سوخت 

کرده و انرژی مکانیکی حاصله توسط  استفاده

اننننرژی شننده بننا آن بننه   ژننراتنننور کوپلننه 

 شود.   الکتنريکنی تبديل می

جمنع مصنارف    :انرژی برق  داخلی  مصرف

داخلی واحدها و مصارف غیر فنی نیروگاهی، 

مشننخص   در طننول يننک دوره ...روشنننايی و 

برحسننب کیلننووات سنناعت، مصننرف داخلننی 

 اشد.  ب نیروگاه میانرژی برق 

 از  عبنارت  : بـرق   انـرژی   یا مصرف  فروش

  نامشنترک   به شده  فروخته   بنرق  مقدار انرژی

 اسنت.  گوناگون  مصارفبرای   مختلف

ــرژی ــل  ان ـــوخت  حاص   رزشننن)ا  از سـ

مقندار   از  (: ارزش حرارتی عبننارت حرارتننی

از   کهاست ( B.T.U)کیلو کالری يا   حرارتی

 شود.   ايجاد می  واحد جرم  يک  سوختن

 : بنا  بار( حرارتی  ضریب یا  )راندمان  بازده 
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  وواتنکیل  يک  رارتینح  انرژی  که  اين به  توجه

 کیلوکنالری  86۰ طنور ثابنت    به  رقنب  اعتنس

از   حرارتی  های واحندها يا نیروگاه  ، بازده است 

 آيد: می  دست زير به  ولنفرم  ري نط

 
(درصد)    بازده =  

86۰

انرژی حرارتی مصرفی( به ازای يک کیلووات ساعت برق تولید شده)
× ۱۰۰  

 

ــط ــرق  خ ــروی ب   از مجموعننه  عبننارت: ني

اسنت   هنايی  پاينه   برروی  شده  نصب  مدارهای

  را بنا ولتاژهنای    تولیند شنده    بنرق   اننرژی   که

  ( يا تبديل تولید )نیروگاه   نقطه  از يک  متفاوت

  منتقننل  نقنناط مصننرف  بننه ،ولتنناژ )ايسننتگاه(

 کند. می

ای از  مجموعنه  :ی بـرق نيـرو   خط انتقـال 

ها و ديگر تجهیزات جانبی است  رساناها، مقره

که برای انتقال مقادير باالی برق با ولتاژ بناال  

)فشار قوی(، در مسیرهای طنوالنی در مینان   

هنای بنرق( و    ها و يا پست نقاط مبدأ )نیروگاه

 شوند.   ان آن به کار گرفته میگیرندگ

ای از  مجموعه :ی برقنيرو  توزیع  خط فوق

تننا  6۳هننای انتقننال دارای ولتاژهننای از  خننط

   کیلو ولت است.  ۱۳2

ينا    حقنوقی   از شنخص   : عبارت برق  مشترک

های منورد   نامه ینيبراساس آ  کهاست   حقیقی

پنس از تحوينل مندارک     ،عمل شنرکت بنرق  

هنای   قنوق و هزيننه  مورد نظنر و پرداخنت ح  

در دفتننر پننذيرش  او ، مشخصننات   متعلقننه

اشتراک ثبت شده و شماره اشنتراک بنه وی   

 اختصاص يافته باشد.  

ی نمصرفن  : رقــبانرژی خانگی   رفــمص

ه نرق بنرای بن  نرژی بن ننن است که در آن از ان

ن وسايل و تجهیزات متعارف ننداختننار اننک

برق و هم نین روشنايی در واحند مسنکونی   

 شود.   استفاده می

مصنرفی اسنت    برق:انرژی   عمومی  مصرف

کننه از انننرژی بننرق بننرای خنندمات عمننومی  

 شود.   استفاده می

:  مصنرفی  بـرق انـرژی    کشاورزی  مصرف

است کنه در آن از نینروی بنرق بنرای پمپناژ      

ی ينا پمپناژ   االرضن  های سطحی ينا تحنت   آب

مجدد آب برای تولید محصوالت کشاورزی يا 

های کشناورزی اسنتفاده    انجام کار در فعالیت

هننای کشنناورزی بننه    شننود. فعالیننت  مننی

ود کننه در نشنن مننی  ی گفتننهيهننا فعالیننت

بنننندی بنننین المللنننی اسنننتاندارد   طبقنننه»

بنه   ،«تجديدنظر سنوم  -های اقتصادی فعالیت

 اند.   اين عنوان تعريف شده

مصنرفی اسنت    : برقانرژی تی صنع  مصرف

ام کنار در  نکه در آن از انرژی برق بنرای انجن  

هننای معنندنی و  ای دارای فعالیننتنهنن کارگنناه

 شود. صنعتی استفاده می

ينک   تعریف شبکه انتقال و فوق توزیـع: 

هننا، سننت يننک سننری پسننتشننبکه عبننارت ا

ها و ساير تجهینزات الکتريکنی   خطوط، کابل
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هنا بنه    نیروگنا که به منظور انتقال اننرژی از  

 شده اند. مصرف کننده نهايی متصل

محلی است  تعریف پست یا ایستگاه برق:

که با مجموعنه ای از تاسیسنات و تجهینزات    

ها، قننی و شننامل ترانسننفورماتورها، کلینند  بر

و خنروج،  وسايل اندازه گینری، خطنوط ورود   

های مختلنف بنرای   رأکتور و کاپاستیور و جی

تفاده منی شنود.   انتقال و توزيع برق از آن اس

پست بخشی از يک شبکه است کنه در ينک   

مکان مفروض متمرکز شده و جهت اتصنال و  

الکتريکی در داخل يک قطع انتخابی مدارات 

و هم ننین ممکنن اسنت    رود شبکه بکار می

      انتقنننال اننننرژی الکتريکنننی بنننین قابلینننت

که در سطوح ولتاژهنای متفناوت   هايی شبکه

 وجود داشته باشد.شوند، برداری میبهره

 گزیده اطالعات:

،میزان تخلینه سناالنه   ۱۳۹۳-۹۴درسال آبی 

میلیننون  ۵۰2منننابع آب زيرزمینننی حنندود 

مترمکعب بوده است که نسبت به سنال آبنی   

 درصد کاهش داشته است. ۳حدود  ،۹۳-۹2

هزارفقره انشعاب  2۵۱بیش از  ۱۳۹۴درسال 

آب وجود داشته که نسبت بنه سنال گذشنته    

 دهد.درصدافزايش نشان می ۱۰

،مؤسسننات تننابع وزارت نیننرو ۱۳۹۴درسننال 

وات ساعت تولید میلیون کیلو  ۱۱76۹حدود 

درصد  ۱۰اند که درحدود ناخالص برق داشته

 داشته است. کاهشنسبت به سال گذشته 

در  (۴۰۹۴۰۴تعداد کل مشنترکین بنرق )   از

 ،درصنند مشننترکین خننانگی ۱۳۹۴،82سننال 

ينک   ،درصد کشناورزی يک  ،درصد عمومی۴

 انند. بنوده درصد تجناری  ۱۳ درصد صنعتی و

بننرق  درصنند از 67هم نننین در ايننن سننال 

درصند   2 ،فروخته شده صرف مصارف خانگی

درصنند  ۱7درصنند کشنناورزی،  ۴ ،صنننعتی

درصند   7درصد روشننايی معنابر و   2عمومی ،

 تجاری شده است.

روسنتا دارای   ۵۱2،تعداد ۱۳۹۴درپايان سال 

 .اندبرق بوده

مشنترک بنرق    ۴۰۹۴۰۴برای  ۱۳۹۴درسال 

کیلننووات  ۵۳۵۹72۹دراسننتان بننه میننزان  

ساعت برق مصرف شده اسنت.که نسنبت بنه    

 افزايش داشته است. درصد ۱6سال قبل 
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  مکعب()میلیون متر 1394های زیرزمينی و مقدار تخليه ساالنه آنها در سال مقدار آب – 8 – 1

سال آبی و 

 شهرستان

 چشمه قنات چاه نيمه عميق چاه عميق

 تعداد
تخليه 

 ساالنه
 تعداد

تخليه 

 ساالنه
 تعداد

تخليه 

 ساالنه
 تعداد

تخليه 

 ساالنه

76-1375 7۳ ۵ 772 ۳۰ * * * * 

81-1380 ۴6 ۳ 8۵8 27 ۳ * 6 ۳ 

86-1385 8۱ ۱۰ ۳62 ۱۵ ۵ ۳ 2۳ ۴ 

89-1388 2 * ۱2۳ 2 ۱ ۳ ۱۱ ۰/8 

90-1389 ۳8۳ ۴۹ ۱2۵27 ۴26 ۵۰ ۱۱ ۱8۰ ۳۳ 

91-1390 ۱۳۵2 ۱۱۰ ۱۱8۰۰ ۳۵۰ ۴۹ ۱۱ ۱8۰ ۴۰ 

92-1391 ۱۳۵2 ۱۱۰ ۱۱8۰۰ ۳۵۰ ۴۹ ۱۱ ۱8۰ ۴۰ 

93-1392 ۱۳88 ۱۱8 ۱22۱۴ ۳۳۵ ۴۹ ۱۳ ۱8۰ ۴۰ 

94-1393 1405 117 11808 353 48 11 180 40 

۴۰/۰ ۳ ۳ ۳2۱ * * بوشهر  * * 

6/۱۰ 28 * * ۳۴ ۱7۴6 ۱۱ ۱۴8 تنگستان  

7/۰ ۱2 2 ۱۵ 28 ۱2۹۹ ۱2 8۹ جم  

۴/۰ ۱۴ ۱6۰ ۳۹۴۱ ۴۹ 66۱ دشتستان  86 ۱/۱7  

2/6 ۱۱ 67 ۱۵۵۹ 2۰ 2۴2 دشتی  ۳2 2/6  

۵/2 ۵ ۴۰ ۱۰۰۳ ۱۹ ۱26 دیر  ۱۱ ۵/۳  

2/۰ 2 * * * ۹8 * * دیلم  

 * * * * ۱۰ ۴2۵ * ۱۰ عسلویه

7/۱ ۹ * * 8 ۳۴۵ ۵ ۱۱۰ کنگان  

 * * * * ۳ ۱۰7۱ ۱ ۱۹ گناوه

 شود.ريور سال بعد، سال آبی نامیده میماه هر سال لغايت شه( اول مهر۱

 ای استان بوشهر شرکت سهامی آب و منطقه -ماخذ 
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 ) هزار متر مکعب(                     های استان تصفيه آب در تصفيه خانه -2-8

 سال
ظرفیت منابع  حداكثر

 تامین آب 
 مكعب در سال()هگار متر

حجم آب تولیدی 
حجم مخازن  مكعب در سال()هگارمتر

 آب در مدار
 )هگار متر مكعب(

تعداد 

تصفیه 

خانه آب 

 در مدار
 )وا د(

متوسط ظرفیت 

اسمي تصفیه 

های آب در خانه

)هگار متر مكعب  مدار

 در روز(
منابع 

 سطحي

منابع 

 زمینيزير

1375 * ۳82۱7 ۴72۳ ۱۱۵8۵۰ * * 

1380 * ۳۰۱67 6۱78 ۱۳۳8۵۰ * * 

1385 * ۴۱۳8۳ ۵678 ۱۴7۳۵۰ * * 

1390 6۰ 7۰۴۱7 ۳۱۹۹ * ۱ ۴2 

1391 ۹6 7۳۱6۴ 262۹ ۱227۵۰ ۱ ۴2 

1392 88 7۵۳۳۴ ۳۰7۳ 2۰8۱۵۰ ۱ ۴2 

1393 ۹8 ۹۰226 7۴۹۰ 2۴۳8۵۰ ۱ ۴2 

1394 101 94359 7258 252350 1 42 

 .است شده استفاده شهرها کلیه در شده تصفیه آب ظرفیت حداکثر ۱۳۹۴ سال در-

 شرکت آب و فاضالب استان بوشهر -ماخذ
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تحت پوشـش   در نقاط شهریحجم فروش آب به تفکيک کاربری  و تعداد انشعاب -3-8

   ب(کعمترمهزار –)فقره                                     شرکت آب و فاضالب شهری 

سال و 

 شهرستان

 آموزش و اماكن مذهبي خانگي كل

تعداد 

 انشعاب
 حجم فروش

تعداد 

 انشعاب
 حجم فروش

تعداد 

 انشعاب

حجم 

 فروش

1375 7۰7۴۴ 2۹۱۹۹۹۵۰ 66۵72 ۱7۰86۱۴7 … … 

1380 86۰۰۹ 26۹۴۳88۴ 8۰۳8۱ ۱78۳۰7۵۵ … … 

1385 ۱۱8۵۵7 ۳۴۱۰8268 ۱۰۹۵۹6 2۳7۹8۳۱۱ … … 

1390 ۱۹7۰۹۴ ۵277۴۱77 ۱82۰۱8 2۹8۴۴686 … … 

1391 2۰677۵ ۴۳7۹8۳۳۰ ۱۹۰7۳7 ۳۰۴26۰2۱ … … 

1392 2۱7686 6۰۵۰287۵ ۱۹2۹۵۳ ۳۴۰78۳۱۵ … … 

1393 22787۵ 62۳2۴7۱8 2۱۰۱7۴ ۳۵2۴۳۱۰۵ ۱۹۱2 ۱87۹۴27 

1394 251730 71130590  230786 35042893 2208 1476068 

 66۰۱7۱ ۵۱۳ ۹۰۰۰۰۰۰ 7۴28۴ 22۳۰6۹۹7 82۱۹۰ بوشهر

 ۳7۵۰7 ۱۰7 ۱۰7۹۳۰۰ 7۰6۵ ۱2۹2876 76۴8 تنگستان

 ۱۵۰۵۹ ۴8 ۱۰۳۳2۴۵ 6۱7۰ ۱۳۴2۴۳۴ 66۴2 جم

 ۳۵۱۳۵۱ ۵۳6 82886۵2 ۴8۵7۴ 2۱۰682۰۱ ۵۳۹2۴ دشتستان

 ۹8682 22۱ 282۵۰۹6 ۱76۱۰ ۵۱۵۹772 ۱۹۱۰۳ دشتی

 8۰۴۰۵ 2۱۹ 2۳۵876۵ ۱۴۱۳7 ۳7۰۵7۵7 ۱۵۴۹6 دیر

 ۴87۹7 ۱۰۳ 2۰۰۰۰۰۰ ۹266 2۹6۱6۵8 ۹۹7۱ دیلم

 6۳۴2 ۱8 ۱۰۵۹8۱8 ۵۴۰2 ۱8۴7۳۳7 ۵7۰۴ عسلویه

 ۵2۵۹8 2۰۰ ۳۴28۱۵2 2۱۰۴2 ۳۹۹۰۹26 22278 کنگان

 ۱2۵۱۵6 2۴۳ ۳۹6۹86۵ 272۳6 7۴۵۴6۳2 2877۴ گناوه
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تحت پوشش شنرکت آب   در نقاط شهریحجم فروش آب به تفکیک کاربری  و تعداد انشعاب -۳-8

 (دنباله )ب( مترمکعهزار –)فقره                                  و فاضالب شهری 

سال و 

 شهرستان

 عمومي و دولتي صنعتي آزاد و بنايي

 حجم فروش انشعاب حجم فروش انشعاب حجم فروش انشعاب

1375 - - …. … ۱۴۹2 ۱۰۵7۹۱۰2 

1380 - - …. … ۱7۹۴ 6۵۱8۴6۰ 

1385 2۰۹ ۳۵۵۵۰۱ …. … 2۱7۱ 6۰767۱2 

1390 88۳ ۹8۴778 …. … ۳۵22 826۹66۰ 

1391 7۳۴ ۱8۰2۵2۳ …. … 2۹۹۳ 6۰8۴۳۹۹ 

1392 ۹۴۰۵ ۱۰2۳2۱2 …. … ۱67 ۳22۰۵7 

1393 ۱۳۳۰ ۱7۴262۵ 7۳6 ۳۵822۴۵ ۱۱۳۱ ۵۳۳۱۵67 

1394 1834 1361808 1028 2833441 1168 1220887 

 ۴۰۳۳۰۰ ۳۵2 ۱۹2۹72۱ ۳27 ۵6۱72۱ ۱۳۳2 بوشهر

 2۳678 7۱ 2۹۴۴ ۱8 ۱۴۱۴7 2 تنگستان

 ۱۱۰8۳ ۳۴ ۴8۱ ۴ 2266۱ ۱۵ جم

 ۳۵۵6۴8 2۴۴ 287۳۰7 ۴۰2 ۱۵۰۱8۰ 8۴ دشتستان

 ۹6۱۵7 ۹۴ ۱6287 28 8676۵ ۳8 دشتي

 ۳۵2۰۰ ۱۰۱ 6۳۴7۱ ۳۵ ۱۹۹۱۰۳ ۳۹ دير

 ۴8۳6۳ ۵۹ ۱62۱22 ۳2 8۱۵6۵ ۱۰۴ ديلم

 ۱۰6۱۵ ۱۳ ۱2۳۹۵ ۳۰ ۱۹7۴۴ 78 عسلويه

 ۵2۵۹6 7۹ ۴۱۴62 66 6۹2۰۴ 8۹ كنگان

 184247 121 317251 86 156718 53 گناوه
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تحت پوشش شنرکت آب   در نقاط شهریحجم فروش آب به تفکیک کاربری  و تعداد انشعاب -۳-8

 (دنباله) ب(  مترمکعهزار –)فقره                                            و فاضالب شهری 

 سال و شهرستان
 تجاری

و تولیدی و مصارف  ساير)فضای سبز

 اشتراكي(

 حجم فروش تعداد انشعاب حجم فروش تعداد انشعاب

1375 2۴88 ۵8۱۴۳۴ ۱۹2 ۹۵۳267 

1380 ۳۵76 6۰28۹۳ 2۵8 ۱۹۹۱776 

1385 622۹ ۹۰۴2۹۱ ۳۵2 2۹7۳۴۵۳ 

1390 ۹66۴ ۱۱۰۳۱86 ۱۰۰7 ۱2۵7۱867 

1391 ۱۱۱۹۴ ۱۱2۵۰۹۵ ۱۱۱7 ۴۳6۰2۹2 

1392 ۱۱۱8۳ ۱26627۴ ۳۹78 2۳8۱۳۰۱7 

1393 ۱۱۴۹۹ ۱۱7۳۱76 ۱۰۹۳ ۱۳۳72۵7۳ 

1394 13480 1261706 1226 27933787 

 ۹۳۹۴۵۹۹ ۳۰۹ ۳۵7۴8۵ ۵۰7۳ بوشهر

 ۱۰۱۳78 ۵7 ۳۳۹22 ۳28 تنگستان

 2۳282۹ ۱۴ 27۰76 ۳۵7 جم

 ۱۱27۵826 ۳۰6 ۳۵۹2۳7 ۳778 دشتستان

 ۱88۵۱7۴ ۱۰2 ۱۵۱6۱۱ ۱۰۱۰ دشتی

 8۹۵۵۴۳ ۱۱2 7۳27۰ 8۵۳ دیر

 ۵8۴۱26 ۹8 ۳668۵ ۳۰۹ دیلم

 7۰۱6۱۳ ۱۴ ۳68۱۰ ۱۴۹ عسلویه

 28۳2۴8 ۹۹ 6۳666 7۰۳ کنگان

 2۵7۹۴۵۱ ۱۱۵ ۱2۱۹۴۴ ۹2۰ گناوه

 شهری استان بوشهر  شرکت آب و فاضالب -مأخذ
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 آب در استان بوشهرتعداد انشعاب  -8-1نمودار 

 
 8-۳مبنا: جدول 

 

 

 نقـاط  در آب فـروش و تعـداد انشـعاب    توليـد،  تأمين، ظرفيت به مربوط اطالعات -4-8

 )هزار متر مکعب/فقره(           روستایی فاضالب و آب های شرکت پوشش تحت روستایی

 انشعاب آب فروش آب توليد منابع تامين آبحداکثر ظرفيت  سال

1385 ۳۳8۳8 2۳۵۴۰ ۱۳772 6۳۴۹۹ 

1390 ۳۱2۱۴ 272۰۳ ۱827۵ ۳۱72۰ 

1391 ۳۱۴2۱ ۳۱۰۴2 ۱۹۳۵۱ 768۰8 

1392 ۳۱۴۳۰ ۳۰۱۴7 ۱۹۱2۹ 8۱۴6۵ 

1393 31490 32419 21191 84640 

 شرکت آب و فاضالب روستايی استان بوشهر -مأخذ
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طول خطـوط انتقـال    و شبکه طول مخازن، وضع موجود حجم به مربوط اطالعات - 5-8

 کیلومتر( –ب )متر مکع روستایی فاضالب  و آب های شرکت پوشش تحت روستایی نقاط در آب
 

 طول خطوط انتقال آب طول شبکه توزیع آب برداریحجم مخازن در مدار بهره سال

1385 ۳2۵۵۰ 226۵ ۱۴۱2 

1390 ۵۵2۱۰ ۳2۱۰ ۱7۱۱ 

1391 ۵2۴۰۵ ۳2۳۱ ۱72۳ 

1392 ۵2۵۹۵ ۳2۵6 ۱7۴8 

1393 66۱6۰ ۳۳۴2 ۱82۴ 

1394 66160 3329 1828 

 شرکت آب و فاضالب روستايی استان بوشهر -ماخذ
 
 

ـ آوری و تعداد انشعاب فاضالب در نطول شبکه جمع -6-8 ی تحـت پوشـش   اط شـهر ق

 آب و فاضالب شهری  شرکت

 سال و شهرستان
 ميليمتر و بيشتر 200آوری با قطر طول شبکه جمع

 )کیلومتر(
 انشعاب

1375 ۴ …. 

1380 2۰۹ ۵۰7۳ 

1385 ۴۱8 ۱8۹۳7 

1390 ۴۹۰ ۳77۱۳ 

1391 ۴6۱ ۴۰66۰ 

1392 ۴66 ۴۳6۹7 

1393 ۴7۳ ۴6۳22 

1394 492 48471 

 شرکت آب و فاضالب شهری استان بوشهر -مأخذ
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 شده نصب مولدهای برق ناخالص توليد و نامی ظرفيت -7-8

 سال

 )میلیون کیلو وات ساع ( تولید ناخالص برق كشور  )هگار کیلو وات(ظرفیت نامي 

 جمع
موسسات تابع 

 وزارت نیرو

ساير 

 موسسات
 جمع

موسسات تابع 

 وزارت نیرو

ساير 

 موسسات

1375 253 2۵۳ … 233 2۳۳ … 

1380 265 26۵ … 605 6۰۵ … 

1385 262 262 … 936 ۹۳6 … 

1390 262 262 … 789 78۹ … 

1391 3797 ۱262 2۵۳۵ 9669 2۵88 7۰8۱ 

1392 3797 ۱262 2۵۳۵ 11744 ۵۰۹2 66۵2 

1393 3791 ۱262 2۵۳۵ 13080 ۵277 78۰۳ 

1394 3944 1262 2682 11769 3186 8583 

 .باشدمی بزرگ صنايع و خصوصی بخش شامل موسسات ساير -۱

 تحت هاینیروگاه شامل نیرو وزارت تابع موسسات. است شده تفکیک خصوصی هاینیروگاه اطالعات ۱۳۹۱ سال از

 .باشدمی اتمی انرژی سازمان و بوشهر استان در فارس ایمنطقه برق شرکت پوشش

 امور برق استان بوشهر -ای استان بوشهرشرکت برق منطقه -ماخذ
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 مصـرف  اوج نقطـه  در شـده  توليد قدرت بيشترین و شده نصب مولدهای ظرفيت -8-8

   (وات)هزارکیلو نيرو   وزارت تابع های نيروگاه

 شرح
       ظرفيت نامی         

 )قدرت نامی(

       ظرفيت عملی           

 )قدرت عملی(   

قدرت توليد شده در نقطه اوج 

 مصرف

1375 2۵۳ ۱6۱ * 

1380 26۵ ۱۹۴ * 

1385 262 2۱6 * 

1390 262 ۱۹۴ ۱282 

1391 ۳۰۱6 2۵۴8 2۰۴8 

1392 ۳۰۱6 ۹/2۵۳۹  ۱27۴ 

1393 ۳۰۱6 2۵۳۱ 2۳۵8 

1394 5/3943  3/2860  2534 

7/۱۱۹۹ ۱262 وزارت نيرو  … 

 * * * آبی

2/۱87 2۴۱ گازی  … 

۵/۱2 2۱ دیزلی  … 

 … ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ اتمی

۵/268۱ بخش خصوصی  6/۱66۰  … 

 .باشدمی بزرگ صنايع و خصوصی بخش شامل سرجمع  (1

 .است گرديده ذکر هم با خصوصی و پوشش تحت هاینیروگاه اطالعات( ۹۳ و ۹2 و ۹۱ هایسال) بعد به ۹۱ سال از

 ای استان فارس. امور برق استان بوشهر شرکت برق منطقه -ماخذ
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 نيـرو  وزارت تـابع  هـای نيروگـاه  برق ناخالص توليد و شده نصب مولدهای ظرفيت -9-8

 1394سال  خصوصی بخش و بزرگ صنایع ، ای منطقه برق های شرکت برحسب

 نيروگاه

شهرستان 

محل 

  استقرار

ظرفيت نامی 
 )هزار کیلو وات(

        ظرفيت عملی

 )هزار کیلو وات(
     توليد ناخالص 

 )میلیون کیلو وات ساعت(

 11770 2861 3944 جمع

 8۱ ۴۰ ۵۰ بوشهر بوشهر

 ۴22 ۱۳2 ۱66 کنگان  کنگان گازی

 ۴277 8۴۹ ۹8۱ عسلویه نيروگاه عسلویه گازی

 * ۱۴۰ ۳2۴ کنگان  نيروگاه LNGکنگان 

نيروگاه متمرکز پارس 

 جنوبی
 2۵2۳ ۳۹8 ۹۴2 عسلویه

 26۴۳ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ بوشهر انرژی اتمی 

 ۱78۳ 27۴ ۴۳۵ گناوه نيروگاه گناوه

 ۴۱ 28 ۴۰ خارک خارک

 * * 6 کنگان  کنگان دیزلی

 امور برق استان بوشهراستان فارس، ای  شرکت برق منطقه -مأخذ
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 (ساعت وات کیلو میلیون)   استان   هایگاهنيرو داخلی مصرف و برق انرژی توليد -10-8

 تولید خالص ها مصرف داخلي نیروگاه تولید ناخالص سال و نوع مولد

1375 2۳۳ ۴ 22۹ 

1380 6۰۵ 7 ۵۹8 

1385 ۹۳6 ۱۰ ۹26 

1390 78۹ 8 78۱ 

1391 ۹66۹ 2۳7 ۹۴۰7 

1392 ۱۱7۴۴ ۴۱۴ ۱۰7۵8 

1393 ۱۳۰8۰ ۵۰۵ ۱۱7۹۵ 

1394 11769 207 8695 

 ۱67۳ ۱2۰ ۳۱86 وزارت نيرو

 * * * آبی

 ۵2۱ ۴ ۵2۴ گازی

 ۱8 2 2۰ دیزلی

 ۱۱۳۴ ۱۱۵ 26۴2 اتمی

 7۰22 87 8۵8۳ بخش خصوصی

 .باشدمی بزرگ صنايع و خصوصی بخش شامل سرجمع  (۱

 امور برق استان بوشهر.ای فارس، ماخذ: شرکت برق منطقه
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 حرارتی تابع هاینيروگاه بازده و حاصل انرژی مصرفی، سوخت برق، ناخالص توليد -11-8

 خصوصی بخش و بزرگ صنایع نيرو، وزارت

 شرح

ق 
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) 
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ی
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تر
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(

 
ب(
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1375 2۳۳ ۹۴ * 2۴ ۱/۱  ۹/۴6۱6  6/۱8  

1380 6۰۵ ۵۰ * 7/2۰۹  ۳/2  ۳766 8/22  

1385 ۹۳6 8۹ * ۳۵۱ ۹/۳  8/۴۱26  8/2۰  

1390 78۹ ۱۰ * ۳۴8 ۱/۳  ۴/۳۹۳8  8/2۱  

1391 ۳/۹66۹  ۱۹7 * 2۴۳8 ۹/22  6/2۳76  2/۳6  

1392 ۱۱7۴۴ ۳22 * 2۳۰۳ ۹/22  ۱/۱۹۵2  ۱/۴۴  

-)جمع  نيروگاه1393

 های وزارت نيرو(
۱۳۰8۰ ۴6۰ * 268۳ ۵/27  ۹/2۱۰۱  ۹/۴۰  

1394 11769 326 * 2616 25 3465 146 

های تابعه وزارت نيروگاه

 نيرو 
۳۱86 2۱ * 2۵۵ 2 7۵۴ ۱۱۴ 

 ... ... ... ... * ... ... صنایع بزرگ

 ۳2 27۱۱ 2۳ 2۳6۱ * ۳۰۵ 8۵8۳ بخش خصوصی 

 .ای فارس، امور برق استان بوشهرشرکت برق منطقه -ماخذ
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 (مدار کیلومتر)برق                       انتقال خطوط انواع طول -12-8

 سال
 خطوط فوق توزیع خطوط انتقال

 کيلو ولت 66و 63 کيلو ولت132 کيلو ولت230 کيلو ولت400

1375 ۵/86  22۴ ۱62 ۴۵7 

1380 87 ۴۰۴ 6۴۰ ۴8۱ 

1385 ۵۴۳ ۴۹6 ۹۱7 ۵۱۱ 

1390 86۱ 676 8۳۱ 6۱2 

1391 866 6۹6 8۳6 76۱ 

1392 ۹۴۵ 6۹۴ 8۴۱ 822 

1393 ۹۴7 76۴ ۱۰۴۴ 82۹ 

1394 952 781 1044 883 

 ای استان فارس امور برق استان بوشهرشرکت برق منطقه -ماخذ

 

 برق طول خطول انتقال -8 -2 نمودار 

 
 8-۱2مبنا: جدول       
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 ت()مگاوا                                  برق انتقال هایپست ظرفيت -13-8

 خطوط فوق توزیع خطوط انتقال سال

 کيلو ولت 66و 63 کيلو ولت132 کيلو ولت230 کيلو ولت400

1375 * ۵۱2 * 7۵7 

1380 ۵۰۰ 8۴۱ ۱۹۵ 8۰۱ 

1385 ۱۱8۰ ۱2۵6 ۵7۵ ۱۰۵۵ 

1390 2۳۹۵ ۱6۱6 ۱۱۵۵ ۱۵۱6 

1391 2۳۹۵ ۱772 ۱2۱۵ ۱6۳6 

1392 ۵۹۵۵ 2۱7۱ ۳۴۰2 ۱728 

1393 6۱۵۵ 2۹7۱ ۳۴62 ۱7۴۰ 

1394 6155 *2976  3682 1897 

 ای استان فارس، امور برق استان بوشهرشرکت برق منطقه -ماخذ
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 )مشترک(                                         تعداد انواع مشترکين برق      -14-8

سال و 

 شهرستان
 صنعتي كشاورزی عمومي خانگي جمع

ساير 
 )تجاری(

ضريب تركیبي 

نسبت تعداد 

مشتركین 

تجاری تولیدی و 

برق به كل 

 )درصد(مشتركین

1375 135893 ۱۱7۰۰7 ۳8۱۳ ۱۴2 ۳۹8 ۱۴۵۳۳ ۱۱ 

1380 166944 ۱۴۱8۳۵ ۵۴27 88۳ 727 ۱8۰72 ۱۱ 

1385 228404 ۱8۹7۳7 682۴ ۱68۳ ۱۱22 2۹۰۳8 ۱۳ 

1390 323991 266۹66 ۱۰6۴۹ 2۳78 ۱6۹۵ ۴2۳۰۳ ۱۴ 

1391 348644 287۳۱6 ۱۱۳۹۳ 267۹ ۱8۹۹ ۴۵۳۵7 ۱۴ 

1392 371763 ۳۰۵8۰۰ ۱2۳7۰ ۳۱۹۰ 2۰2۹ ۴8۳7۴ ۱۴ 

1393 390635 ۳۱۹8۹۹ ۱۳۴۰7 ۳6۱۳ 2۱7۰ ۵۱۵۴6 ۱۴ 

1394 409404 333768 14803 4075 2239 54519 14 

 ۱۵ ۱6۴78 6۱2 ۱7۰ ۴6۱2 ۹۰78۰ 112652 بوشهر

 ۹ 2۱67 ۱۱7 ۳7۵ 87۰ 2۰7۹2 24321 تنگستان

 ۱2 22۵7 66 2۰۱ 8۳2 ۱6۵66 19922 جم

 ۱۳ ۱۰8۱۱ 6۰۵ ۱8۰۰ ۳۰6۹ 7۳۹۴۵ 90230 دشتستان

 ۱۱ ۳۱۰۱ 2۴۱ 67۰ ۱۱۵6 26۴8۵ 31653 دشتی

 ۱۰ 2۱۹۵ ۱27 ۵۴6 ۹7۱ ۱8۳۵6 22195 دیر

 ۱7 2۴2۹ 78 ۵۱ ۵۱8 ۱۱8۹۵ 14971 دیلم

 ۱8 ۳6۴8 6۴ 2۳ ۵۳۹ ۱6786 21060 عسلویه

 ۱۳ ۳7۰۹ ۱86 8۵ ۹26 2۴28۹ 29195 کنگان

 ۱8 772۴ ۱۴۳ ۱۵۴ ۱۳۱۰ ۳۳87۴ 43205 گناوه

 بوشهر استان برق نیروی توزيع شرکت -ماخذ
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 مشترکين برق تجاری و خانگی – 8 -3 نمودار 

 

 8-۱۴مبنا: جدول 

 ، کشاورزی و عمومیمشترکين برق صنعتی – 8 -4 نمودار 

 

 8-۱۴مبنا: جدول 
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رسانی  روستاها، خانوارهای روستایی دارای برق و مشخصات تاسيسات برق تعداد -15-8

 روستاها به

 روستا شرح
خانوار 

 دارای برق

طول خطوط 

فشار متوسط 

 (KM)توزيع

طول خطوط فشار 

ضعیف 

 (KM)توزيع

تعداد 

ترانسفورماتورهای 

 )دستیاه(توزيع

ظرفیت 

ترانسفورماتورهای 

 (KVA)توزيع

1375 ۳۹۴ ۳7۵26 ۱۰27 ۱۱22 66۵ ۱۰۱ 

1380 ۴۴۳ ۳۹287 ۱۳7۰ ۱2۰۵ 7۴۵ ۱۰7 

1385 ۴6۴ ۳۹۴82 ۱۴2۳ ۱22۰ 772 ۱۰۹ 

1390 ۴۹۹ ۳۹7۳7 ۱۴68 ۱226 8۱۳ ۱۱2 

1391 ۵۰۴ ۳۹77۰ ۱۴78 ۱227 8۱8 ۱۱2 

1392 ۵۱۱ ۳۹8۳۵ ۱۴8۱ ۱227 8۱۹ ۱۱2 

1393 ۵۱۱ ۳۹8۳۵ ۱۴8۱ ۱227 8۱۹ ۱۱2 

1394 512 39849 1486 1227 821 112 

 شرک  توزيع نیروی برق استان بوشهر -ماوش
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 ) مگا وات ساعت (                 حسب نوع مصرفمقدار فروش برق بر -16-8

سال و 

 شهرستان
 (1)ساير صنعتي كشاورزی عمومي خانگي جمع

روشنايي 

 معابر

1375 1016970 6۵2۰86 2۳8۳۳۳ ۵۴۴۱ ۴6۱8۹ ۵۱۴۵۳ 2۳۴68 

1389 3976636 28۵7۴7۴ ۵۴۹7۵۹ ۱۰۱۳6۰ ۱۴۳۱6۰ ۳۱۳7۴۳ ۱۱۱۴۰ 

1390 3775682 266۳88۴ ۵۰۳7۵6 ۱۱۰۰۴۳ ۱۴۱8۰۹ 2۹۹۰2۰ ۵7۱7۰ 

1391 4099900 2۹۴72۳۱ ۵۳۰687 ۱2۱۱۹۹ ۱۴۰62۹ ۳۰2۵۳۳ ۵762۱ 

1392 4080008 2۹2۴7۵۹ ۵2۹۱82 ۱2۹6۰2 ۱۳۰۰۳۳ ۳۰۳7۳2 627۰۰ 

1393 4656741 ۳2۵67۱۹ 6۴۱2۰7 ۱86۹8۹ ۱۴۰8۰2 ۳۳6۵7۴ ۹۴۴۵۰ 

1394 5395730 3628582 896510 239813 131261 390448 109116 

 ۱727۳ ۱۱8۵۹2 ۴۴78۰ 2۰78۴ ۴۱۱8۰7 ۹8۳6۹۳ 1596929 بوشهر

 87۳8 ۱۰26۰ 2۹7۹ ۱8777 ۳۰۴78 226۵۴7 297779 تنگستان

 ۱27۵6 ۱۱۹2۴ 6۵26 ۱۱78۳ ۴2۹۵6 ۱۳8۴27 224373 جم

 ۳۴۱2۱ ۴8۳86 ۳۱7۱6 ۹۱62۴ ۱۴6۴2۱ 777۵۹6 1129863 دشتستان

 ۹۰2۴ ۱27۹6 ۱2876 ۴۵۵72 ۵7286 26۴7۳۵ 402289 دشتی

 ۴۳۳۹ ۱۰66۴ 77۵6 2۹۰۹۰ 2۱6۴۰ 2۰۹68۰ 283170 دیر

 ۴۴۳۹ ۱۰۱۴۰ ۵۱6 7۴77 ۱۱۹86 ۱۳۵۴2۹ 169986 دیلم

 ۴۴2۹ ۱۰۵22۵ ۹۵7۹ ۱6۹۵ 76822 2۴۱۴۱۰ 439159 کنگان

 8628 27۹77 ۱۱۰۰۱ ۳6۹۴ ۵۹۳6۱ 28۰2۹۰ 390952 گناوه

 ۵۳6۹ ۳۴۴8۴ ۳۵۳2 ۹۳۱7 ۳77۵۳ ۳7۰77۴ 461230 عسلویه

 باشد. نیز میشامل مصارف تجاری -۱

 بوشهر استان برق نیروی توزيع شرکت مأخذ:

 

 
 
 
 
 



 

 



  

 

 ساختمان و مسکن – 9فصل 
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 تعاریف مفاهيم  

فضايی محصور، ثابنت و مسنتقل    ساختمان:

است که تمام يا قسمتی از آن مسقف بنوده و  

برای سکونت و يا فعالینت اقتصنادی سناخته    

شده است، به شرط آن که مساحت زيربننای  

 مترمربع باشد. ۴قسم مسقف آن حداقل 

 ســاختمان تکميــل شــده)تمام شــده(:

ساختمانی است که کنار سناخت آن در دوره   

افتنه و بنرای اسنتفاده    مورد گنزارش پاينان ي  

 آماده باشد.

عبنارت از مسناحت قطعنه     مساحت زمين:

زمین ملکی است که ساختمان در آن ايجناد  

 يا تجديد بنا شود.

عبنارت از   سطح کـل زیربنـای طبقـات:   

مجموع سطح زيربنای تمامی طبقنات اعنم از   

زيرزمین، طبقه همکف، نیم طبقه، طبقه اول 

 و بقیه طبقات است.

هزينه ساختمان، چنه در   ساختمان:هزینه 

شود و چنه در  بینی میپیش مرحله شروع که

     کمیننل کننه رقننم واقعننی گننزارش   مرحلننه ت

های نقشنه سناختمان،   شود، شامل هزينهمی

نظارت مهنندس، پرواننه سناختمان، مصنالح     

ساختمان، وسايل و ابنزار کنار، منزد کنارگر،     

الزحمه معمار، هزينه تأسیسنات حنرارت   ح 

  ی، روشنننايی، آب و فاضننالب و غیننره  مرکننز

باشد. ارزش زمنین، در هزيننه سناختمان    می

 شود.منظور نمی

 ساختمان مسکونی و غيرمسکونی توأم:

هايی که از آنها هم برای سنکونت و  ساختمان

   هننای اقتصننادی اسننتفاده هننم بننرای فعالیننت

هنايی کنه طبقنات    شود. مانند سناختمان می

 مسکونی است. پايین مغازه و طبقات باال

مکانی اسنت کنه در زمنان     واحد مسکونی:

سرشماری يک يا چند خانوار در آن سنکونت  

ای دارد. منظننور از مکننان، فضننا يننا محوطننه 

محصور است که يک يا چند ورودی به معبنر  

عام ) کوچه، خیابان، بازار، میدان و ...( يا بنه  

پلنه  معبر اختصاصنی ) راهنروی مشنترک،راه   

 د.مشترک و ...( دار

ــرمایه ــذاریسـ    : عبنننارت از تمنننامی گـ

هايی است که برای ايجاد سناختمان  پرداخت

شود، حتنی اگنر   در يک دوره معین انجام می

 ساختمان تکمیل نشده باشد.

هنايی  تمنامی فعالینت   فعاليت سـاختمانی: 

است که در ارتباط با مراحنل مختلنف ايجناد    

رينزی، شنناژبندی،   کننی، پنی  ساختمان )پی

کلت بنننا، سنناخت بنننا، نصننب برپنناکردن اسنن

کاری، روکناری،  تأسیسات و تجهیزات، کاشی
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گینرد،  یکشنی و ... ( صنورت من   نقاشی، سیم

هم نننین تعمیننرات اساسننی و جزئننی در    

های موجود ) ساخت يک طبقه ينا  ساختمان

قسمت جديد، تعويض يا تعمینر تأسیسنات و   

، های آب، گازو فاضنالب تجهیزات، تعمیر لوله

والسیون بام، تجديد نقاشنی و  گیری و ايزلکه

، تعمینر محوطنه و ... ( فعالینت    کاغذ ديواری

 شود.ساختمانی محسوب می

رجنوع کنیند بنه تعناريف و      نقاط شـهری: 

   "جمعیت – 2فصل  "مفاهیم 

رجنوع کنیند بنه تعناريف و      نقاط روستایی:

 "جمعیت – 2فصل  "مفاهیم 

رجوع کنید به تعناريف   های تعاونی:شرکت

کشاورزی، جنگلنداری   – ۴فصل  "و مفاهیم 

 ."و شیالت

: نننوعی شننرکت شــرکت تعــاونی مســکن

تعنناونی اسننت کننه در زمینننه تهیننه زمننین و 

احداث و يا خريد واحدهای مسکونی آمناده و  

تمام، به منظور تکمیل و واگذاری آن بنه  نیمه

هنای  اعضای تحت پوشش، در قالنب تعناونی  

کارگری و متفرقنه ) آزاد( فعالینت   کارمندی، 

 کند.می

 گزیده اطالعات:

فقننره  ۳۰۱8در اسننتان  ۱۳۹۴در سننال 

مترمربننع  ۱۰۳۵2۴۳پروانننه سنناختمانی بننا  

ها صادر شده مساحت زمین توسط شهرداری

و ۱۰ است که نسبت به سال قبل به ترتینب  

کنر  داشته است. الزم بنه ذ  کاهشدرصد  ۱8

های  صنادر  پروانهدرصد  86است که بیش از 

 شده مربوط به واحدهای مسکونی می باشد.

شرکت تعناونی   ۹۰در استان  ۱۳۹۴در سال 

نفر پرسننل   ۱۴2۳و نفر عضو  ۵۴۱۰مسکن 

 اننند در مجمننوعکننردهشنناغل فعالیننت مننی 

رينننال سنننرمايه اولینننه    هنننزار ۳۵۳۱28۳6

 اند.داشته
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 و زمـين  مسـاحت  برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه-1-9

 مربع(متر  –)فقره                                                           شهری نقاط در زیربنا

 مساحت زيربنای طبقات مساحت زمین )فقره(تعداد سال و شهر

1375 ۱7۵۱ 8۰۴۹8۰ ۳۱۱۰8۴ 

1380 2۰۳7 8۱77۹۹ ۳8۵68۹ 

1385 ۵62۱ ۱76۴۵72 ۱2228۱۵ 

1390 ۵7۵2 ۱67۴۴2۵ ۱8۰6۹6۱ 

1391 ۳۹۹۹ ۱۵۴7۰۳۴ ۱28۹۹2۰ 

1392 ۳۱۹8 ۹8۴7۰۴ ۱۰۱2۴8۳ 

1393 ۳۳7۵ ۱26۴27۳ ۱۰۳۵۱۴8 

1394 3018 1035243 1332254 

 ۱8۹۳2 ۳27۰8 ۱27 آب پخش

 ۳۰۵۹ ۱۰۱۵۱ 2۵ آباد

 ۹2۰۳ ۱88۳۰ ۵6 آبدان

 ۴۰87 ۵۵7۱ 2۵ امام حسن

 ۴۴۳۱ ۹۵۴۱ ۳۱ انارستان

 ۱26۳۰ ۳۵۳۴2 68 اهرم

 2۹8۰ ۵8۱۹ 2۰ بادوله

 6۹726 6۹786 26۳ برازجان

 86۳۱ ۱۴6۹۹ ۵۰ بردخون

 7۰6۰ ۱۳۹8۹ ۴۴ بردستان

 ۴686۳ ۴۱۵7۱ ۱۵۳ بندردیر

 76۴۴ ۹۹66 ۴2 بندردیلم

 7۹27 ۹7۹۹ ۳۳ بندرریگ

 ۹۳87۵ 8۰2۵6 ۳۱۴ بندرکنگان
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 در زيربننا  و زمنین  مسناحت  برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه-۱-۹

 )دنباله( متر مربع( –)فقره                                شهری نقاط

 مساحت زیربنای طبقات مساحت زمين )فقره(تعداد سال و شهر

 76۹2۹ 76۳۵8 26۹ بندرگناوه

 ۱۰۱۱۰ ۱۱2۳۳ ۴۳ بنک

 ۳88۴ ۱2۹6۰ 28 بوشکان

 ۴262۹۱ 2۳8۴۱8 ۳7۳ بوشهر

 7۹6 ۳۳87 8 تنگ ارم

 867۴2 ۳۱6۳۴ 88 جم

 ۱۴۰۹۹ ۱7۵۴۱ 78 چغادک

 ۱۱۵۰۰ ۳8۵8 ۱۹ خارک

 ۳86۰۱ ۳78۹۰ ۱۴۵ خورموج

 ۱۴68 ۴۰۳۵ ۱۱ دالکی

 ۱7۱۳6 ۱766۳ ۴۰ دلوار

 ۵2۱۳ ۱۰۹۹۱ ۳7 دوراهک

 8۴6۵ ۱۵7۹۵ ۴6 ریز

 7282 ۱۵۴۵2 ۴7 سعد آباد

 ۱۳2۹۹ ۱۴۱۳۱ ۴۳ سيراف

 7۹8۵ ۱۴8۰۰ ۵7 شبانکاره

 ۴7۴ ۱۴67 8 شنبه

 2۴726۳ 7۴۱8۴ ۱6۹ عسلویه

 ۱۴۱78 2۴۳۳7 ۹6 کاکی

 2۳۱۴ 8۳۰۹ 2۰ کلمه

 ۳۴26۹ 2۳7۱۹ ۹7 نخل تقی

 6۹۰8 ۱۹۰۵۳ ۴۵ وحدتيه

 .ايران آمار مرکز - مأخذ
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 در اسـتفاده  نـوع  برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -2-9

 (فقره)                                                شهری نقاط
سال و 

 شهر
 مسکوني جمع

مسکوني و 

 كارگاه توأم
 آموزشي صنعتي بازرگاني

و  بهداشتي

 يا درماني
 ساير

1375 1751 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

1380 2037 ۱86۳ 2۰ ۱۰۳ ۱2 ۳۹ 

1385 5621 ۴۹76 ۳87 2۳۵ 2۳ * 

1390 5752 ۵28۳ 26۹ ۱۵۳ ۳7 ۱۰ 

1391 3993 ۳۵2۳ 26۵ ۱68 2۰ ۱7 

1392 3198 27۱۳ 2۱6 2۴۰ ۱۵ ۱۴ 

1393 3375 2۹۰۵ 286 ۱۳6 7 8 ۳ ۳۰ 

1394 3018 2613 230 160 4 4 * 7 

 * * * * ۱۴ ۱۱ ۱۰2 127 آب پخش

 * * * * ۱ * 2۴ 25 آباد

 ۱ * ۱ * ۴ * ۵۰ 56 آبدان

 * * * * * 2 2۳ 25 امام حسن

 * * * * * 2 2۹ 31 انارستان

 * * * ۱ 7 2 ۵8 68 اهرم

 * * * * ۳ ۱ ۱6 20 بادوله

 2 * * * 8 8 2۴۵ 263 برازجان

 * * * * 7 ۳ ۴۰ 50 بردخون

 * * * * * ۱ ۴۳ 44 بردستان

 ۱ * * * ۴ 2۴ ۱2۴ 153 بندردیر

 * * * * ۳ ۴ ۳۵ 42 بندردیلم

 * * * * * 7 26 33 بندرریگ

 * * * * ۳ 7 ۳۰۴ 314 بندرکنگان
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  شنهری  نقاط در استفاده نوع برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی های پروانه -2-۹
 ) دنباله( (فقره)

سال و 

 شهر
 مسکوني جمع

مسکوني و 

 كارگاه توأم
 آموزشي صنعتي بازرگاني

و  بهداشتي

 يا درماني
 ساير

 ۱ * ۱ ۱ ۱2 ۴ 2۵۰ 269 بندرگناوه

 ۱ * * * * ۳ ۳۹ 43 بنک

 * * * * ۱ ۱ 26 28 بوشکان

 * * ۱ 2 ۳۰ ۹۰ 2۵۰ 373 بوشهر

 * * * * ۱ 2 ۵ 8 تنگ ارم

 * * * * ۱ ۱۰ 77 88 جم

 * * * * ۳ * 7۵ 78 چغادك

 * * * * 2 ۱ ۱6 19 خارك

 * * * * ۵ 2 ۱۳8 145 خورموج

 * * * * ۱ * ۱۰ 11 دالکي

 * * * * ۴ ۴ ۳2 40 دلوار

 * * * * ۱ * ۳6 37 دوراهک

 * * * * ۱ * ۴۵ 46 ريز

 * * * * 6 * ۴۱ 47 سعد آباد

 * * * * * 7 ۳6 43 سیراف

 ۱ * * * ۵ * ۵۱ 57 شبانکاره

 * * * * ۴ * ۴ 8 شنبه

 * * ۱ * ۹ 2۴ ۱۳۵ 169 عسلويه

 * * * * ۱2 2 82 96 كاكي

 * * * * ۴ ۱ ۱۵ 20 كلمه

 * * * * ۱ ۵ ۹۱ 97 نخل تقي

 * * * * ۳ 2 ۴۰ 45 وحدتیه

 .ايران مرکزآمار -مأخذ
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 و اسـکلت  نـوع  برحسـب  ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه-3-9

 (فقره)شهری         نقاط در ساختمانی عمده مصالح

 آجر و آهن جمع سال و شهر
آجر و 

 چوب

بلوک 

 سيمانی

اسکلت 

 فلزی

بتون 

 آرمه
 سایر

1375 534 6۵ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴6۹ ۰۰۰ 

1380 2037 ۱۴7 ۰۰۰ 8۵۹ 768 26۳ 

1385 5621 ۳۱ 8 8۵۹ ۴72۳ ۰۰۰ 

1390 5752 7۴۹ 6 ۱272 ۳72۵ ۰۰۰ 

1391 3999 ۴67 2۴ 86۵ 26۴۱ 2 

1392 3198 ۴78 ۹6 6۱۴ 2۰۱۰ ۰۰۰ 

1393 3375 8۰۳ 8۱ 6۳۹ ۱۵ ۱8۳6 ۱ 

1394 2613 651 31 656 18 1257 * 

 * * * ۱۰2 * * 102 آب پخش

 * * * 2۴ * * 24 آباد

 * * * ۵۰ * * 50 آبدان

 * * * * * 2۳ 23 امام حسن

 * ۴ * 2۴ * ۱ 29 انارستان

 * 6 ۱ ۱۱ * ۴۰ 58 اهرم

 * ۳ * ۱ * ۱2 16 بادوله

 * 88 ۳ 2۰ ۳۱ ۱۰۳ 245 برازجان

 * ۱ * 2 * ۳7 40 بردخون

 * ۴۰ * ۳ * * 43 بردستان

 * ۱2۴ * * * * 124 بندردیر

 * ۱۱ * 8 * ۱6 35 بندردیلم

 * ۱6 * * * ۱۰ 26 بندرریگ

 * ۵۰ ۱ ۱۱۱ * ۱۴2 304 بندرکنگان
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 عمده مصالح و اسکلت نوع برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی های پروانه-۳-۹

 )دنباله( (فقره)شهری             نقاط در ساختمانی

 آجر و آهن جمع سال و شهر
آجر و 

 چوب

بلوك 

 سیماني

اسکلت 

 فلزی

بتون 

 آرمه
 ساير

 * ۳2 * ۱ * 2۱7 250 بندرگناوه

 * ۳۱ * 8 * * 39 بنک

 * ۱ * 2۰ * ۵ 26 بوشکان

 * 2۴8 2 * * * 250 بوشهر

 * * * ۵ * * 5 تنگ ارم

 * 77 * * * * 77 جم

 * 7۵ * * * * 75 چغادك

 * ۹ 7 * * * 16 خارك

 * ۱۳8 * * * * 138 خورموج

 * ۱ * ۳ * 6 10 دالکي

 * * * ۳۰ * 2 32 دلوار

 * ۳۵ * ۱ * * 36 دوراهک

 * * * ۴۵ * * 45 ريز

 * ۴۱ * * * * 41 سعد آباد

 * 2 * ۳۴ * * 36 سیراف

 * * * ۱۴ * ۳7 51 شبانکاره

 * * * ۴ * * 4 شنبه

 * ۱۳۱ ۴ * * * 135 عسلويه

 * * * 82 * * 82 كاكي

 * ۱ * ۱۴ * * 15 كلمه

 * ۹۱ * * * * 91 نخل تقي

 * ۱ * ۳۹ * * 40 وحدتیه

  ايران. مرکزآمار  -مأخذ
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 در طبقـات  تعداد برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی های پروانه -4-9

 (فقره) شهری         نقاط

 جمع و شهرسال 
يک 

 طبقه
 دو طبقه

سه 

 طبقه
 چهارطبقه

پنج طبقه و 

 تر بیش

1375 1751 ۱۵۹7 ۱۳۹ ۱۳ 2 

1380 1863 ۱668 ۱۳2 ۴۹ ۱۴ 

1385 5621 ۳۹۰۴ ۹76 ۵2۹ 2۱2 

1390 5752 282۹ ۱۵۳۳ ۱۱۰۴ 286 

1391 4091 2۰6۱ ۱۰۱7 ۵72 ۴۴۱ 

1392 3138 ۱6۴۰ 8۵۴ ۳۳6 ۳۰8 

1393 3375 ۱67۳ 878 ۳۳7 ۳۳۳ ۱۵۴ 

1394 3018 1514 738 276 285 205 

 * * ۴ ۱2 ۱۱۱ 127 آب پخش

 * * * ۱ 2۴ 25 آباد

 * * * 8 ۴8 56 آبدان

 * * * ۵ 2۰ 25 امام حسن

 * * ۳ ۴ 2۴ 31 انارستان

 * * ۱ ۹ ۵8 68 اهرم

 * * * 2 ۱8 20 بادوله

 * ۹ ۴2 ۱2۵ 87 263 برازجان

 * * ۱ ۱2 ۳7 50 بردخون

 * * 2 2 ۴۰ 44 بردستان

 2 ۵ ۱7 ۳7 ۹2 153 بندردیر

 * * ۱ ۱8 2۳ 42 بندردیلم

 * * 2 ۱۹ ۱2 33 بندرریگ

 ۱۱ ۱۱ 2۹ ۱۱2 ۱۵۱ 314 بندرکنگان
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 نقناط  در طبقنات  تعنداد  برحسنب  سناختمان  احنداث  برای شده صادر ساختمانی های پروانه -۴-۹

 )دنباله( (فقره) شهری        

 جمع سال و شهر
یک 

 طبقه

دو 

 طبقه
 چهارطبقه سه طبقه

پنج طبقه و 

 تر بيش

 ۴ ۹ ۵۰ ۱۰2 ۱۰۴ 269 بندرگناوه

 * ۱ 2 ۱7 2۳ 43 بنک

 * * * ۳ 2۵ 28 بوشکان

 8۱ 2۱2 ۴۴ ۱7 ۱۹ 373 بوشهر

 * * * ۳ ۵ 8 تنگ ارم

 ۳۴ ۱۳ ۱۵ ۱2 ۱۴ 88 جم

 * * ۵ ۹ 6۴ 78 چغادک

 2 ۴ ۱۰ * ۳ 19 خارک

 * * ۵ ۴6 ۹۴ 145 خورموج

 * * * * ۱۱ 11 دالکی

 * * 2 ۱۳ 2۵ 40 دلوار

 * * * ۱ ۳6 37 دوراهک

 * * * 6 ۴۰ 46 ریز

 * * ۱ ۱ ۴۵ 47 سعد آباد

 * ۱ ۴ ۱۱ 27 43 سيراف

 * * * 2 ۵۵ 57 شبانکاره

 * * * * 8 8 شنبه

 6۵ ۱۴ 26 ۴۴ 2۰ 169 عسلویه

 * ۱ ۱ ۱6 78 96 کاکی

 * * * ۳ ۱7 20 کلمه

 6 ۵ ۹ 6۰ ۱7 97 نخل تقی

 * * * 6 ۳۹ 45 وحدتيه

 .ايران مرکزآمار -مأخذ
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 و زمـين  مساحت حسب بر ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی های پروانه -5-9

   (مربع متر هزار - فقره)               شهری نقاط در آن قبلی وضعيت

 سال و شهر
 باو یا مزرعه زمين بایر جمع

ساختمان 

 تخریبی

 مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه

1375 * * * * * * * * 

1380 2037 7420 ۱8۵۹ 7۳۳7 ۱۳ 7 ۱6۵ 76 

1385 5621 1763 ۴8۵۵ ۱۵۳۱ ۳۱ ۱۳ 7۳۵ 2۱۹ 

1390 6441 1933 ۴6۱8 ۱۳66 ۴2 ۱۴ ۱78۱ ۵۵۳ 

1391 3999 1545 ۳2۹2 ۱۳۰۹ ۱۴ ۳ 6۹۳ 2۳۳ 

1392 3198 983 26۱۴ 8۱2 ۱۰ 2 ۵7۴ ۱6۹ 

1393 3375 1264 2۳۴۹ 8۹۱ ۱۴ ۱۴ ۱۰۱2 ۳6۰ 

1394 3018 1035243 2448 866148 5 2344 565 166751 

 * * * * ۳27۰8 ۱27 32708 127 آب پخش

 68۱ 2 * * ۹۴7۰ 2۳ 10151 25 آباد

 * * ۳۰۰ ۱ ۱8۵۳۰ ۵۵ 18830 56 آبدان

 * * * * ۵۵7۱ 2۵ 5571 25 امام حسن

 * * * * ۹۵۴۱ ۳۱ 9541 31 انارستان

 7۳۱ 2 ۱۳۹۵ ۱ ۳۳2۱6 6۵ 35342 68 اهرم

 * * * * ۵8۱۹ 2۰ 5819 20 بادوله

 2۰6۴2 6۴ ۴۴۹ 2 ۴86۹۵ ۱۹7 69786 263 برازجان

 ۴۳۴۰ ۱۴ * * ۱۰۳۵۹ ۳6 14699 50 بردخون

 * * * * ۱۳۹8۹ ۴۴ 13989 44 بردستان

 ۱2۵8۳ ۵6 * * 28۹88 ۹7 41571 153 بندردیر

 ۱۰۰7 ۴ * * 8۹۵۹ ۳8 9966 42 بندردیلم

 7۰7 ۳ * * ۹۰۹2 ۳۰ 9799 33 بندرریگ

 * * * * 8۰2۵6 ۳۱۴ 8۰2۵6 314 بندرکنگان
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 وضنعیت  و زمنین  مسناحت  حسنب  بر ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی های پروانه -۵-۹

 )دنباله(( مربع متر هزار - فقره)               شهری نقاط در آن قبلی

 سال و شهر
 یا مزرعهباو  زمين بایر جمع

ساختمان 

 تخریبی

 مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه

 2۱۴۳۳ 77 * * ۵۴۹2۵ ۱۹2 76358 269 بندرگناوه

 8۱۳ 2 * * ۱۰۴2۰ ۴۱ 11233 43 بنک

 6۹۵6 ۱۱ * * 6۰۰۴ ۱7 12960 28 بوشکان

 7۱۳۰7 27۹ * * ۱67۱۱۱ ۹۴ 238418 373 بوشهر

 ۱۹۳ ۱ * * ۳۱۹۴ 7 3387 8 تنگ ارم

 * * * * ۳۱6۳۴ 88 31634 88 جم

 * * * * ۱7۵۴۱ 78 17541 78 چغادک

 ۱8۰2 ۹ * * 2۰۵6 ۱۰ 3858 19 خارک

 * * * * ۳78۹۰ ۱۴۵ 37890 145 خورموج

 ۱۳67 2 * * 2668 ۹ 4035 11 دالکی

 222 2 * * ۱7۴۴۱ ۳8 17663 40 دلوار

 ۱۱۳۳ ۱ * * ۹8۵8 ۳6 10991 37 دوراهک

 ۱۱۳ ۱ 2۰۰ ۱ ۱۵۴82 ۴۴ 15795 46 ریز

 * * * * ۱۵۴۵2 ۴7 15452 47 سعد آباد

 ۱868 ۴ * * ۱226۳ ۳۹ 14131 43 سيراف

 * * * * ۱۴8۰۰ ۵7 14800 57 شبانکاره

 68۴ ۱ * * 78۳ 7 1467 8 شنبه

 ۹۳۴۹ ۱۴ * * 6۴8۳۵ ۱۵۵ 74184 169 عسلویه

 * * * * 2۴۳۳7 ۹6 24337 96 کاکی

 26۵ ۱ * * 8۰۴۴ ۱۹ 8309 20 کلمه

 * * * * 2۳7۱۹ ۹7 23719 97 نخل تقی

 8۵۵۵ ۱۵ * * ۱۰۴۹8 ۳۰ 19053 45 وحدتيه

 .ايران مرکزآمار -مأخذ
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 تعـداد  حسـب بر مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -6-9

   (مربع متر هزار - فقره) شهری     نقاط مسکونی، در واحد

 سال و شهر

 پروانه برحسب تعداد واحد مسکونيتعداد 
مساحت 

 زمین
 مساحت زيربنا

 جمع
يک 

 واحد

دو 

 واحد

سه 

 واحد

چهار 

 واحد

پنج واحد و 

 تر بیش

1375 1596 ۱۵۰7 8۱ ۳ ۵ * 8۰۵ ۳۱۱ 

1380 1863 ۱687 ۹۴ ۱7 6۵ * 8۱8 ۳86 

1385 4976 ۳۹۰8 688 ۱۳۹ 2۴۱ * ۱76۵ ۱22۳ 

1390 5283 ۳۱7۵ ۱۱۱۳ ۳7۵ 62۰ * ۱67۴ ۱8۰7 

1391 3522 2۱۴6 72۱ 26۴ ۱۱۵ 276 ۱۵۴7 ۱2۹۰ 

1392 2713 ۱۴۳6 727 272 2۱۳ 6۵ ۹8۵ ۱۰۱2 

1393 2905 ۱862 ۵۱۴ 262 ۹۱ ۱76 ۱26۴ ۱۰۳۵ 

1394 2613 1580 530 217 82 204 1035 1332 

 ۱۹ ۳۳ * * * ۴ ۹8 102 آب پخش

 ۳ ۱۰ * * * * 2۴ 24 آباد

 ۹ ۱۹ * * * ۴ ۴6 50 آبدان

 ۴ 6 * * * 2 2۱ 23 امام حسن

 ۴ ۱۰ * * ۱ 2 26 29 انارستان

 ۱۳ ۳۵ * ۱ * ۴ ۵۳ 58 اهرم

 ۳ 6 * * * ۱ ۱۵ 16 بادوله

 7۰ 7۰ ۱ 2 ۱۱ 77 ۱۵۴ 245 برازجان

 ۹ ۱۵ * * * ۴ ۳6 40 بردخون

 7 ۱۴ * * * * ۴۳ 43 بردستان

 ۴7 ۴2 ۱ * ۳ ۳۰ ۹۰ 124 بندردير

 8 ۱۰ * * ۱ ۱۰ 2۴ 35 بندرديلم

 8 ۱۰ * * * ۱۰ ۱6 26 بندرريگ

 ۹۴ 8۰ ۱۹ ۹ 2۱ 78 ۱77 304 بندركنگان
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 واحد تعداد حسب بر مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی های پروانه -6-۹

 )دنباله(( مربع متر هزار - فقره) شهری     نقاط مسکونی، در

 سال و شهر

مساحت  تعداد پروانه برحسب تعداد واحد مسکونی

 زمين

 جمع

 مساحت زیربنا

 جمع یک واحد
یک 

 واحد

دو 

 واحد
 جمع

یک 

 واحد
 دو واحد

 77 76 6 ۱۰ 28 82 ۱2۴ 250 بندرگناوه

 ۱۰ ۱۱ * * 2 ۱۴ 2۳ 39 بنک

 ۴ ۱۳ * * * ۱ 2۵ 26 بوشکان

 ۴26 2۳8 ۵8 ۴7 ۱۰۱ 28 ۱6 250 بوشهر

 ۱ ۳ * * * * ۵ 5 تنگ ارم

 87 ۳2 ۳۳ ۴ ۹ ۱۳ ۱8 77 جم

 ۱۴ ۱8 * * ۴ 8 6۳ 75 چغادک

 ۱2 ۴ 8 ۱ ۵ ۱ ۱ 16 خارک

 ۳۹ ۳8 * * 6 ۴۰ ۹2 138 خورموج

 ۱ ۴ * * * * ۱۰ 10 دالکی

 ۱7 ۱8 * * * 8 2۴ 32 دلوار

 ۵ ۱۱ * * * ۱ ۳۵ 36 دوراهک

 8 ۱6 * * * 6 ۳۹ 45 ریز

 7 ۱۵ * * * * ۴۱ 41 آبادسعد

 ۱۳ ۱۴ * * * ۱۰ 26 36 سيراف

 8 ۱۵ * * * ۱ ۵۰ 51 شبانکاره

 * ۱ * * * * ۴ 4 شنبه

 2۴7 7۴ 66 ۴ 6 ۴۱ ۱8 135 عسلویه

 ۱۴ 2۴ * * * 8 7۴ 82 کاکی

 2 8 * * * 2 ۱۳ 15 کلمه

 ۳۴ 2۴ ۱2 ۴ ۱۹ ۳8 ۱8 91 نخل تقی

 7 ۱۹ * * * 2 ۳8 40 وحدتيه

 ايران مرکزآمار -مأخذ
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 نـوع  حسـب  بـر  مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی های پروانه -7-9

  (  فقره)    شهری      نقاط در عمده مصالح

 جمع سال و شهر
آجر و 

 آهن

آجر و 

 چوب

بلوک 

 سيمانی

اسکلت 

 فلزی

بتون 

 آرمه
 سایر

1375 534 6۵ * * ۴6۹ * 

1380 2037 ۱۴7 * 8۵۹ 768 26۳ 

1385 5621 ۳۱ 8 8۵۹ ۴72۳ * 

1390 5752 7۴۹ 6 ۱272 ۳72۵ * 

1391 3999 ۴67 2۴ 86۵ 26۴۱ 2 

1392 3198 2۰۱۰ ۹6 6۱۴ ۴78 * 

1393 3375 8۰۳ 8۱ 6۳۹ ۱۵ ۱8۳6 ۱ 

1394 3018 696 33 727 30 1532 * 

 * 2 ۱ ۱2۳ * ۱ 127 آب پخش

 * * * 2۵ * * 25 آباد

 * * * ۵۵ * ۱ 56 آبدان

 * * * * * 2۵ 25 امام حسن

 * ۵ * 2۵ * ۱ 31 انارستان

 * ۱۳ ۳ ۱2 * ۴۰ 68 اهرم

 * ۵ * ۱ * ۱۴ 20 بادوله

 * ۹7 ۴ 2۱ ۳۳ ۱۰8 263 برازجان

 * 6 * 2 * ۴2 50 بردخون

 * ۴۱ * ۳ * * 44 بردستان

 * ۱۵۳ * * * * 153 بندردیر

 * ۱7 * 8 * ۱7 42 بندردیلم

 * 2۰ * * * ۱۳ 33 بندرریگ

 * ۵۵ ۱ ۱۱2 * ۱۴6 314 بندرکنگان
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 عمنده  مصنالح  نوع حسب بر مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی های پروانه -7-۹
 )دنباله((  فقره)    شهری      نقاط در

 جمع سال و شهر
آجر و 

 آهن

آجر و 

 چوب

بلوک 

 سيمانی

اسکلت 

 فلزی
 سایر بتون آرمه

 * ۴۰ * ۱ * 228 269 بندرگناوه

 * ۳۴ * ۹ * * 43 بنک

 * ۱ * 2۱ * 6 28 بوشکان

 * ۳6۴ 8 * * ۱ 373 بوشهر

 * ۱ * 7 * * 8 تنگ ارم

 * 88 * * * * 88 جم

 * 78 * * * * 78 چغادک

 * ۱۰ 7 * * 2 19 خارک

 * ۱۴۵ * * * * 145 خورموج

 * ۱ * ۳ * 7 11 دالکی

 * ۳ * ۳۵ * 2 40 دلوار

 * ۳6 * ۱ * * 37 دوراهک

 * * * ۴6 * * 46 ریز

 * ۴7 * * * * 47 آبادسعد

 * 8 * ۳۵ * * 43 سيراف

 * * * ۱7 * ۴۰ 57 شبانکاره

 * * * 7 * ۱ 8 شنبه

 * ۱6۳ 6 * * * 169 عسلویه

 * * * ۹6 * * 96 کاکی

 * ۱ * ۱8 * ۱ 20 کلمه

 * ۹7 * * * * 97 نخل تقی

 * ۱ * ۴۴ * * 45 وحدتيه

 ايران  مرکزآمار -مأخذ
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 نـوع  حسببر شده صادر ساختمانی هایپروانه در شده تعيين مسکونی واحد تعداد-8-9

 شهری نقاط در متقاضی بخش و پروانه

 سال و شهر
احداث و افزایش 

 بنا

 احداث بنا

 دولتی تعاونی خصوصی جمع

1375 2۱7۴ 2004 * * * 

1380 2۳۴۳ 2037 ۱۹۹۰ 7 ۴۰ 

1385 8۹67 8940 8۴88 2۱7 2۳۵ 

1390 ۱۳77۹ 15580 ۱۴877 ۳۵7 ۳۴6 

1391 ۹۴2۴ 8247 7۹26 228 ۹۳ 

1392 7۳۰۳ 6377 6۳۱6 8 ۵۳ 

1393 7۴۰۴ 6762 66۱۰ ۱2۰ ۳2 

1394 6762 6762 6610 120 32 

 * * ۱67 167 ۱67 آب پخش

 * * * * * آباد

 * * ۵۴ 54 ۵۴ آبدان

 * * 2۰ 20 2۰ امام حسن

 * * ۱6 16 ۱6 انارستان

 * * 2۹ 29 2۹ اهرم

 * * ۱۳ 13 ۱۳ بادوله

 ۴ ۱ 766 771 77۱ برازجان

 * * ۵6 56 ۵6 بردخون

 * * ۴۵ 45 ۴۵ بردستان

 * ۱۱8 2۹۱ 409 ۴۰۹ بندردیر

 ۱ * 68 69 6۹ بندردیلم

 * * 76 76 76 بندرریگ

 * * ۴۴6 446 ۴۴6 بندرکنگان
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 و پرواننه  ننوع  حسنب بر شنده  صادر ساختمانی هایپروانه در شده تعیین مسکونی واحد تعداد-8-۹

 )دنباله(  شهری نقاط در متقاضی بخش

 سال و شهر
افزایش احداث و 

 بنا

 احداث بنا

 جمع تعاونی خصوصی جمع

 2 * 7۱2 714 7۱۴ بندرگناوه

 ۴ * ۹۰ 94 ۹۴ بنک

 * * 2 2 2 بوشکان

 ۱۹ * ۱۵۱8 1537 ۱۵۳7 بوشهر

 * * ۳ 3 ۳ تنگ ارم

 * * ۳۱۹ 319 ۳۱۹ جم

 * * ۵6 56 ۵6 چغادک

 * * ۴2 42 ۴2 خارک

 * * ۱۵۹ 159 ۱۵۹ خورموج

 * * ۵ 5 ۵ دالکی

 * * ۴۳ 43 ۴۳ دلوار

 * * ۱2 12 ۱2 دوراهک

 * * ۴2 42 ۴2 ریز

 * * 2۹ 29 2۹ سعد آباد

 2 * 66 68 68 سيراف

 * * ۴2 42 ۴2 شبانکاره

 * ۱ ۱۴ 15 ۱۵ شنبه

 * * ۵۱۵ 515 ۵۱۵ عسلویه

 * * ۴۱ 41 ۴۱ کاکی

 * * 2 2 2 کلمه

 * * 6۴۹ 649 6۴۹ نخل تقی

 * * 2۰2 202 2۰2 وحدتيه

 .ايران مرکزآمار -مأخذ
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 شهری نقاط در خصوصی بخش توسط شده شروع های ساختمان مشخصات -9-9

 شرح

تعداد 

ساختمان 
 )دستیاه(

مساحت زمین 
 )هگار متر مربع(

بنای طبقه  سطح زير

 )هگار متر مربع(همکف 

سطح كل 

زيربنای طبقات 
 )هگار متر مربع(

ارزش زمین 
 )میلیون ريال(

هزينه ساختمان 
 ريال( )میلیون

 جمع

1385 2569 545 348 718 776619 1160798 

1390 3518 931 570 1779 4606942 5925460 
1391 3411 762 495 1192 3650598 5231883 

1392 2418 578 370 1108 5412452 6609351 
1393 2529 576 366 958 5265332 7356769 

1394 1747 444 307 1070 9770060 9693364 

 ساختمان مسکونی

1385 2179 471 288 551 594257 871914 

1390 3339 865 534 1569 4096970 5082157 

1391 2996 558 397 864 2369396 3624547 

1392 2092 452 283 621 2956536 3270758 

1393 2۳۵۳ ۴۹7 ۳۱۴ 6۵7 ۳6۹۹۰66 ۴6۴8۳6۹ 

1394 1283 258 184 581 4031676 5031413 

 غير مسکونی ساختمان

1385 4 1 1 4 3860 7076 
1390 24 27 7 19 54427 76764 
1391 57 129 43 58 210759 207731 
1392 57 53 31 152 827535 1324081 
1393 ۳7 ۴۹ ۳۰ ۱82 ۱۱۰۳8۰ ۱8۳887۱ 

1394 116 100 55 127 1848484 1252363 

 ساختمان مسکونی و غيرمسکونی توأم

1385 386 73 59 163 178502 281808 
1390 155 39 29 191 455545 766539 
1391 358 75 55 270 1070443 1399605 
1392 269 73 56 335 1628381 2014512 
1393 ۱۳۹ ۳۰ 22 ۱۱۹ ۱۴۵۵886 86۹۵2۹ 

1394 348 86 68 362 3889901 3409587 

 بانك مرکگی جمهوری اسالمي ايران -مموش
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           شهری نقاط در خصوصی بخش توسط شده تکميل های ساختمان مشخصات-10-9

 شرح

تعداد 

ساختمان 
 )دستیاه(

مساحت زمین 
 )هگار متر مربع(

بنای  سطح زير

طبقه همکف 
 )هگار متر مربع(

سطح كل زيربنای 

 طبقات
 )هگار متر مربع( 

ارزش زمین 
 )میلیون ريال(

هزينه ساختمان 
 )میلیون ريال(

 جمع
1385 2592 520 292 531 592563 742362 
1390 5853 1428 899 2456 5709440 7559856 

1391 4542 958 620 1373 6619559 8727431 
1392 3109 645 441 1101 5925056 5268289 

1393 4073 1097 668 1567 7532810 8980945 

1394 1959 474 295 869 7361167 6243443 

 ساختمان مسکوني

1385 2484 451 263 455 499150 619813 
1390 2299 524 339 696 1156925 1711160 
1391 4317 889 583 1206 3151984 4140147 
1392 2948 570 395 916 4402556 3828909 

1393 ۳6۵۵ ۹۳۵ ۵7۱ ۱22۱ 6۹7۰۰۵۰ 67۳87۵8 

1394 1729 301 212 535 3771502 3576070 
 ساختمان غیر مسکوني

1385 20 55 18 31 47316 52264 
1390 3399 865 534 1569 4096970 5082157 
1391 95 43 17 64 3151984 4140147 
1392 41 43 21 50 761250 719690 

1393 ۵8 8۱ ۴۰ 68 ۳6۹۱۳8 ۵8۴۳88 

1394 36 121 44 79 680091 678489 
 ساختمان مسکوني و غیرمسکوني توأم

1385 88 14 11 45 46097 70285 
1390 155 39 26 191 455545 766539 
1391 130 26 20 103 315591 447137 
1392 120 32 25 135 761250 719690 

1393 ۳6۰ 8۱ ۵7 278 ۱۹۳622 ۱6۵77۹۹ 

1394 193 52 38 255 2909575 1988884 

 بانك مرکگی جمهوری اسالمي ايران -مموش
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 و تمـام  نيمـه  شـده،  شروع های ساختمان حسب بر خصوصی بخش گذاری سرمایه -11-9

 (ريال )میلیون   شهری نقاط در شده تکميل

 جمع سال
ساختمان های 

 شروع شده

های  ساختمان

 تمام نيمه

های تکميل  ساختمان

 شده

1385 1131459 ۳۹8۰88 ۵8۳۰۵۹ ۱۵۰۳۱2 

1390 5657406 ۱886۳۹۹ ۳27۹۵6۱ ۴۹۱۴۴6 

1391 6629777 ۱۳۴۳76۹ ۴۱۰۰2۱8 ۱۱8۵7۹۰ 

1392 7908135 ۱8۳۴7۹7 ۵۰۵26۱۰ ۱۰2۰728 

1393 8586931 22762۱۱ ۴۴۴۵7۳6 ۱86۴۹8۴ 

1394 9882644 2701016 6230571 951057 

 .ايران اسالمی جمهوری مرکزی بانک -مأخذ





تعداد، متوسط سطح زیربنا و متوسط هزینه یک مترمربـع سـاختمان واحـدهای      -12-9

 هزار ريال( -) متر مربعمسکونی تکميل شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهری 

 متوسط هرینه یک مترمربع ساختمان متوسط زیربنا تعداد سال و شهر

1385 2۵۹2 2۰۵ ۱۳۹۵۵72 

1390 27۳۴ ۳87 ۳۰۱2۳6۳ 

1391 ۴۵۴2 ۳۰2 ۳۵66۳۴7 

1392 ۳۱۰۹ ۳۵۴ ۴28۱۱76 

1393 ۴۰7۳ ۳8۵ ۵7۳2 

1394 1959 444 15515767 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران -مأخذ
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مان مسـکن و  هـای احـداث شـده توسـط سـاز     سـاختمان ع تعداد و هزینه انوا  -13-9

 ) میلیون ريال(        شهرسازی استان 

 سال

  

واحدهای 

 مسکونی

ساختمان های 

 دولتی
 )پروژه(عمران شهری مراکزآمورشی مراکز درمانی

 هزینه تعداد هزینه تعداد هزینه تعداد هزینه تعداد هزینه تعداد

1385 000 000 18 20380 8 22259 2 3300 98 108016 

1390 000 000 18 21149 3 147147 1 10000 47 98514 

1391 4 000 29 28070 1 183140 2 12530 28 37590 

1392 4 000 22 12930 000 000 2 13080 32 43510 

1393 5 3550 16 42100 000 000 3 35000 24 64657 

 سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر -مأخذ
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های واگذار شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان برحسـب نـوع   زمين  -14-9

 ) متر مربع(  استفاده 

 سال و شهر
 احداث واحد غیرمسکوني احداث واحدمسکوني

 مساحت زمین تعداد قطعه زمین مساحت زمین تعداد قطعه زمین

١38٠ 72۳ 26۹۳۱2 ۴8۵ ۱2۴66۴8 

١39٠ ۳۵2 ۱۳۹۵۴8 ۱8۱ ۳۱۳۹78 

١39١ 8۱۱ ۱۴۰2۵۰ ۵۵۹ ۴7۰6۵۰ 

١392 ۱2۱۳ ۱۵26۴2 ۴۰۰ 2۹۴۹۱۳ 

١393 752 71520 170 76822 

 * * * * آب پخش

 * * * * آباد

 * * * * آبدان

 * * * * امام حسن

 * * * * انارستان

 ۱۱۹72 ۳ ۱۱۰۰۴ ۱۱7 اهرم

 * * * * بادوله

 ۱۵۳۴ ۳ ۴۰۵7 ۴۵ برازجان

 * * * * بردخون

 * * * * بردستان

 ۴۵۰۰ ۱6 ۳۱۰۰ ۳۴ بندردير

 2۱۳۵2 ۴۵ 6۵87 68 بندرديلم

 * * 2۰۱ ۱ بندرريگ

 2۱۹۹۴ 72 ۱27۵۰ ۱7۱ بندركنگان
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   های واگذار شده توسط سازمان مسکن و شهرسنازی اسنتان برحسنب ننوع اسنتفاده      زمین  -۱۴-۹
 )دنباله(  متر مربع()

 سال و شهر
 احداث واحد غيرمسکونی احداث واحدمسکونی

 مساحت زمين تعداد قطعه زمين مساحت زمين تعداد قطعه زمين

 * * * * بندرگناوه

 * * * * بنک

 * * * * بوشکان

 ۱۴۳۴۰ 27 ۱۱8۵ ۱۰ بوشهر

 * * * * تنگ ارم

 822 ۱ * * جم

 ۳۰7 ۳ ۱۴۴۹۵ 6۴ چغادک

 * * * * خارک

 * * ۱۴۹86 ۱8۳ خورموج

 * * * * دالکی

 * * * * دلوار

 * * * * دوراهک

 * * * * ریز

 * * * * سعد آباد

 * * * * سيراف

 * * * * شبانکاره

 * * * * شنبه

 * * * * عسلویه

 * * * * کاکی

 * * * * کلمه

 * * * * نخل تقی

 * * * * وحدتيه

 * * ۳۱۵۴ ۵۹ عاليشهر

 .سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر -مأخذ
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 )میلیون ريال( های تعاونی مسکن فعال در پایان سال مشخصات عمومی شرکت  -15-9

 سرمایه شاغالن اعضا تعداد سال

1375 ۱7 ... ... ... 

1380 ۴ ۴6 ۹ 276۰۰۰ 

1385 ۴۳ ۵7۹۴ ۱۳۵ ۵2۵2۹۱۱ 

1390 2۰۳ ۱۳۵22 6۰۳۴ 7۹۵۴7۴22 

1391 ۱۱۹ 78۴2 2۴۹۰ ۵6668۰22 

1392 68 ۴2۳8 ۱۵۳2 ۵۵7۵2۵۹۵ 

1393 ۱۱7 7۰۵۵ ۱88۴ 6۳7۵۱۹8۱ 

1394 90 5410 1423 35312836 

 مأخذ: اداره کل تعاون استان بوشهر.
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 مقدمه

  فعالینت   دو  شنامل   فصنل   اينن   آمنارهنای

 .است " هتلداری "، و " داخلی  بازرگانی" عمده

    داخلی  بازرگانی -۱

،  بازرگنانی   هنای  از کارگاه  آمارگیری  نخستین

  و در سننال  در شننهر تهننران  ۱۳۳2  درسننال

آمار   کل  ، توسط اداره در شهر اصفهان ۱۳۳6

  د. در سننالشننکشننور اجننرا   وزارت  عمننومی

  دارايی  وزارت  آمار بازرگانی  اداره کل  ،۱۳۴۴

متحد،   ملل  سازمان  های توصیه  با رعايت  وقت

کنرد    هینه ت  طرحی  داخلی  بازرگانی  در زمینه

، ۱۳۴۵  منتشننر شند. در سننال   آن  نتنايج   کنه 

، از  اقتصننناد وقنننت  آمنننار وزارت  اداره کنننل

  و حومنه   شهر تهران  فروشی عمده  های کارگاه

آورد   عمنل   به  ، سرشماری آزمايشی  صورت  به

.  انتشنار يافنت   ۱۳۴6  در سنال   آن  نتنايج   که

 تننا ۱۳۴6  از سننال ،ورذکاداره منن  هم نننین

  ، اطالعات ای نمونه  آمارگیری  از طري  ۱۳۵۱

شنهر   2۵۰ بازرگنانی   هنای  کارگناه   مربوط بنه 

را منتشر کنرد.    آن  و نتايج  وریآکشور را گرد

نینز در    يرانا  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک

هنا   ، از سنال  ملی  های حساب  ارتباط با تنظیم

،  بازرگنانی   آمارهنای   آوری جمع  به  نسبت  قبل

 . است  کرده  اقدام

و  ۱۳۵۵  هنای  سنال   ، طی ايران مرکز آمار    

  گینری  نموننه   دو طرح  اجرای  قالب ، در۱۳۵6

 در  و ديگری  شهر رشت در  يکی  که  آزمايشی

و خرمشهر   ، کرمانشاه ، زاهدان تهران  شهرهای

 .آغاز کرد  زمینه  را در اين  ، اقداماتیانجام شد

  و مسننکن  نفننوس  عمننومی  در سرشننماری

  و آمنننارگیری ۱۳6۵و  ۱۳۵۵  هنننای سنننال

در مننورد    نیننز آمارهننايی  ۱۳7۰  جمعیننت

 وریآکشنورگرد   درسطح  بازرگانی  های کارگاه

 شد.  

، ۱۳67  سنال   و اوايل ۱۳66  در اواخر سال    

کناال    خريد و فنروش   های از کارگاه  آمارگیری

وسنیع توسنط     مقیناس   ، بنه  در نقاط شنهری 

  آمد. سپس اجرا در  مرحله  به  مار ايرانمرکز آ

  هنای  کارگناه  ، اطالعات آماری۱۳6۹  در سال

  و روسنتايی   شنهری   جامعه ور، در دو زيرذکم

  ، طنننرح۱۳7۳  شننند. در سنننال  گنننردآوری

  )محننل  بازرگننانی  هننای از کارگنناه  آمننارگیری

 اجنرا   ای نمونه  صورت  کاال(، به  خريد و فروش

 شد. 

  هننای شننرکت  در زمینننه  آمنناری  اطالعننات    

و آمنننار ۱۳۳۹  ، از سنننال شنننهری  تعننناونی

از  ۱۳۴2  ازسال  روستايی،  تعاونی  های شرکت

  هنای  ذينربط اخنذ و در سنالنامه     های سازمان

،  لنفص  نناي . در است  شده  کشور درج  آماری

  تعنناونی  هننای هننا و اتحاديننه  شننرکت آمننار

  روسنتايی   تعاون  مرکزی  از سازمان  روستايی،
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  هنای  هنا و اتحادينه   ساير شرکت  و مشخصات

شننده   اخننذ و ارائننه   تعنناون   ، از وزارت تعنناونی

 . است 

 

  هتلداری -2

  هننای گنناهاقامت  کیفیننت  در زمینننه  آمارهننايی

  اينن  آن، در  و تعداد تخنت   کشور، تعداد اتاق

از  ۱۳82  سنال ا تن   کنه   اسنت   شده  درج  فصل

  وزارت  و جهنننانگردی  ايرانگنننردی  سنننازمان

شند، امنا از    منی اخذ   و ارشاد اسالمی  فرهنگ

هننای  بننا ادغننام سننازمان ۱۳82اواخننر سننال 

ايرانگننردی و جهننانگردی و میننراث فرهنگننی 

سازمان مینراث فرهنگنی و   "کشور و تشکیل 

، آمار مذکور از اين سازمان اخنذ  "گردشگری

  طوالنی  سابقه  آمارها دارای  ن. ارائه ايشود می

  جلننب  سننازمان  تشننکیل  و از زمننان  اسننت

  از سنال  و  ، گردآوری۱۳۴2  در سال  سیاحان

  کشنننور درج  آمننناری  ، در سنننالنامه۱۳۴۵

   . شود می

 

  مفاهيم  تعاریف

و    تعناريف   کنیند بنه    رجوع : تعاونی  شرکت

و   ، جنگلنداری  کشناورزی  - ۴  فصل"  مفاهیم

 ." شیالت

  هنای  بخنش  در  کنه   تعناونی   های شرکت  انواع

 زير  شرح  به ،دارند  اشتغال  فعالیت  به  مختلف

 : است

شنرکت    :خدماتی  تعاونی  های شرکت -۱

تعاونی است که به منظنور ارائنه خندمات در    

هنننای خننندماتی برحسنننب  يکنننی از رشنننته

( ISIC)هنای اقتصنادی    بنندی فعالینت   طبقه

 شود. میتشکیل و ثبت 

ــأمين  تعــاونی  هــای شــرکت -2 نيــاز   ت

شرکتی است که با عضويت :  توليدکنندگان

واحدهای تولیدی به منظور تنأمین و توزينع   

انواع نیازهای مشترک آننان تشنکیل و ثبنت    

 شود.   می

نيـاز     تأمين  تعاونــی  هــای شرکت -۳

هنای   ننوع شنرکت    اينن   :کننـدگان  مصرف

  کاال و لوازم  انواع  تأمینو   تعاونی در امر تهیه

و   از داخنل   تعناونی   مورد نیاز اعضای  مصرفی

و   عمنومی   مصنالح   کشور در چنارچوب   خارج

دارنند و    ها، فعالینت  ها و هزينه قیمت  کاهش

،  کارمنندی   مصرف  تعاونی  های شرکت  شامنل

آزاد،   ، مصنرف  محلی  ، مصرف کارگری  مصرف

 باشند. می يعیتوز  وفنو صن  اننمرزنشین

شنرکت تعناونی    : فعال  تعاونی  های شرکت

بننرداری رسننیده و دارای  اسننت کننه بننه بهننره

باشند و بننه نحنوی     عملکرد مالی سالیانه می

 تولیند داشته و يا ارائه خدمات نمايد.  

ــه  ــاونی  اتحادیـ   تعننناونی   : اتحادينننه تعـ

شرکت  7ای است با عضويت حداقل  مجموعه

هنا يکسنان    تعاونی، کنه موضنوع فعالینت آن   
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بناشند و براساس قانون بخش تعاون تشنکیل  

 و ثبت شود. 

  تعــاونی  هــای اتحادیــه  ذخــایر قــانونی

ــتایی درصنند از درآمنند   2۰  سنناالنه : روس

  ، بنه  روستايی  تعاونی  های ها و اتحاديه شرکت

، منظنور   تقسنیم   غیر قابنل   قانونی  ذخیره  نام

 .شود می

عبننارت اسننت از خرينند، معاملننه     : واردات

تهاتری و يا اهدای کاال و خدمات يک کشنور  

از کشورهای ديگر، پنس از انجنام تشنريفات    

 گمرکی و رعايت ساير مقررات.

  زيننر، جننزو آمننار واردات  نننامبرده  واردات     

 اند: منظور نشده

  هننای معافیننتکاالهننايی کننه مشننمول  -الننف

امور   قانون ۳7در ماده   مندرج  سیاسی  قانونی

  خنننرداد مننناه   ام سنننی  مصنننوب  گمرکنننی

 باشند.   می۱۳۵۰

  ، صننادراتی خننارجی  ترانزيننت  کناالهنننای - ب

و  (۱)، کابوتناژ   انتقنالی  (، )مرجنوعنی  برگشتی

 . موقت  واردات

  کننه  مسننتعمل  شخصننی  و لننوازم  اسننباب -ج

و سننود   گمرکننی  حقننوق  پرداخننت  مشننمول

 نباشد.  بازرگانی

و   زمیننی   نقلینه   وسنايل   و روغنن   سوخت -د

 . هوايی

  خارج  منمقی  ايرانیان  مستعمل  خانه  لوازم -هن

امنور    قانون ۳7ماده 6بند  موضوع  خارجیان يا

 د.شو می  ترخیص  پته با  که  گمرکی

  هنا و مراکنزی   سنازمان   به  اهدايی  کاالهای -و

 باشند. می  گمرکی  معافیت  مشمول  که

 ۳۱  مناده   مسنافر موضنوع    همراه  کاالهای -ز

 . قانون

عبنارت اسنت از فنروش، معاملنه      : صادرات 

تهاتری و يا اهدای کاال و خدمات يک کشنور  

به کشورهای ديگر، پنس از انجنام تشنريفات    

 ت ساير مقررات.گمرکی و رعاي

  زير، جزو آمنار صنادرات    نامبرده  صادرات     

 اند: منظور نشده

 موقت.  صادرات - الف

 کابوتاژ. - ب

 و  نقلینه  زمیننی    وسنايل   و روغن  سوخت -ج

 هوايی.

 ۳2  مناده   مسنافر موضنوع    همراه  کاالهای -د

 . قانون

ضمناً صنادرات منوارد زينر در صنادرات غینر      

گردند و توسط شرکت ملنی   نمینفتی منظور 

نفت و شرکت ملی گناز اينران صنادر و تنابع     

 باشد: مقررات خاص خود می

 نفت خام   -الف

 گاز طبیعی   -ب

 نفت کوره  -ج

 نفت سفید -د
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   نفت گاز )گازويیل( -هن 

 میعانات گازی -و

، ۱۳7۴  سنال  کاالها تا  آماری  بندی طبقه     

  درجندول   منندرج   ها و تعاريف رديف  برمبنای

  ام سننی  مصننوب  بروکسننل  گمرکننی تعرفننه

  مقنررات   طبن    باشد کنه  می ۱۳۵۰  خردادماه

  فرعنی   ، تقسنیماتی  و واردات  صادرات  عمومی

، ۱۳7۵  . از سنال  اسنت   آمنده   عمنل   به  در آن

  نظننام  جدينند کننه  المللننی بننین  بننندی طبقننه

  کناال نامینده    و کدگنذاری   توصنیف   هماهنگ

  شنده   قبلنی   بنندی  طبقنه   ، جنايگزين شود می

  شنرح   به  قسمت  يک و  بیست  شامل  است که

 باشد: زير می

  محصننوالت و  زنننده  حیوانننات -اول  قسننمت

 . حیوانی

 . نباتی  محصوالت - دوم  قسمت

 ينا    حیوانی  های روغن ها و چربی - سوم  قسمت

هنا،   آن   تفکیک از  حاصل   های وردهارف و  نباتی

يا  حیوانی   های ، موم آماده  خوراکی  های  چربی

 . نباتی

،  غنذايی   صننايع   محصنوالت  - چهنارم   قسمت

  ها، توتون و سرکه  الکلی  های ها، آبگونه نوشابه

 .ها ساخته آن  تنباکو و بدل و

 . معدنی  محصوالت - پنجم  قسمت

  شنیمیايی   صننايع    محصوالت -  ششم   قسمت

 . آن  به   وابسته   صنايع يا

  اشننیای و  پالسننتیکی مننواد - هفننتم  قسننمت

  منواد، کنائوچو و اشنیای     از اينن   شده  ساخته

 .از کائوچو  شده  ساخته

  نرم  های ، پوست ، چرم پوست - هشتم  قسمت 

  مواد، مصنوعات  از اين  شده  هنساخت  و اشیای

  هنای  فنر، کینسف  وازمن، ل ازینس  و برگ  زين

  سناخته   هماننند، اشنیای    های و ظرف  دستی

 .   از روده  شده

  و اشنیای   چنوب   ، زغنال  چنوب  - نهنم   قسمت

،  ای پنبنه  چنوب    و اشنیای   پنبه ، چنوب چوبی

    .و سبدبافی  حصیربافی  مصنوعات

  يا ساير مواد الیناف   خمیرچوب - دهم  قسمت

کاغنذ   يا مقوا، ريزکاغذ  و خرده  ، آخال سلولزی

 . ها از آن  شده  ساختنه  و اشینایو مقنوا 

از   و مصنوعات  جیامواد نس -  يازدهم  قسمت

 .مواد  اين

 و  چتربنارانی  ، ، کناله  کفش - دوازدهم  قسمت 

 و  شنالق  شنو،  صنندلی   ، عصا و عصنای  آفتابی

  اشیای و   آماده پر ، آن  اجزای و  تعلیمی  تازيانه

اشنیا از  ،  مصنوعی  های از پر، گل  شده  ساخته

 .   انسان  موی

،  ، از گنز  از سنگ  مصنوعات - سیزدهم  قسمت

 نسننوز، از میکننا و مننواد   ، از پنبننه از سننیمان

 و   شیشننه ، سننرامیک   محصننوالت همانننند،

 .  از شیشه  مصنوعات

 ، پرورده يا  مرواريد طبیعی - چهاردهم  قسمت

  نیمنه   های گرانبها و همانند، سنگ  های سنگ
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  روکنش   دارای  گرانبها، فلنزات   اتگرانبها، فلز

  شده  ساخته  گرانبها و اشیای  از فلزات  يا رويه

 . ، سکه بدلی  مواد، زيورآالت  از اين

  و مصنوعات  معمولی  فلزات - پانزدهم  قسمت 

 . ها آن

  و وسننايل  آالت ماشننین - شننانزدهم  قسننمت

آن،   و اجنزا و قطعنات   بنرقی   ، ادوات مکانیکی

،  صننننوت  ضنننبط و پخنننش  هنننای دسنننتگاه

و   صنننوت  ضبنننط و پنننخش  هنننای دسننتگاه

  اين  و متفرعات  ، اجزا، قطعات تصوير تلويزيون

   .ها دستگاه

،  ، هنوايی  زمینی وسايل نقلیه - هفدهم  قسمت 

   .آن  مربوط به  و تجهیزات  آبنی

  اپتیک  های و دستگاه  آالت - هیجدهم  قسمت

و   و سننننجش  یو سنننینماتوگراف  و عکاسنننی

  هنای  و دستگاه  ، آالت سنجی  و دقت  آزمايش

،  سنازی  ساعت  صنعت  ، اشیای و جراحی  طبی

  و متفرعنات   و اجنزا و قطعنات    موسیقی  آالت

 .  آن

و اجنزا و    و مهمنات   اسلحه - نوزدهم  قسمت 

کاالهننا و  - بیسننتم  قسننمت هننا آن  قطعننات

 - يکنم  و  بیسنت   قسنمت   گونناگون   مصنوعات

 . عتیقه  و  کلکسیون  ، اشیای هنری  اشیای

  کنناال در واردات براسنناس  کنناال: ارزش  ارزش 

ه ناال بنک قیمت  ینيعن((.C.I.F  سیف  ارزش

د نتننا مقصن    آن و حمل   هنه بیمنزيننه  اضافه  

عبننارت از   شننود و درصننادرات ینن منننتعیینن

  رفناز طننن  دهنشننن  ننتعییننن  هنننای ارزش

  ادراتنص  مرکز توسعه  گذاری نرخ  وننکمیسی

  فننوب  ارزش  ایننننمبن رنبنن  هننننک اسنننت

F.O.B.)ه ننننن کناال در نقط   تنقیمن   ( يعنی

  تعینننین  کشنننتی  روی  و تحوينننل  بنننارگیری

 .گردد می

مکننان يننا قسننمتی از مکننان يننا   :اقامتگــاه

تعنندادی مکننان مشننخص اسننت کننه در آن  

ای از عوامل تولید زير نظر منديريت   مجموعه

و حسابداری واحد به فعالیت پذيرش مسنافر  

يا مهمان برای اقامت موقت و ارائه خدمات و 

هنايی کنه    تسهیالت اشتغال دارنند. اقامتگناه  

  اقامتگناه "کنند،  ها استفاده  عموم مردم از آن

هايی که استفاده از آن ها  و اقامتگاه "همگانی

محدود به اعضای سنازمان بخصوصنی باشند،    

شننود.  نامیننده مننی  "اصننیاقامتگنناه اختص"

اقامتگنناه دوم خانوارهننا اعننم از آپارتمننان و   

ويالهای شخصی که مورد اسنتفاده خنانوار و   

گینرد،   ها قرار می اعضای فامیل و دوستان آن

هنای گردشنگری    با وجود اينکه جزو ظرفینت 

هنا بنه    جنزو اقامتگناه   شود، ولنی  محسوب می

 آيد.   نمی  حساب

  وضعیت  برحسبها  اقامتگاه :اقامتگاه  درجه

  و کیفینت   و تجهیزاتی  ، تأسیساتی ساختمانی

  کنننند و براسنناس مننی  عرضننه  کننه  خنندماتی

:  گنروه  6  هنا، بنه   آن از  هرگروه  خاص  مقررات

 2سننتاره،  ۳سننتاره،  ۴سننتاره،  ۵يننا   لننوکس
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، ممتاز و گروهی به صورت   ستاره  يک ، ستاره

، درجه ۱بندی شده )درجه  بدون ستاره درجه

 .شوند می  تفکیک، و ...( 2

هنا ينا    مجمنوع اتناق   بنه  : ظرفيت اقامتگاه

هايی که در مدت معین جهت اسنتفاده   تخت

بننرداری  مسننافران )مهمانننان( آمنناده بهننره  

 گويند.   شود، ظرفیت اقامتگاه می می

 

 گزیده اطالعات:

صننادرات  مقنندار و ارزش ۱۳۹۴در سننال 

انواع کاال از گمرکات استان بوشهر به ترتینب  

میلیون ريال  2۳8۱۵۱۱۴هزار تن و  ۱6۹87

بوده است. در اين سال مقدار واردات و ارزش 

واردات انواع کاال به گمرکات استان بوشهر به 

میلینون   ۱8۴۹۳۳8هزار تن و  ۱۴62ترتیب 

 .ريال بوده است

شنرکت تعنناونی   862تعننداد  ۱۳۹۴در سنال  

 فعال در استان بوده است. 
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 )تن(های استان       مقدار صادرات انواع کاال )بجز نفت خام( از گمرک -1-10

 كاال

 گمرك استان مربوط به گمرك بوشهر مي باشد. ١392تا  ١388آمار از سال 

1388 1390 1391 1392 1393 1394 1393 1394 

حیوانات زنده و 

 محصوالت حیواني
4753 6385 4338 3974 11376 9230 ۱۳۴۳6 15250 

 9770 ۱7۳۹۴۹ 5429 14153 26165 12924 16190 9580 محصوالت نباتي

های و روغنهاچربي

-يا نباتيحیواني

 فرآوردهای آنهاو

5 5/0 5 3 * 1 ۵/۰ 1 

  صنايع محصوالت

ها و  غذای، نوشابه

های الکلي و آبگونه

 سركه

2133 1695 1492 4984 4178 17392 2۰۵۱۹ 19579 

 8816888 ۱88۴2۱66 1155777 1035341 1035950 1299785 1227249 607956 محصوالت معدني

محصوالت شیمیايي 

 و وابسته
96704 134580 37926 96452 46535 49342 ۵8۵۴7۴۵ 6956540 

مواد پالستیکي و 

 كاچوبي
238 374 235 186 916 131 ۱۱77۳۴۵ 1160817 

پوست، چرم، 

های نرم و پوست

اشیای ساخته شده 

 از اين مواد

1 * * * 6 * 6 * 

، ذغال چوب و چوب

 اشیای چوبي
23 3 9 37 82 59 87 73 

ياساير خمیر چوب

 سلولزیمواد
20 320 102 5 * 14 * 14 

و مواد نساجي

از اين مصنوعات

 مواد

16 67 28 5 2 3 ۱۵ 26 
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)دنباله( )تن(        های استان مقدار صادرات انواع کاال )بجز نفت خام( از گمرک -۱-۱۰

 كاال
 گمرك استان باشد.مربوط به گمرك بوشهر مي ١392تا  ١388آمار از سال 

1388 1390 1391 1392 1393 1394 1393 1394 

 10 ۱۴ 1 14 35 20 20 67 كفش و كاله و چتر

مصنوعات از سنگ و 

 گچ و سیمان
2585 958 1670 738 6033 2108 6۳۹۴ 2702 

مروايد طبیعي و 

های پرورده و سنگ

 گران بها

* * * * * * * * 

فلزات معمولي و 

 مصنوعات آنها
10191 5470 3694 9237 422 371 ۴۳۳ 2320 

ماشین آالت و 

 وسايل مکانیکي
163 81 118 109 233 132 2۴۱ 764 

، لیه زمینيوسايط نق

 هوايي و آبي
… 9 32 26 15 56 6۵ 68 

آالت و دستگاه های 

 آپتیک
03/0 1 * * * * * * 

 * * * * * * * * اسلحه و مهمات

كاالها و مصنوعات 

 گوناگون
5 5 50 5 22 13 2۳ 2184 

 * * * * * * * * اشیای هنری

 ۱6۹87۰۰7 26۰7۹7۳۹ ۱2۴۰۰6۰ 1119328 1177911 1362428 5/1393407 734440 جمع

مموش  اداره کل گمرکات استان بوشهر
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 )میلیون ريال(    های استان ارزش صادرات انواع کاال )بجز نفت خام( از گمرک -2-10

 كاال
 گمرك استان مربوط به گمرك بوشهر مي باشد. ١392تا  ١388آمار از سال 

1390 1391 1392 1393 1394 1393 1394 
حیوانات زنده و محصوالت 

 حیواني
149941 270465 427856 ۱۱72۴7۴ 927808 ۱۴۴۴۹۴۵ 1776184 

 272820 6۹۱8۹6 135143 2۴۱۱6۴ 311678 149182 127553 محصوالت نباتي

 چربي ها و روغن های

حیواني يا نباتي و 

 فرآوردهای آنها

7 120 123 ۱8 25 ۱8 25 

غذايي،  صنايع محصوالت

ها و آبگونه های  نوشابه

 الکلي و سركه

26183 43316 94264 ۹۰887 219932 2۴7۳8۰ 280486 

 101742667 ۳862۳28۴۹ 13791717 ۱۳۴۳2۵۳8 12161606 7409947 4316114 محصوالت معدني

محصوالت شیمیايي و 

 وابسته
1642834 1047436 2029757 ۱۳۳7۵۵۵ 1454541 8۰۰۵۴۵۴8 90549275 

 43121072 ۴628۴۹۱۰ 7751 ۳۱۴2۰ 12341 11447 12881 مواد پالستیکي و كاچوبي

پوست ، چرم ، پوست های 

نرم و اشیای ساخته شده 

 از اين مواد

* * * ۴7۰ * ۴7۰ * 

چوب ، ذغال چوب و 

 اشیای چوبي
40 699 2718 ۴۰88 3765 ۴۵۳۹ 5950 

خمیر چوب يا ساير مواد 

 سلولزی
1213 1088 119 * 846 * 846 

مواد نساجي و مصنوعات از 

 اين مواد
2440 3558 348 ۳2۰ 319 ۱۰۰۱ 1593 
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)دنباله( )میلیون ريال(  های استان ارزش صادرات انواع کاال )بجز نفت خام( از گمرک -2-۱۰

 كاال
 گمرك استان مربوط به گمرك بوشهر مي باشد. ١392تا  ١388آمار از سال 

1390 1391 1392 1393 1394 1393 1394 

 2812 ۹28 154 ۹28 2072 999 559 كفش و كاله و چتر

مصنوعات از سنگ 

 و گچ و سیمان
5448 7492 7511 ۳۵8۵8 20268 ۵2۵۱۹ 33484 

مروايد طبیعي و 

پرورده و سنگ های 

 گران بها

* * * * * * * 

فلزات معمولي و 

 مصنوعات آنها
82828 108918 298224 2۵۰۱۴ 30473 26۰۰8 121026 

ماشین آالت و 

 وسايل مکانیکي
4910 33525 6595 ۱8۴۱6۳ 7095 ۱8۵۳6۹ 94818 

وسايط نقلیه زمیني 

 ، هوايي و آبي
238 1413 1868 ۱۴۵۱ 1895 6۹2۵ 3225 

آالت و دستگاه های 

 آپتیک
4 * * * 9 * 9 

 * * * * * * * مهمات اسلحه و

كاالها و مصنوعات 

 گوناگون
101 1858 1002 ۱۰۰۳ 5686 ۱۱۴۰ 147821 

 * * * * * * * اشیای هنری

 238154114 515235446 16607429 16559351 15358082 9091463 6373294 جمع

 بوشهر استان گمرکات کل اداره: مأخذ
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 )تن(  های استان گمرکمقدار واردات انواع کاال از  -3-10

 كاال
 گمرك استان باشد.مربوط به گمرك بوشهر مي ١392تا  ١388آمار از سال 

1390 1391 1392 1393 1394 1393 1394 

حیوانات زنده و محصوالت 

 حیواني
228۴6 ۴۴2۵۳ ۳6۰۰۱ ۴۱۵78 22799 ۴۱۵78 22800 

 546050 ۴۹۹72۰ 537183 ۴۹۹۰۰۰ ۵8۴۰22 7۱8۰۳۹ 66۴777 محصوالت نباتي

چربي ها و روغن های حیواني 

 يا نباتي و فرآوردهای آنها
6۵۹6 ۳728 ۳62۹ ۴8۵۴ 4871 ۵۱7۴ 5257 

غذايي،  صنايع محصوالت

ها و آبگونه های الکلي  نوشابه

 و سركه

6۳626 ۳8۵6۵ 82۳۹۱ ۱6۳۵۵ 12589 ۱6۴۵۱ 16017 

 9822 ۱2۴۹۹ 7644 6۰6۳ ۴2۱۳ ۵۰62 ۱۴2۰۴ محصوالت معدني

 59435 ۱۳۳۴7۳ 43325 8۹7۱۴ ۴۰787 ۱2۹۹۱ ۱۳۳76 محصوالت شیمیايي و وابسته

 197410 2۹2۰76 51262 2882۵2 ۱۴۰۰77 ۳8۰۰2 ۴۴۹88 مواد پالستیکي و كاچوبي

پوست ، چرم ، پوست های 

نرم و اشیای ساخته شده از 

 اين مواد

۳۹۰۳ ۱7۴۴ ۱۱۹ 287 252 67۱ 525 

چوب ، ذغال چوب و اشیای 

 چوبي
2۱۱62 8۹2۱ ۵6۹۹8 ۴67۹۱ 2453 ۴7۵2۰ 34944 

خمیر چوب يا ساير مواد 

 سلولزی
26۳8۳ ۳7۰22 ۳76۹2۰ 2۳۵27۰ 73745 2۳۵۴6۳ 98778 

جي و مصنوعات از امواد نس

 اين مواد
۱۴2۰۰ 8۹7۹ 28۰۱6 ۳۱6۵6 8841 ۳2۳۳6 12574 
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)دنباله( )تن(  های استان مقدار واردات انواع کاال از گمرک -۳-۱۰

 كاال
 گمرك استان مربوط به گمرك بوشهر مي باشد. ١392تا  ١388آمار از سال 

1390 1391 1392 1393 1394 1393 1394 

 784 888 353 6۱۳ ۳۴۳ ۱۱۳۵ 2۴2۹ كفش و كاله و چتر

مصنوعات از سنگ 

 و گچ و سیمان
۳7۴۴8 2۹۵6۹ 8۳7۴ ۱۵826 8871 ۱86۵7 13734 

مروايد طبیعي و 

و سنگ های  پرورده

 گران بها

۴۹۹ 27 ۹2 ۱8 14 ۱8 15 

فلزات معمولي و 

 مصنوعات آنها
6۱۳۳8 ۵۵۰۵8 ۵8۳7۱ 2۰۴8۰8 144197 2۱۴2۴۱ 187051 

ماشین آالت و 

 وسايل مکانیکي
۱۹۴7۰۵ ۱۴82۱7 ۱6۳۰۹۱ ۱۵878۳ 98804 ۱8۴7۴۳ 134268 

وسايط نقلیه زمیني 

 ، هوايي و آبي
۴۹۱۳۳ ۴7۰۵۴ ۵27۱۱ 7۳۳۰7 49829 82۴۹۳ 73157 

آالت و دستگاه های 

 آپتیک
۴۰77 22۹۰ 2۵۱۹ 276۱ 2014 ۳۳۰۳ 3093 

 51 ۴8 43 ۴۳ 22 * * اسلحه و مهمات
كاالها و مصنوعات 

 گوناگون
۳2۵۹8 ۱876۹ ۱۵۹۱2 ۱۹6۵۳ 17548 22۵2۵ 39480 

 7681 ۵۴6۰ 7610 ۵۴6۰ ۱68 ۱6۰ ۱2۹27 اشیای هنری

 ۱۴62۹2۵ ۱8۴۹۳۳8 ۱۱۹۴2۴8 ۱7۴۱۰۹2 ۱6۵۴776 ۱2۱۹۵8۵ ۱2۹۱2۱۵ جمع

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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 )میلیون ريال(            های استان ارزش واردات انواع کاال از گمرک -4-10

 كاال
 گمرك استان باشد.مربوط به گمرك بوشهر مي ١392تا  ١388آمار از سال 

1390 1391 1392 1393 1394 1393 1394 

زنده و حیوانات 

 محصوالت حیواني
614823 3011999 4463254 ۳۴۴۵۹72 2017467 ۳۴۴۵۹72 2145452 

 15930315 ۱۳۹6۳۰2۳ 14971283 ۱۳۹۵۴288 18012218 12325334 6189454 محصوالت نباتي

چربي ها و روغن های 

حیواني يا نباتي و 

 فرآوردهای آنها
102763 100417 158218 2۵۰88۰ 309233 2687۴۵ 338638 

غذايي صنايع محصوالت

ها و آبگونه  ، نوشابه

 های الکلي و سركه
547074 879647 1644402 8۱۱76۱ 801306 8۱۴686 1099491 

 275342 ۳2۳6۴2 199883 ۳۰۰7۰۵ 144249 109047 223244 محصوالت معدني

محصوالت شیمیايي و 

 وابسته
347926 786026 2825638 ۵76۰۳۹۴ 3411586 6۳68۵27 4540439 

مواد پالستیکي و 

 كاچوبي
1291953 2245124 9805215 ۱۹86۱۴8۹ 9960581 2۰۱27۹۳8 12703576 

پوست ، چرم ، پوست 

های نرم و اشیای 

 ساخته شده از اين مواد
68613 66660 9303 22826 17008 ۳7888 37904 

چوب ، ذغال چوب و 

 اشیای چوبي
127865 107481 630043 ۵2۴۹68 78516 ۵۳۳2۰۱ 439291 

خمیر چوب يا ساير 

 مواد سلولزی
454682 999754 9634853 ۵۴۰۱2۹2 1792819 ۵۴۰788۹ 2346529 

جي و امواد نس

 مصنوعات از اين مواد
789141 376777 1943951 2۱۹7۴۴۱ 656917 22۳۹۵۰2 929329 
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 )دنباله( )میلیون ريال(  های استان ارزش واردات انواع کاال از گمرک -۴-۱۰

 كاال
 گمرك استان مربوط به گمرك بوشهر مي باشد. ١392تا  ١388آمار از سال 

1390 1391 1392 1393 1394 1393 1394 

كفش و كاله و 

 چتر
92851 56186 24756 41004 25050 62522 67441 

مصنوعات از 

سنگ و گچ و 

 سیمان
364074 364523 273097 471161 262728 555480 423622 

 مروايد طبیعي و

پرورده و سنگ 

 های گران بها
27247 2153 5179 2663 1897 2701 2038 

فلزات معمولي و 

 مصنوعات آنها
1180740 1579130 2718961 7753671 5620159 8154288 7276831 

ماشین آالت و 

 وسايل مکانیکي
9231345 13708411 28992294 28874681 12149030 31362254 16233638 

وسايط نقلیه 

، هوايي و  زمیني

 آبي
2060305 6096339 10801434 14353989 8586245 16180206 12006722 

آالت و دستگاه 

 های آپتیک
205098 238592 551826 439122 439683 527070 645347 

 8613 6178 5036 5642 7445 * * اسلحه و مهمات
كاالها و مصنوعات 

 گوناگون
777362 674972 1110613 1510861 1645715 1677786 2441750 

 2323358 1467316 2301048 1467316 34886 8615 1602163 اشیای هنری

 82215665 113526815 65253197 107452126 93791835 43737187 26298723 جمع

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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   1394های استان سال  مقدار و ارزش واردات و صادرات انواع کاال از گمرک -5-10

 گمرك
 واردات غیرنفتي صادرات

 )د ر( ارزش )تن(وزن  )د ر( ارزش )تن(وزن 

 ۹۰6۹۵۴2 2۴۴۵۴ 2۹22۴۵۰ ۳2۱7 بندر دير

 * * * * نخل تقي

 ۱۰۱۰6۹6۹ ۳7۳2 ۳777۵ ۹ بندر ريگ

7/۴727۱ ۱7877۱۵۱ 2۰۴۱7 بندر گناوه  ۱۴۹۹۳۹۱7۱ 

 * * * * بندر دلوار

 * * ۴۹۴۴۴۴886 ۱۱۳۰۴۰۹ خارك

 * * * * بندر عسلويه

 72۳7۵۰۰ ۵۵۰2 ۱۰8۴66۰۰ ۱۴۴۰2 بوالخیر

 2۱2۴8۵8 7۵۵ ۴۵۱2۴76 2۳۳2 بندر ديلم

 ۱2۵۹727۹ 67۹۹ 2۰۴8۰6۳۳6 ۱۳۳2782 بندر كنگان

 2۰۰۳2۳۴۵ ۳۰۱۹ 7۳28۴6۱۰7۴ ۱۳2۳868۴ منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

 22226۳2۹۰۹ ۱۱۹۴2۴8 ۵6267۳۵7۳ ۱2۴۰۰6۰ ١منطقه ويژه اقتصادی بوشهر 

 2۹76768۳۹ ۱77۱۴۱ ۱6276۰۱ ۴6۹۵ 2منطقه ويژه اقتصادی بوشهر 

 27۳۱۴۱7۴۱2 ۱۴62۹2۵ 86282۰۹۹22 ۱6۹87۰۰7 جمع كل

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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تـأمين  "، "تأمين نياز توليدکنندگان"های تعاونی فعال  مشخصات عمومی شرکت -6-10

 ريال( هزار -نفر) در پایان سال "تأمين نياز صنوف خدماتی"و  "نياز مصرف کنندگان

 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 1375 سال

ن
گا

ند
كن

ید
ول

ز ت
نیا

ن 
می

تأ
 

 55 ۴۵ 43 44 51 42 1 3 تعداد

 6521 ۵۹۴7 5337 5700 8485 9119 24 122 ءاعضا

 1157 87۴ 859 1094 855 6226150 100000 367500 شاغالن

 36971730 ۳66۴6662 24392222 7898081 8213401 1196 24 85 سرمايه

ف
صر

ز م
نیا

ن 
می

تأ
ن

گا
ند

كن
 

 60 68 66 67 85 104 3 10 تعداد

 251722 2۴۵8۵۴ 212823 193675 362973 281129 39 1508 ءاعضا

 1355 ۱۳۹۴ 11344 10347 405 19452393 51750 488830 شاغالن

 11541763 ۱۳۳88۳82 13746939 13518739 16407985 413 16 33 سرمايه

ي
مات

خد
ف 

نو
ص

از 
 نی

ن
می

تأ
 

 37 ۵۰ 44 47 55 6 2 * تعداد

 311 ۴۰7 339 345 430 62 32 * ءاعضا

 247 ۳22 280 293 314 102450 41250 * شاغالن

 329900 ۴۳۳۱۰۰ 370100 3540700 3511900 32 11 * سرمايه
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تنأمین نیناز   "،  "ولیدکننندگان تنأمین نیناز ت  "های تعاونی فعنال   مشخصات عمومی شرکت -6-۱۰

 )دنباله(    ريال( هزار -نفر)       در پايان سال "تأمین نیاز صنوف خدماتی"و  "کنندگانمصرف

ن
ستا

هر
ش

 

  

 تأمین نیاز صنوف خدماتي كنندگان تأمین نیاز مصرف تأمین نیاز تولیدكنندگان

داد
تع

اء 
ض

اع
ن 

ال
اغ

ش
 

يه
ما

سر
 

داد
تع

 

ض
اع

ن اء
ال

اغ
ش

 

يه
ما

سر
 

داد
تع

 

ض
اع

ن اء
ال

اغ
ش

 

يه
ما

سر
 

 33000 24 21 3 1291447 116 880 19 34834806 159 1814 16 وشهرب

 54000 34 35 5 442246 11 60906 5 749849 231 763 9 تنگستان

 63050 28 62 7 175600 3 25300 2 28975 61 61 1 جم

 57750 94 83 10 843283 78 33057 15 166200 159 279 9 دشتستان

 78000 46 75 7 3752944 29 62768 5 10000 2 104 1 دشتي

 23100 14 21 3 562055 9 36869 3 152902 18 275 4 دير

 * * * * 45278 6 360 2 340550 111 549 2 ديلم

 * * * * 321936 55 660 4 413736 6 904 3 عسلويه

 10500 7 7 1 85070 3 4670 1 239147 35 1266 5 كنگان

 10500 * 7 1 4021904 1045 26252 4 35565 375 506 5 گناوه

 اداره کل تعاون استان بوشهر –مأخذ 
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های تعاونی خدماتی فعـال بـه تفکيـک شهرسـتان در      مشخصات عمومی شرکت -7-10

 )هزار ريال(پایان سال  

 سال و شهرستان

 

 تأمین نیاز صنوف خدماتي

 سرمايه شاغالن ءاعضا تعداد

1393 ۱۰۱6 ۱۳۱2۳ 228۱8 6۰۴۹۹7۴6 

1394 862 11868 21730 50482501 

 7۱۳۹۴۰۰ 2۹6۱ 2۱۰8 2۰۵ بوشهر

 ۱۰7۰۱2۵ ۱۱۹6 7۰۹ ۹6 تنگستان

 ۱۰۳2۱۰۰ 2۱۵ ۳67 ۳8 جم

 ۱۱۱۱8۱76 ۱۵2۰ 8۴7 ۱۰۴ دشتستان

 ۱۰۱2۰۵۰ 2۱۵۰ 68۱ ۹7 دشتی

 6۹26۰۰ 88۳ ۴۴۱ ۵7 دیر

 ۳66۰۰۰ ۴۳۹ 828 6۳ دیلم

 ۱۱6۴۵۵۰ 76۵۹ ۳۵۴۰ 28 عسلویه

 22۰۹۵۰۰ ۳72۹ ۱7۱7 ۱۰2 کنگان

 2۴678۰۰۰ ۹78 6۳۰ 72 گناوه

 اداره کل تعاون استان بوشهر –مموش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بازرگاني و هتلداری – 10 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
313 

 

 

 )میلیون ريال(های تعاونی روستایی در پایان سال  مشخصات عمومی شرکت -8-10

 سرمایه شاغالن ءاعضا تعداد شرکت شرح

1375 ۳2 7۳7۱۰ ۴۹ 2۳۹8۳ 

1380 ۳2 7۳72۰ ۵۰ 2۳۹8۳ 

1385 ۳2 7۳7۱6 ۵۰ 2۳۹8۳ 

1390 ۳2 6۹۵۵7 ۴7 ۳۳۱۱2 

1391 ۳2 7۳67۴ ۴7 2۰۳۴۳ 

1392 ۳2 7۳67۴ ۴6 2۰۳۴۳ 

1393 ۳2 7۳67۴ ۴۵ ۳2۴2۳ 

1394 35 73674 45 33994 

 ۱8۹ ۱ ۴۴۵۳ ۵ بوشهر

 ۳۰۹۴ 2 ۱۰۴۰۴ ۳ تنگستان

 - - - - جم

 ۱6۴۹2 2۴ 22۴۹۳ ۱2 دشتستان

 622۰ ۳ ۱۰۵۹6 ۴ دشتی

 - - - - دیر

 - - - - دیلم

 - - - - عسلویه

 ۵8۵6 6 ۱78۳۱ 6 کنگان

 2۱۴۳ ۹ 78۹7 ۵ گناوه

 سازمان تعاون روستايي استان بوشهر –مموش 
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 )میلیون ريال(های تعاونی روستایی در پایان سال  مشخصات عمومی اتحادیه -9-10

 ذخيره قانونی سرمایه های تعاونی عضو شرکت تعداد شرح

1375 ۵ ۳2 2۴۱۳7 ۳۵7۰ 

1380 ۵ ۳2 2۴۱۳7 ۳۵7۰ 

1385 ۵ ۳2 2۴۱۳7 ۳۵7۰ 

1390 ۴ 2۰ ۱۱۱6 ۱۰6۳ 

1391 ۴ 2۰ 22۹68 2۰۳۵2۱ 

1392 ۴ 2۰ 22۹68 2۰۳۵۳7 

1393 ۴ 2۰ ۵۳8۵۰6 2۰۳۹۱ 

1394 4 20 33994 9500 

 ۳۳8 ۱8۹ ۵ ۱ بوشهر

 8۳ ۳۰۹۴ - - تنگستان

 - - - - جم

 682۹ ۱6۴۹2 - - دشتستان

 6۹۴ 622۰ - ۱ دشتی

 - - ۴ - دیر

 - - - - دیلم

 - - - - عسلویه

 ۱۳۱6 ۵8۵6 6 ۱ کنگان

 2۳۹ 2۱۴۳ ۵ ۱ گناوه

 سازمان تعاون روستايي استان بوشهر –مموش     
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 های استان تعداد اقامتگاه  -10 – 10

سال و 

 استان

اه
تگ

ام
 اق

مع
ج

 
 ها

 ساير هتل

5 
ره
تا
س

 

4 
ره
تا
س

 

3 
ره
تا
س

 

1 
 2و 

ره
تا
س

 

یر
پذ
مان
مه

ن 
ما
رت
آپا
ل 
هت

 

ی 
را
س
مان
مه

ی
رد
نگ
ها
ج

 

ر)
سای

1) 

1375 16 * * ۱ ۳ ۱۱ * ۱ * 

1380 16 * * ۱ ۳ ۱۱ * ۱ * 

1385 16 * * ۱ ۳ ۱۱ * * ۱ 

1390 29 * * ۱ ۱2 ۱۳ 2 * ۱ 

1391 28 * * ۱ ۱۴ ۱2 * * ۱ 

1392 30 * * ۱ ۱۴ ۱۳ ۱ * ۱ 

1393 20 * * ۱ ۳ 8 8 * * 

1394 31 * * 1 8 13 7 * 2 

 * * ۵ 6 ۳ ۱ * * 15 بوشهر

 * * * * * * * * * تنگستان

 * * * * * * * * * جم

 ۱ * * ۱ ۱ * * * 3 دشتستان

 ۱ * * * * * * * 1 دشتي

 * * * * * * * * * دير

 * * * * * * * * 3 ديلم

 * * ۱ ۱ ۱ * * * 3 عسلويه

 * * ۱ 2 ۳ * * * 6 كنگان

 * * * * * * * * * گناوه

 باشد اردوگاه جهانیردی، پالژ و متل مي( شامل مجتمع جهانیردی، 1
 اداره کل میراث فرهنیي و گردشیری استان بوشهر –مموش 
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   درجه برحسب های استان ظرفيت اقامتگاه -11-10

 سال

 جمع اقامتگاه

 (1)هتل 

پنج 

 ستاره
 یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره

ت
خ
ت

 

ق
اتا

ت 
خ
ت

 

ق
اتا

ت 
خ
ت

 

ق
اتا

ت 
خ
ت

 

ق
اتا

ت 
خ
ت

 

ق
اتا

ت 
خ
ت

 

ق
اتا

 

1375 793 301 * * * * ۱۳6 68 ۱۳8 67 6۰ ۳۰ 

1380 904 334 * * * * ۱۳6 68 ۱۳8 67 6۰ ۳۰ 

1385 944 354 * * * * ۱۳6 68 ۱78 87 6۰ ۳۰ 

1390 2283 819 * * * * ۱۳6 68 8۹۱ 282 2۱8 ۹۵ 

1391 2383 849 * * * * ۱۳6 68 8۹۱ 282 2۱8 ۹۵ 

1392 2245 807 * * * * ۱۳6 68 8۹۱ 282 2۱8 ۹۵ 

1393 2۳۰۵ 8۳7 * * * * ۱۳6 68 8۹۱ 282 2۱8 ۹۵ 

1394 2۰۰7 8۰۹ * * * * ۱۳6 68 ۳28 ۱۴8 ۳۰7 ۱۱8 

 )دنباله ( 

 سال

 سایر

 پانسيون مجتمع اقامتی هتل آپارتمان مهمانپذیر

 اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت

1375 ۴۵۹ ۱۳6 * * * * * * 

1380 ۵7۰ ۱6۹ * * * * * * 

1385 ۵7۰ ۱6۹ * * * * * * 

1390 6۴۵ ۱۹۴ ۳۹۳ ۱8۰ * * * * 

1391 6۴۵ ۱۹۴ ۳۹۳ ۱8۰ ۱۰۰ ۳۰ * * 

1392 6۰7 ۱82 ۳۹۳ ۱8۰ * * * * 

1393 667 2۱2 ۳۹۳ ۱8۰ * * * * 

1394 667 212 557 257 12 6 * * 

 باشد. ( شامل مجتمع جهانگردی، اردوگاه جهانگردی، پالژ و متل می۱

  بوشهرراث فرهنگی و گردشگری استان اداره کل می  – مأخذ



  

 

 حمل و نقل ، انبارداری – 11فصل 
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 تعاریف و مفاهيم

مسنیری بنرای تنردد وسنايل     :  آهن  خط راه

جنايی بنار و ينا     نقلیه ريلی بنه منظنور جابنه   

دو ننوع اصنلی و فرعنی     مسافر است کنه بنه  

 شود. تقسیم می

خطننی اسننت کننه  آهننن: راه  خطننوط اصننلی 

آهنن را بنه يکنديگر متصنل      هنای راه  ايستگاه

 کند. می

خطوط غینر اصنلی،    آهن: راه  خطوط فرعی

تجاری و منانوری بنه    -شامل خطوط صنعتی

 شود. عنوان خطوط فرعی شناخته می

  هستند که  : خطوطی آهن راه یخطوط مانور 

  آهنن، بنرای   راه  تشکیننالتی   هنای  در ايستگاه

  قطارهننا )مننانور( احننداث  و تفکیننک  تنظننیم

 اند. گرديده

ــاری راه  ــنعتی و تج ــوط ص ــن: خط  آه

خطوطی هستند که بنابر تقاضنای موسسنات   

دولتی، صنعتی، زراعی و بازرگانی از خطنوط  

طنوط  آهن منشعب و به خ داخلی ايستگاه راه

 شوند. داخلی موسسات متقاضی متصل می

وسیله نقلیه دارای نیروی کشش  لکوموتيو: 

هنا   است که برای بنه حرکنت درآوردن واگنن   

گینرد و برحسنب ننوع     مورد استفاده قرار می

انرژی مصرفی )برقی، ديزلی و بخاری( و ننوع  

بننندی  اسننتفاده )اصننلی و مننانوری( طبقننه  

 شود.   می

ــالص  وزن   محمننوالت  وزن  مجمننوع : بارخ

خننود   )غیننر از محمننوالت  دولتننی و  تجنناری

 . است  توشه  ( و وزن آهن راه

  وزن بنار   طور عمنوم  به : خالص غير بار  وزن

 . قطار است  اضافه وزن به  خالص

آهنن،   باری کنه براسناس مقنررات راه    : توشه

جايی آن در واگن مسافری نباشند   امکان جابه

ام توسننط و در واگنننی ويننژه بننه همننین ننن  

آهنن   قطارهای مسافری حمل شود توشنه راه 

 شود.   نامیده می

راهی است که معبر رفت و برگشت  آزاد راه:

آن به طور فیزيکی از يکنديگر مجنزا و فاقند    

های هم سطح بوده و ورود و خروج آن  تقاطع

منحصراً در نقناط معنین و محندودی میسنر     

 است. 

)راه اصلی چهار خطه(: راهنی اسنت    بزرگراه

حداقل با چهار خط که مسیر رفت و برگشت 

آن بننه طننور فیزيکننی از يکننديگر مجننزا و    

تواند به صورت هنم سنطح    های آن می تقاطع

 باشد.  

شنود کنه    به راهی اطالق منی  راه روستایی:

ارتباط مراکز تولید روستايی و اتصنال آن بنه   

 های فرعی و اصلی کشور را برقرار کند.   راه

ای از آب  تردهعبننارت از فضننای گسنن بنــدر:
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هننای اصننلی و فرعننی آرام،   شننامل حوضنن ه

هننننا، تأسیسننننات، تجهیننننزات و   اسننننکله

های جنبی واقنع در خشنکی بنرای     ساختمان

تردد شناورها به منظور انجام عملینات منورد   

 نیاز است. 

)بازرگانی(: بندری است کنه در   بندر تجاری

آن صننننرفاً عملیننات مربننوط بننه تخلیننه و   

 انجام شود. بارگیری کاالی تجاری 

: هر نوع وسنیله نقلینه آبنی را شنناور     شناور

تنوان بسنته بنه ننوع و      گويند شناورها را منی 

 بندی کرد.   ها طبقه نحوه کاربری آن

به هر شناوری که معمنوالً از جننس    کشتی:

فلننز بننوده، دارای موتننور باشنند و ظرفیننت    

ناخالص آن بیش از پانصد تنن باشند کشنتی    

 شود.   گفته می

 شـناور:   شـده  ثبـت   غيرخـالص   ظرفيت

  فننوت ۱۰۰)  تننن  شننناور برحسننب  گنجننايش

  المللنی  بین  مقررات  طب   باشد که ( می مکعب

 ، عیناً ذکر شده است. در گواهینامه مربوط

  ماننده  شـناور:   شـده   ثبت  خالص  ظرفيت

از کسنر    پنس   شنده   ثبنت   غیرخالص  ظرفیت

،  آالت ماشننین  مربننوط بننه   و فضننای  حجننم

  اختصناص   ، انبارها و سناير فضناهای   رکنانکا

  عیناً طب   باشد که می  امر کشتیرانی  به  يافته

مربنوط،    های در گواهینامه  المللی بین  مقررات

 . است  ذکر شده

  از وزن  (: عبنارت  حجمنی   )تنن   ای کرایه  تن

 آن  حجنم   بنه   با توجنه   شننده  حمل  کاالهای

  کننه   رد کاالهنايی در مو  که  معنی بدين است،

  آن کمتننر از حنند متعننارف  مخصننننوص  وزن

  (، بننراساس  وزن  کنم   حجنیم   )کاالهای  است

از کناال    مشخصنی   ، حجنم  مصنوب   های تعرفه

  تن  يک  شود و کرايه  می  فرض  تن  يک  معادل

 گیرد. می  تعل   آن  به

  کنه  اسنت   کشنتی  : بـر خشـک   کشتی فله

  انبارهنايی   دارای و  همگنن   محمنوالت  حامل

  نين ، ا طنور معمنول   باشد. به می  سطح  در يک

  و فقط دو قنالب  است  لند جرثقینکشتی فاق

 اال دارد.کنردن کا نج ابهنج  برای  بزرگ

چنند     : کشتی عمومی  کاالهای حمل  کشتی

 استطبقه(  ۳ الی 2)  مختلف  با طبقات  انباره

 باشد. می  جرثقیل  دارای  طور معمول به  که

  کنه  است  تانکرداری  کشتی بر: کشتی روغن

قننرار   مننورد اسننتفاده  مايعننات  حمننل  بننرای

 گیرد. می

  کنه  اسنت   کشنتی  : چنـد منظـوره    کشتی

  بارهنننا از جملنننه   اننننواع  حمنننل  تواننننايی

را دارد.   و فلنه   ، کیسنه  متفرقنه   کانتینر،کاالی

  و عنرض   معمنوالً طنول   ها کشتی  گونه در اين

اسنت    شده  طراحی  ای گونه  به  انبارها و عرشه

  فنوتی  2۰کنانتینر   از ابعناد ينک    ضنريبی   که

هنزار تنن و    2۰حدوداً   آن  باشد.  ظرفیت می 

  جرثقینل  ۵  تنا  ۳بنا    انبار همراه ۵تا  ۴  دارای

 باشد. می
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ــانتينربر ــتی ک   )کننانتینردار(: کشننتی کش

  ظرفینت   باشد که کانتینر می  حمل  مخصوص

 2۰کننانتینر  دسننتگاه 7۰۰آن  حنندود   حمننل

 . است  فوتی

هنر ننوع سناختمان، تأسیسنات و      فرودگاه:

تجهیزات روی خشنکی ينا آب کنه تمنام ينا      

قسمتی از آن به منظور ورود، خنروج و تنردد   

هواپیما مورد استفاده واقنع شنود را فرودگناه    

 گويند.  

از يک فرودگاه به  حرکت يک هواپیما پرواز:

فرودگاه ديگر که تحنت ينک شنماره بنوده و     

 تواند شامل يک يا چند مرحله باشد.  می

پننرواز متعلنن  بننه شننرکت  پــرواز داخلــی:

هواپیمايی داخلنی اسنت کنه مبندا و مقصند      

پرواز فوق در داخل کشور باشد حتی اگنر در  

 مسیر پرواز مرزهای کشور را قطع کند.  

يی، فردی )به جنز  مسافر هوا مسافر هوایی:

خلبان و خدمه پرواز( اسنت کنه بنا هواپیمنا     

 سفر کند.

مسافر هنوايی اسنت    مسافر هوایی داخلی:

که مبندا و مقصند پنرواز او در داخنل کشنور      

باشد حتی اگر مسیر پرواز وی مرزهای کشور 

 را قطع کند.  

: مسنافر  المللـی ورودی  مسافر هوایی بين

رج و هوايی اسنت کنه مبندا  پنرواز او در خنا     

 مقصد پرواز وی در داخل کشور باشد.  

: مسنافر  المللی خروجی مسافر هوایی بين

هوايی اسنت کنه مبندأ پنرواز او در داخنل و      

 مقصد پرواز وی در خارج از کشور باشد.  

ای به جز بار همراه   بارهای بارنامه بار هوایی:

مسافر است که توسنط هواپیمنا جنا بنه جنا      

 شود.   می

: به کلینه مرسنوالت   محموله پستی هوایی

پسنتی اعنم از پسنت نامنه و اماننات کنه بننه       

هنای هواپیمنايی    صورت دپش تحويل شرکت

 گويند.   شود محموله پستی هوايی می می

شرکتی است که بنا حنداقل    : تعاونی  شرکت

نفر عضو حقیقی يا حقوقی غیر دولتنی بنه    7

های مشنترک و بهبنود    منظور رفع نیازمندی

اجتمنناعی اعضننا از طرينن  وضنع اقتصننادی و  

خودياری و کمک متقابل آنان براساس قانون 

بخش تعاون برای انجام يک يا چنند فعالینت   

 شود. اقتصادی تشکیل و ثبت می

شرکتی اسنت   : و نقل  حمل  تعاونی  شرکت

که براساس قانون بخش تعناونی بنا عضنويت    

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتنی جهنت   

بار، مسافر يا هنر   فعالیت در امور حمل و نقل

دو در اشکال زمینی، دريايی، هنوايی و ريلنی   

 شود. تشکیل و ثبت می

در   کنه   اسنت   و مشخصی  ثابت  مکان : کارگاه

  طور منظم به  اقتصادی  يا چند فعالیت  يک  آن

  و حسنابداری   مديريت  نظر يک و مستمر، زير

 شود. می  واحد انجام
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  کنه   اسنت   فعنالیتی  : اصلی کارگـاه   فعاليت

  و تجهینزات   سیسنات أ، ت امکاننات   تنرين  بیش

و معمنوالً    بیننی  پنیش   آن  انجام  برای  ،کارگاه

 شود. می  حاصل  از آن  درامد کارگاه  ترين بیش

مکان يا محوطه محصنوری اسنت کنه     انبار:

تمام يا قسمتی از آن برای نگهداری کناال در  

نظر گرفته شده است. انبارهنا برحسنب ننوع    

ختمان )سننرباز، سرپوشننیده و...( نننوع   سننا

بننرداری )اختصاصننی و عمننومی(، نننوع   بهننره

تجهیزات )مکانیزه، سردخانه، سیلو، انبار غله، 

بنندی   هنا تقسنیم   مخزن و...( و سناير ويژگنی  

  شوند. می

 اسنت   مستقل  از کارگاهی  عبارت : سردخانه 

  فعالیننت  بننرای  از آن  يننا قسننمتی  تمننام  کننه

،  اصننلی  فعالیننت  عنننوان  بننه  داری سننردخانه

  کاالهنای   سنازی  و ذخینره   منظور نگهداری  به

  ضنوابط   تحت  و فاسدشدنی  و دامی  کشاورزی

  از نظنر درجنه    الزم  مصنوعی  و شرايط  خاص

  يافتنه   و... اختصناص   نسنبی   ، رطوبنت  حرارت

  عمنوم   را بنه   داری سنردخانه   و خندمات   است

خنود    برای  د خدمتتولی  کند )خواه می  عرضه

 باشد(.  يا نداشته  داشته

  در سنالن  : و دومـداره   مـداره  یـک   سالن

 زينر   از دوحالنت   هوا در يکی  دمای ،مداره يک

  و قابنل   اسنت   صفر تقريباً ثابنت   صفر يا باالی

  ديگنر نیسنت    حالنت   بنه   حالت  از يک  تبديل

  هنوا از ينک    ، دمننای  دومنداره   در سنالن  ولی

و   اسنت   تبننديل   ديگر قابننل   حالت  به  حالت

صفر ينا   از مدار زير  لنزوم  بنرحسب   تنوان می

 کرد.  صفر استفاده  باالی

سنازی بنه صنورت     محل ذخیره  نوعی سيلو:

افقی يا عمودی است دارای ساخت بتننی ينا   

فلزی که برای نگهداری محصنوالت ينا منواد    

ای يننا پننودری بننه صننورت فلننه، مننورد   دانننه

  انبار روبناز: محلنی   گیرد. برداری قرار می بهره

از سیلوها   محوطه برخی  در داخل  اختصاصی

)در   گندم  مدت  کوتاه  نگهداری  برای  که  است

سنیلو(، منورد     بنه  گندم  حداکثر واردات  زمان

در   شنده   تخلینه   گیرد. گندم قرار می  استفاده

  از چالنه ،  ممکنن   زمنان   انبارها، در اولنین   اين

 شود.  وارد سیلو می  تخلیه

ــولی ـــده معم ــار سرپوشي از   برخننی : انب

و   معمنولی   سرپوشیده  انبارهای  سیلوها دارای

هستند.   اصلی  با سیلوی  ارتباط مکانیزه  بدون

  انبارهنا، بايند بنه     اينن  در  شنده   تخلیه  غالت

  سنیلوی   ديگنر، بنه    يا وسنايل   وسیله کامیون

 شود.  منتقل  اصلی

  محل  کارگاه ،منظور دایر:  انبار یا سردخانه

  است  داری يا سردخانه  انبارداری  خدمات  ارائه

  صنورت   روز بنه  ۳۰  حداقل  سال  در طول  که

 . است  باز بوده  يا منقطع  متوالی

  کارگناه  ،منظنور  : فعـال   انبار یا سـردخانه 

ينننننا   انبنننننارداری  خننندمات  ارائنننه  محنننل

  حنداقل   سال  در طول  که  است  داری سردخانه
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  اشتغنال  ربط ذی  فعالیننت  انجننام  روز به ۳۰

خننود   فعالیننت  انجننام  و بننرای  اسننت  داشننته

  و درامند کسنب    شنده   را متقبنل   هايی هزينه

 . است  کرده

شنود   می  هننگفت  هايی مکان  : به واحد پستی

و يننا   عرضننه  پسننتی  اتندمننندر آن خ  کننه

  شننود. واحنندهای مننی  انجننام  پسننتی  تعملینا 

  جغرافینايی محنل    موقعینت   برحسنب   پستی

قنرار    ديننگری   استقرار يا زيرنظر واحد پستی

  نظنر واحندهای   زير  طور مستقیم به دارد و يا

  خندمات   آن  عمنده   فعالیت  که  پستی  اجرايی

 کند. می  ، فعالیت است  و پشتیبانی  اداری

  اصنلی   واحد پستی پست: یا اداره  کل  اداره

و ينا    ينا  شهرسنتان    مستقر در مرکنز اسنتان  

در   که  است  تهران شهر  پستی  مناط  از  يکی

  انجنام   پسنتی   و عملینات   خدمات  تمامی،  آن

 گیرد. می

  کنه   اسنت  واحد پستی : دفتر پست شهری

  وجود دارد و عملینات   نقاط شهری  تمامیدر 

  ، ارسال سازی  ، آماده تمرسوال  قبول مربوط به 

بهنننادار   اوراق  آن و نینننز فنننروش   و توزيننع

 دهد. می  را انجام  پنستنی

  اسنت   واحد پسنتی   يک : شهری  پست  باجه

  تقاضنای   کنه   ، در نقاطی ضرورت  برحسب  که

  بننزرگ  سسنناتؤمانننند م  زينناد اسننت  پسننتی

،  شنود و در آن  يا خصوصی، داير منی   عمومی

نینز   رسند و  منی   فروش  به  بهادار پستی  اوراق

  بنه   پسنتی   مرسنوالت   منورد، اننواع    بنه   بسته

 شود. می  محدود پذيرفته  صورت

ينا    نقناط روسنتايی   در : پسـتی   نمایندگی

  واحنند پسننتی  سننیسأت  شننهرها کننه  حاشننیه

  صننرفه  بننه  مقنرون   نظننر اقتصننادی از  میسن ر

  نشنود. اين   ايجاد می  پستی  نیست، نمايندگی

  و توزيننع  ولنواحنندها در ارتبنناط بننا قبنن  نننوع

کنند.   منی   فعالیت  و سفارشی  عادی  مراسالت

  قنرارداد بنه    واحدها، طبن    نوع  ور اينما  اداره

طنور   از افنراد منورد اعتمناد محلنی )بنه       يکی

 شود. می  کسبه( محول  معمول

از نقناط    : در برخنی  روسـتایی   دفتر پست 

  خدمات  عرضه  برای  زمشرايط ال  که  روستايی

دفتنر  "  ننام   بنه   وجود دارد، واحدهايی  پستی

طنور   بنه   شنود کنه   داير منی  "روستايی  پست

همجننوار را   از روستاهنننای  ، تعنندادی معمننول

واحنندها،   خننود دارد. در ايننن  پوشننش  تحننت

،  مرسنننوالت  قبنننول  مربنننوط بنننه  عملینننات

  آن و نینز فنروش    و توزيع  ، ارسال سازی آماده

 گیرد. می  انجام  بهادار پنستی  اوراق

از   در تعنندادی : و مخــابرات  دفتــر پســت

منننورد   ينننا مخنننابراتی  پسنننتی  واحننندهای

  شهرها و يننا مناطنن     در حاشیه  برداری بهره

  و يننا مخننابراتی  پسننتی  ، خنندمات روستاينننی

  نفر با منديريت   يک  تصدی  تحت  طور توأم به

واحندها    اين  ردد کهگ می  ارائه  پسنت  شرکت

 شود. می  نامیده  و مخابرات  دفتر پست
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دولتی است  واحد پستی غیر : شهری  آژانس

حقیقنی ينا حقنوقی بنه      ط اشخاصنکه توس

موجب قرارداد منعقده بین آننان بنا شنرکت    

پست جمهنوری اسنالمی اينران، بنرای ارائنه      

خدمات قبنول مرسنوالت پسنتی در شنهرها     

 شود.    داير می

 صندوق پستی، کنوچکترين  : پستی  صندوق

معننابر  برحسننب مننورد در  کننه  پسننتی واحنند 

  نصننب روسننتاها(، و شننهرها )اعننم از عمننومی

کنننندگان از خنندمات   گننردد و اسننتفاده مننی

پستی، مرسوالت عادی خود را پس از الصناق  

آن تمبر برای ارسال توسط پست، بنه داخنل   

 اندازند.   می

  شننامل : پستـــی  سایـــر واحــدهای 

 دهننده  ارائنه   روستايی  ینتعاون  های فنروشگاه

  سننیار و ايسننتگاه    پسننت ، پسننتی  خنندمات  

 .است   رسانی نامه

  آن  وزن  کنه   ای هنر مرسنوله   : پسـتی   امانت

و   کیلنوگرم  ۳۰حنداکثر   کشنور،   داخنل   برای

  هنوايی   کیلنوگرم  ۱۰از کشنور، از   خارج  برای

  عننوان   کند، بنه تجاوز ن  زمینی  کیلوگرم 2۰و

  حسنب  و  سفارشنی،   و به صورت  پستی  امانت

  مقنررات   براسناس   شنده  اظهار  مورد با قیمت

 شود. می  ارسال و  ، پذيرفته خاص

  بنه   کنه   است  چاپی  اوراق پستی:  مطبوعات

انتشنار    ،و نشريه  ، مجله ، روزنامه کتاب  صورت

  طنور در بناز در ابعناد مختلنف     يابند و بنه   می

ر ناين نس  هنب  ود و نسبتنش می  پست  لنوينتح

در منورد آن    کمتنری   پستی  رخن، ن مرسوالت

 شود. می  اعمال

کناال و    از هرگونه  عبارت : کوچک  های بسته

،  مغناطیسنی   ، نوارهنای  ضنبط شنده    اطالعات

   سنوغات  ، هندايا و  ينا خنام    شنده  ظناهر   فیلم

  کیلنوگرم  2حنداکثر تنا     هنای   بسته  صورت   به

  صنورت     معمنوالً بنه    مرسنوالت   گونه . ايناست

 ارسنال  و  پذيرفته  يا اکسپرس  بیمه ، سفارشی

 شود. می  

شامل معنابر بزرگراهنی،    راه درون شهری :

هنا در محندوده    هنا و کوچنه   شريانی، خیابنان 

قانونی شهر بوده که اغلب احداث، تعمیرات و 

 نگهداری آن به عهده شهرداری شهر است. 

راهی است با عرض کلنی   راه اصلی عریض:

متر دو طرفه با حداقل دو خط عبنور   ۳۰/۱۳

متر برای هر خنط   6۵/۳با سواره رو به عرض 

های شنی ينا آسنفالتی آن    عرض شانه عبور و

 متر است.  2×۳

راهی است با عرض کلی  راه اصلی معمولی:

متننر کننه سنناختمان آن طبنن  نقشننه و    ۱۱

مشخصات راه اصلی انجام شده باشند. عنرض   

متر يا  8۵/۱متر و عرض شانه  ۳۰/7آسفالت 

 است.  2×2
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راهنی اسنت بنا عنرض      راه فرعی عـریض: 

 2×۱رض شنانه  متر و عن  7آسفالت سواره رو 

که ارتباط مراکز جمعیت و تولید داخل ينک  

منطقه را برقرار منی کنند و جزئنی از شنبکه     

داخلی آن است و معموال به صورت دو خطن   

 دو طرفه عمل می کند.  

راهی است بنا عنرض    راه فرعی درجه یک:

 7۵/۰متر و عرض شانه  ۵/6رو  آسفالت سواره

با حنداقل دو خنط عبنور بنا سنواره روی       2×

متنر بنرای هنر     2۵/۳روسازی شده به عرض 

هنای طنرفین کنه عنرض      خط به اضافه شانه

متر و بصورت شنی يا آسفالته ساخته  8کلی 

 شود.   می

: راهی است بنا دو خنط   راه فرعی درجه دو

روی شنننی يننا آسننفالته کننه    عبننور سننوراه 

متننر و عننرض شننانه شنننی   ۵/۵روی  سننوراه

 است.  2×7۵/۰

 گزیده اطالعات:

 کیلومتر 6۳8 از بوشهر استان ،۱۳۹۴سال در

راه اصننلی معمننولی و  کیلننومتر 6۰8بزرگننراه،

 راه فرعی درجه ينک برخنوردار   کیلومتر8۴6

کیلننومترراه  22۴6هم نننین  بننوده اسننت. 

 ۱6۰۴اينن سنال شنامل     روستائی اسنتان در 

کیلومترشوسه بوده  6۴2راه آسفالته  کیلومتر

 است.

تعنداد سنفرهای انجنام شنده      ۱۳۹۴درسال 

ی اط وسايل نقلیه عمومی مسافری جناده توس

 ای(کرايننهبننوس و سننواری) اتوبننوس، مینننی

حمننل شننده  مسننافر اسننت. بننوده ۱۳۰۱8۹

ينک  اين ناوگان دراينن سنال بنیش از    توسط

 درسال  است. بوده نفر و دويست هزار میلیون

سنیله نقلینه   دسنتگاه و  ۳۱26۵ تعداد ۱۳۹۴

گذاری شده است که موتوری دراستان شماره

ن نشنا  کناهش درصد  ۱6 نسبت به سال قبل

 دهد.می

بارگیری شنده   میزان کاالی غیرنفتی تخلیه و

بننه ترتیننب  ۱۳۹۴بوشننهر درسننال  دربننندر

 تننن بننوده اسننت. ۱۱۳۹۴۳7۳ و 26۳۴822

 اين میزان بنرای کاالهنای نفتنی بنه ترتینب      

 باشد.تن می 8۵۰28۳۳۱ و ۵۹۱۹2۴۱

 مبادالت پستی استان بنیش از  ۱۳۹۴درسال 

  .میلیون مرسوله بوده است 6
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 )کیلومتر(های تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان   ه انواع را -1-11

سال و 

 شهرستان

 جمع

 کل

 های روستاییراه راه های بين شهری

 جمع
آزاد 

 راه
 بزرگراه

راه 

 اصلی

راه 

 فرعی

راه 

درون 

 شهری

 شوسه آسفات جمع

1385 2897 ۱۴۵۰ * 2۵۹ 2۵۰ ۹۴۱ * ۱۴۴7 ۹6۴ ۴8۳ 

1389 3827 2۰۰2 * ۵8۵ ۴6۴ ۹۱6 ۳7 ۱82۵ ۱۴۵7 ۳68 

1390 3847 ۱۹78 * 6۰۴ ۴۵8 ۹۱6 * ۱86۹ ۱۵۰۱ ۳68 

1391 1978 ۱۹78 * 6۰۴ ۴۵8 ۹۱6 * * * * 

1392 3911 2۰۳۳ * 6۰۴ ۴۵8 ۹22 ۴۹ ۱878 ۱7۱6 ۱62 

1393 4381 2۱۱۹ * 622 ۵26 ۹22 ۴۹ 2262 ۱۵8۴ 678 

1394 4390 2144 * 638 608 849 49 2246 1604 642 

 ۴ ۱۱۳ ۱۱6 * ۱۱ 7۱ 8۴ * ۱66 282 بوشهر

 ۵۴ ۱6۰ 2۱۴ * ۱۵۴ ۳۹ ۴۳ * 2۳6 450 تنگستان

 6۰ ۱۳۵ ۱۹۵ * ۱2۴ 2۱ 2۵ * ۱7۰ 365 جم

 ۱۴7 ۴8۵ 6۳2 * ۱6۴ ۱۳8 ۱۱2 * ۴۱۳ 1045 دشتستان

 2۳۵ ۳7۴ 6۱۰ * 86 ۳۰ ۹۵ * 2۱۱ 821 دشتی

 ۱8 68 86 * 2۹ 7۱ 7۵ * ۱7۵ 261 دیر

 2۰ 88 ۱۰7 * 2۱6 ۵۹ ۱۳ * 288 395 دیلم

 * ۹ ۹ * 2۳ ۳۴ 7۳ * ۱۳۰ 139 کنگان

 88 ۱۳2 22۰ * 6۱ 8۵ ۴8 * ۱۹۴ 414 گناوه

 ۱6 ۴۱ ۵7 * ۴۵ 6۰ 7۱ * ۱77 234 عسلویه

 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر . – مأخذ
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 ها در پایان سال های مسير راه راهدارخانهها و  ها، پل تعداد تونل -2-11

سال و 

 شهرستان
 تونل

  پل
  راهدارخانه

 متر و بیشتر 2٠ متر ١٠ -2٠ متر ١٠زير 

1390 ۱2 ۹۰۴۱ 7۹ ۳6 8 

1391 ... ۱8276 ۱۵8 72 ... 

1392 ۱2 ۹۱۳8 7۹ ۳6 ۱8 

1393 ۱2 ۹۱۳8 7۹ ۳6 2۰ 

1394 12 9299 83 37 16 

 2 2 ۴ ۴۹۳ * بوشهر

 2 * ۵ ۹7۳ 2 تنگستان

 ۱ ۵ ۱۰ ۵۰۱ 7 جم

 ۳ ۱۰ 2۰ ۱۳۱۴ ۱ دشتستان

 ۳ ۵ ۱۴ ۳۰۴۹ * دشتی

 ۱ ۳ ۵ ۱۱2۵ * دیر

 ۱ ۱ ۱ ۴2۹ * دیلم

 ۱ 7 2۱ 68۰ * کنگان

 ۱ ۴ ۳ ۵۰7 * گناوه

 ۱ * * 228 2 عسلویه

 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر. – مأخذ
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 درون شهری برحسب نوع در پایان سالوسایل نقليه عمومی  -3-11

 تاكسي میني بوس اتوبوس جمع سال و شهرستان

1375 ۱66 ۱ ۱۰ ۱۵۵ 

1380 8۴2 ۴۵ 78 7۱۹ 

1385 ۱۰۳۱ ۹7 ۹6 8۳8 

1390 ۱۵6۴ ۱۵2 78 ۱۳۳۴ 

1391 ۱۴82 ۱۴8 □ ۱۳۳۴ 

1392 ۱۴66 ۱۴6 ۹ ۱۳۱۱ 

1393 1481 130 51 1300 

 62۱ 27 8۴ 7۳2 بوشهر

 28 * 2 ۳۰ تنگستان

 ۴ 2 * 6 جم

 2۹7 ۱2 ۳7 ۳۴6 دشتستان

 ۹۴ 2 * ۹6 دشتی

 ۳ ۱ * ۴ دیر

 27 ۱ * 28 دیلم

 ۱۳ ۳ 2 ۱8 کنگان

 2۱۳ 2 ۵ 22۰ گناوه

 * ۱ * ۱ عسلویه

 های استان.شهرداری دفترامورشهریاستانبوشهر،– مأخذ
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 گذاری شدهنقليه موتوری و موتورسيکلت شمارهتعداد انواع وسایل  -4-11

 اتوبوس سواری جمع سال
مينی 

 بوس
 تاکسی

وانت و 

 کاميونت
 موتورسيکلت تریلی کاميون

1385 34748 ۱6۳2۳ ۳۹ 6۴ ۰۰۰ 2۵۱۵ ۴۱۵ ۴۹ ۱۵۳۴۳ 

1389 30446 ۱۵226 ۹7۱۴ ۱۱ ۰۰۰ ۱۵26 78 * ۳8۹۱ 

1390 107509 ۵۴۰۰8 2۹2۱۵ ۴۵ ۰۰۰ 2۴6۱ 8۴۴ * 2۰۹۳6 

1391 69096 ۳۴۵6۹ 228۵۴ ۱۳ ۰۰۰ ۱۵86 2۵۴ * ۹82۰ 

1392 68523 ۳۴268 2۳۳28 2 ۰۰۰ ۱۵6۳ ۱۱۰ * ۹2۵2 

1393 37277 ۱8۳۳۱ * 7 ۰۰۰ 2۴۹2 ۵۳8 * ۱۵۹۰۹ 

1394 31265 16669 26 96 ... 1408 534 * 12532 

 ناحیه انتظامی استان بوشهر، معاونت راهنمايی و رانندگی. – مأخذ
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شده درون استانی )براسـاس صـورت وضـعيت حمـل      تعداد سفر و مسافر جابجا -5-11

ای  های مسافربری توسط انواع وسایل نقليه عمومی مسافری جـاده  مسافر( از طریق پایانه

 به تفکيک ماه

 سال و ماه

  

 مسافر جابجا شده تعداد سفر

 اتوبوس جمع
مينی 

 بوس
 اتوبوس جمع سواری

مينی 

 بوس
 سواری

1385 233000 2۰۰۰ ۱۴7۰۰۰ 8۴۰۰۰ 3761000 8۵۹۰۰۰ 2۵7۰۰۰۰ ۳۳2۰۰۰ 

1389 212204 ۱2۴۴۴ ۱۱۱۰۵۳ 887۰7 2764280 ۴6۱۴۳۴ ۱۹66۴27 ۳۳6۴۱۹ 

1390 189577 ۱8۱۵۵ ۹۰۱۴۵ 8۱277 2611588 726۹۵۴ ۱۵7222۱ ۳۱2۴۱۳ 

1391 182219 ۱۴۹۹۹ 8۰۵۱7 867۰۳ 2233461 6۳۹2۱2 ۱2۵687۵ ۳۳7۳7۴ 

1392 168906 ۱6678 7۳۵۱۹ 787۰۹ 1805147 ۴6۰۵۹۰ ۱۰۳۵6۱7 ۳۰8۹۴۰ 

1393 134977 ۱۱8۳2 ۵2۱72 7۰۹7۳ 1509337 ۴۴88۴۰ 7۴8۱77 ۳۱2۳2۰ 

1394 130189 23025 45606 61558 1974067 939683 710158 324226 

 ۴۰6۰۰ ۵۴2۵۳ ۵2۱7۱ 147024 6۳۹۵ ۳۱7۵ ۱282 10852 فروردین

 ۴۵6۹۰ 6۳28۳ ۵۰۹8۰ 159953 6۹7۳ ۳۹۹2 ۱2۴۹ 12214 اردیبهشت

 ۳۱۵۱۰ ۵۳۹۹۳ ۵۵2۴۰ 140743 ۵۵۴۰ ۳۴7۴ ۱۳66 10382 خرداد

 ۱۹6۴۳ ۳8۱82 ۵۳۴67 111292 ۳876 26۰۹ ۱۳2۰ 7805 تير

 ۱۹۰۳6 ۴۴887 7۴۴6۰ 138383 ۴۳۴۳ 2۹82 ۱78۹ 9114 مرداد

 2۰۳۵7 ۵۰۱8۹ 7۱76۳ 142309 ۴7۱8 ۳۴۵6 ۱722 9896 شهریور

 ۱۹۴۹2 7۵887 67۳6۵ 162744 ۴6۰۳ ۴۹6۳ ۱6۳8 11204 مهر

 ۱۹22۰ 68۳۳۵ 7۳6۱6 161171 ۴۳2۳ ۴۳۰6 ۱7۹۴ 10423 آبان

 2۵۱۴6 62۳۵۳ ۹787۱ 185370 ۵۰6۵ ۳۹۹8 2۴2۰ 11483 آذر

 ۳۰۴۱۳ 6۳۵۴6 ۱۰۳26۱ 197220 ۵۳۳۴ ۴۱2۱ 2۵7۳ 12028 دی

 2۵۵۳۴ 7۳62۳ ۱22۱86 221343 ۵۰7۹ ۴7۰2 ۳۰۰۵ 12786 بهمن

 27۵8۵ 6۱627 ۱۱7۳۰۳ 206515 ۵۳۰7 ۳828 2867 12002 اسفند

  های استان بوشهر. اداره کل حمل و نقل پايانه – مأخذ
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تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی براساس صورت وضعيت حمل مسافر  -6-11

ای بـر   های مسافربری توسط انواع وسایل نقليـه عمـومی مسـافری جـاده     از طریق پایانه

 1394سال  حسب شهرستان

 شهرستان

  

 مسافر جابجا شده تعداد سفر

 اتوبوس جمع
مينی 

 بوس
 اتوبوس جمع سواری

مينی 

 بوس
 سواری

 324226 710158 939683 1974067 61558 45608 23025 130191 کل استان

 ۱۱6۵66 ۳۱۵۹۴۳ 2۵۳۹7 457906 22۰6۹ ۱77۴2 8۹8 40709 بوشهر

 26268 ۵8۵2 * 32120 ۵۹۱۰ ۳۴۵ * 6257 تنگستان

 ۴۹۴ ۳۱7 ۵7۰۰7۴ 570885 26 ۱7 ۱۳776 13819 جم

 ۵7۳۱6 ۱۰۳۴۳۹ ۴۹8۰ 165735 688۴ 6۱۹7 ۱2۱ 13202 دشتستان

 ۳۱66۰ ۱۴۹۳۳۱ ۱۰۵۱ 182042 6۹۳۰ ۹۰8۰ ۳۰ 16040 دشتی

 2۰۵۳ ۱۹۵72 ۵۵2۳۰ 76855 ۱۳۱ ۱2۴۴ ۱۵7۴ 2949 دیر

 ۵۰8۰ ۱727 ۴۴ 6851 ۱2۵۱ 88 ۱ 1340 دیلم

 * * 2۳2۴86 232486 * * ۵28۱ 5281 عسلویه

 ۱۳۹86 88۱26 ۴۹8۱7 151929 ۱8۴۴ ۹۴۴۹ ۱۳۰8 12601 کنگان

 7۰8۰۳ 2۵8۵۱ 6۰۴ 97258 ۱6۵۱۱ ۱۴۴6 ۳6 17993 گناوه

 های استان بوشهر. اداره کل حمل و نقل پايانه – مأخذ
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تعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استانی براساس صورت وضعيت حمل مسافر  -7-11

ای برحسب  مسافربری توسط انواع وسایل نقليه عمومی مسافری جادههای  از طریق پایانه

 ماه

 سال و ماه

  

 مسافر جابجا شده تعداد سفر

 اتوبوس جمع
میني 

 بوس
 اتوبوس جمع سواری

میني 

 بوس
 سواری

1385 62000 ۴۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۱2۰۰۰ 1176000 ۱۰۴8۰۰۰ 8۰۰۰۰ ۴8۰۰۰ 

1390 73640 ۵7۳86 ۳8۳6 ۱2۴۱8 1436621 ۱۳2۰8۳7 67۰62 ۴8722 

1391 72912 ۵82۳2 ۳۱۴2 ۱۱۵۳8 1462384 ۱۳6۱۳۵۰ ۵۵78۴ ۴۵2۵۰ 

1392 67382 ۵۴۱۹۳ 268۵ ۱۰۵۰۴ 1323721 ۱2۳۵۳۹۵ ۴7628 ۴۰6۹8 

1393 67838 ۵۳۹2۹ ۳267 ۱۰6۴2 1270790 ۱۱7۵7۱۵ ۵۴۰۱2 ۴۱۰6۳ 

1394 69758 56589 3099 10070 1209525 1115413 51930 42182 

 ۴۵۳8 ۹۵۰6 ۹۳7۱۴ 107758 88۱ ۵۱8 ۴6۱7 6016 فروردین

 ۴۳۱۱ ۵۵۵8 86۹۵8 96827 ۹۵7 ۳27 ۴6۱2 5896 اردیبهشت

 ۳۵6۹ ۳2۳8 ۹۵6۳2 102439 8۵2 ۱۹۴ ۴۵76 5622 خرداد

 2۹۴2 ۱668 7۵۵۳8 80148 7۳۴ ۱۰۵ ۴۳26 5165 تير

 ۳228 6276 ۱۰۴2۹7 113801 7۹۱ ۳7۰ ۴68۴ 5845 مرداد

 ۳7۴۳ ۵27۴ ۱۰7۵۳۹ 116556 88۵ ۳۰۵ ۴676 5866 شهریور

 ۳۳76 ۳۰۳۰ ۹2۱۵6 98562 8۱2 ۱۹۱ ۴78۰ 5783 مهر

 ۳2۳۴ ۳۰۱۰ 8۹7۵2 95996 776 ۱8۰ ۴82۰ 5776 آبان

 ۳۵2۹ ۳۵8۰ ۹۱۹27 99036 8۹7 22۱ ۴۴۹۰ 5608 آذر

 2۹۰۰ ۱777 8۳62۱ 88298 76۰ ۱2۹ ۴۹۰6 5795 دی

 ۳۳۱۵ ۳782 ۹۳872 100969 8۳6 2۴۱ ۵۰77 6154 بهمن

 ۳۴۹7 ۵2۳۱ ۱۰۰۴۰7 109135 88۹ ۳۱8 ۵۰2۵ 6232 اسفند

 های استان بوشهر اداره کل حمل و نقل پايانه – مأخذ
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هـای   جابجا شـده بـرون اسـتانی از طریـق پایانـه      (1)تعداد پایانه، سفر و مسافر  -8-11

ای برحسب شهرسـتان سـال    مسافربری توسط انواع وسایل نقليه عمومی مسافری جاده

1393 

 شهرستان

  

تعداد 

 پایانه

 مسافر جابجا شده تعداد سفر

 اتوبوس جمع
مينی 

 بوس
 اتوبوس جمع سواری

مينی 

 بوس
 سواری

 42182 51930 1115413 1209525 10070 3099 56589 69758 6 کل استان

 ۱۵67۰ ۱2۹۹7 ۴7۵8۳7 504504 ۴۴۳۴ 7۱۱ 2۳۵8۴ 28729 ۱ بوشهر

 6۳۵ ۵72۰ ۱۴۴ 6499 ۵۱ 26۵ ۴ 320 * تنگستان

 27۹ 6۰6 ۹8۵28 99413 ۱7 ۳۴ 2۴۴6 2497 ۱ جم

 ۵88۵ ۱6۳۱۵ ۵6۵۳۴ 78734 86۳ ۹6۵ 2۴۹2 4320 ۱ دشتستان

 262 2767 ۱۰7۵۱ 13780 ۳۵ 2۰۱ ۳8۳ 619 ۱ دشتی

 ۱6 * ۹۹۵۹ 9975 ۱ * ۴۹۹ 500 * دیر

 ۱۳۳2 ۴۱۳2 ۹۴8۴ 14948 ۱88 228 687 1103 ۱ دیلم

 * * ۳۱۰۴۱6 310416 * * ۱78۰۱ 17801 * عسلویه

 ۱۱6 ۱۱۱7 ۵68۰۹ 58042 ۹ 7۱ 26۴8 2728 * کنگان

 ۱7۹87 8276 86۹۵۱ 113214 ۴۴72 62۴ 6۰۴۵ 11141 ۱ گناوه

 باشد. ( براساس صورت وضعیت حمل مسافر می۱
 .های استان بوشهر مل و نقل پايانهاداره کل ح – مأخذ
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صادر شده توسط وسایل نقليه بـاری عمـومی    وزن بار جابجا شده براساس بارنامه -9-11

 )تن(                                                                    ای برحسب ماه جاده

 سال 

  
 جابجایی درون استانی

 جابجایی برون استانی

 ورودی خروجی

1375 ۱2۱۹6۴ ۵۹۹۳67 … 

1380 ۱۵6۴22 6۹7۴۰۳ … 

1385 ۱8۴۳۱۹۰ 22۱۳۱۵7 ۳6۰7۰۰۰ 

1390 28۴۱۴۹2 ۴2۵۵۰7۴ * 

1391 2۴۱۹۰7۵ ۴۱۹۰۱۳۴ * 

1392 ۱۹۹7۹۹۱ ۴6۱۵۴8۱ * 

1393 7۱7۴۹۴7 7۱۰886۴ ۴2۳۰۰۰۰ 

1394 1814425 4379838 ... 

 های استان بوشهر. اداره کل حمل و نقل و پايانه – مأخذ
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ای براسـاس بارنامـه    جـاده وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقليه باری عمـومی   -10-11

 ) تن(                                  1394سال  ده برحسب شهرستانصادر ش

 جابجايي درون استاني سال و بندر
 جابجايي برون استاني

 ورودی خروجي

 ... 4379838 1814425 كل استان

 ... 2۰۳67۴6 ۵۱۰۴6۹ بوشهر

 ... ۱26۵۹ ۳۱62 تنگستان

 ... ۳۹۳7۴ ۵۴۹ جم

 ... ۳۹۵۴۱2 7۵۱۹6۱ دشتستان

 ... 2۴۴787 ۱7۳۹6 دشتي

 ... 2۱۱۴۳۱ ۵۱62 دير

 ... ۱۰288 ۳۵86 ديلم

 ... ۱2267۴۱ 688۹۵ عسلويه

 ... ۱۱۳۰67 2۳۴8۳7 كنگان

 ... 86۴۵۰ ۴۴۹7 گناوه

 ... 288۳ 2۱۳۹۱۱ ساير

 های استان بوشهر اداره کل  مل و نقل و پايانه –مموش 
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 تعداد شناورهای با ظرفيت هزار تن و بيشتر وارد شده به بنادر و ظرفيت آن ها -11-11

 )فروند(تعداد سال و بندر
 )هزار تن(ظرفيت 

 ناخالص خالص

1375 ۱۴8 ۱۰۱۳ ۱۹۵۹ 

1380 ... ... ... 

1385 ۴7۱ ۱۴66 ۳6۹8 

1390 62۳ 2۵8۹ 6۳۰8 

1391 ۴۹۹ 2۱78 ۵۰۰۰ 

1392 ۵۳۱ 2۵78 ۵۵۵۱ 

1393 26۴۵ ۵۱2۴۴78۳ ۹۰۳۴6۹6۴ 

1394 2516 50054185 89061750 

 ۴۹6۴6۹7 2۳6۹۳7۵ ۵۵2 بندر بوشهر

 ... ... ... بندر بوالخير

 ۳۳۹۵2728 ۱8۰۱67۰7 ۱۱۵2 بندر عسلویه

 ... ... ... بندر دلوار

 ... ... ... بندر دیر

 ... ... ... بندر دیلم

 ۵۰۰۵۹۱28 2۹62۵۵6۳ 7۴۹ بندر خارک

 ... ... ... بندر ریگ

 ... ... ... بندر کنگان

 8۵۱۹7 ۴2۵۴۰ 6۳ بندر گناوه

 اداره کل بنادر و کشتیراني استان بوشهر –مموش    
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 )تن(       وزن کاالی تخليه و بارگيری شده در بنادر استان -12-11

 سال و بندر

  

 بارگيری تخليه

 کاالهای غيرنفتی مواد نفتی کاالهای غيرنفتی مواد نفتی

1375 7۵76۱۳ ۳882۱۰ ۱7۵۳۴۱ 2۴۱۵82 

1380 ... ... ... ... 

1385 ۱۱۹۱6۱۱ ۱۱68۱۹۹ 2۴۹۱۵۰ ۳۳۳87۱ 

1390 ۱۴۴۱۱62 ۱۹۵۴۵۳6 ۳8772۴ ۱۰8۰226 

1391 ۱۳678۱۴ ۱6۵۱28۹ ۳۳۳۳22 ۹6۱۳7۵ 

1392 ۱6۱۰6۹7 2۱8۴۹۵6 ۴۵76۵۰ 78۱6۳۵ 

1393 ۱۴۱7۳6۰۹ ۴۳8228۵ 8۵۱6۴7۹۳ ۱۰۵62۳۴8 

1394 5919241 2634822 85028331 11394373 

 ۱2۱۵۹2۹ ۴228۳7 ۱7۰8۹7۳ ۱۰7۳۹۵۴ بندربوشهر

 ... ... ... ... بندر بوالخير

 ۱26۹7۹۴ 627۵2۵7۹ 2۵۵۳6۵ ۴7۱۵6۹۰ بندر خارک

 … … … … بندر دلوار

 … … … … بندر دیر

 … … … … بندر دیلم

 … … … … بندر ریگ

 8872872 2۱8۵2۹۱۵ ۵۹7۴۵۹ ۱2۹۵۹7 بندر عسلویه

 ... .. ... ... بندر کنگان

 ۳۵778 ... 7۳۰2۵ ... بندر گناوه

 .کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهراداره  – مأخذ
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 تعداد سفر و مسافر خروجی و ورودی بنادر استان -13-11

 سال و شهرستان
 خارج شده وارد شده

 مسافر تعداد سفر مسافر تعداد سفر

1375 ... 27۱۰۴ ... 2۴2۳7 

1385 ... 6۵2۱۱ ... 77۴7۹ 

1390 ۴۳۵ 7۱۱۰۹ ۴۳۵ 7۳86۴ 

1391 ۳77 6۹۴۴۰ ۳77 7۱۱67 

1392 ۳۴7 6۳۰۴۴ ۳۴7 6۹۳6۴ 

1393 878 ۱6۹۱۱۳ 878 ۱6۹۱۱۳ 

1394 1536 183552 1523 186772 

 ۵۵8۴7 ۳2۳ ۵2۰۹۴ ۳2۳ بندربوشهر

 ... ... ... ... بندر بوالخير

 ۹۳7۰۹ ۱۰۱6 ۹۵8۳۹ ۱۰26 بندر خارک

 ... ... ... ... بندر دلوار

 ... ... ... ... بندر دیر

 ... ... ... ... بندر دیلم

 ... ... ... ... بندر ریگ

 ... ... ... ... بندر عسلویه

 ... ... ... ... بندر کنگان

 ۳72۱6 ۱8۴ ۳۵6۱۹ ۱87 بندر گناوه

 اداره کل بنادر و کشتیراني استان بوشهر –مموش 
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 ) تن (  مسافر و بار حمل شده در پروازهای داخلی برحسب ماه -14-11

 سال و ماه

  

 وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1380 ۱۱77 ۱۱77 ۱8۱۰۹۰ ۱۹۳8۴۳ ۱2۴2 ۹7۵ 

1385 ۱8۴7 ۱8۴7 ۱6۰۵۳8 ۱6۱۰۳۰ ۳۵۱۳ ۳۰7۵ 

1390 ۱۳78 ۱۳66 ۱8۱۰۰۳ ۱۹۳7۱۳ 2627 2۰8۰ 

1391 ۱6۹8 ۱6۹8 ۱۹۱۱8۱ 2۱8۰68 277۳ 2۳۳2 

1392 ۱7۱۵ ۱72۳ ۱8۰۵۰7 2۱877۰ 2۳76 22۹۳ 

1393 ۱۳88 ۱۳۹۱ ۱6۱67۰ ۱7۱۵8۹ ۳۳2۱ ۳۱۳۵ 

1394 1332 1334 163573 165463 1769 2025 

 ۱۴۴ ۱۱8 ۱2۱۳7 ۱۱۰۰7 ۱۰۴ ۱۰۳ فروردین

 ۱7۴ ۱28 ۱۳6۰۴ ۱۳۵۱۴ ۱۱۴ ۱۱۳ اردیبهشت

 ۱6۹ ۱۴۳ ۱۴۱۵6 ۱۴6۰7 ۱22 ۱22 خرداد

 ۱6۵ ۱26 ۱2۱۰8 ۱۰87۳ ۱۰7 ۱۰6 تير

 ۱7۵ ۱۴7 ۱2۵86 ۱۳22۰ ۹۹ ۹۹ مرداد

 ۱6۴ ۱6۴ ۱۳۳۳8 ۱۳7۱6 ۱۰۱ ۱۰2 شهریور

 ۱۴۵ ۱۵2 ۱278۳ ۱۴۳7۴ ۱۱7 ۱۱8 مهر

 ۱78 ۱6۰ ۱۴8۵8 ۱۴۳28 ۱۱۴ ۱۱۴ آبان

 ۱7۹ ۱۴۹ ۱۳8۴8 ۱۳2۹۰ ۱۰6 ۱۰۵ آذر

 ۱72 ۱۴۵ ۱۴۱۴۱ ۱۳78۱ ۱۱۱ ۱۱۱ دی

 ۱۹۹ ۱۵2 ۱۵۹28 ۱۵6۱۴ ۱22 ۱22 بهمن

 ۱6۱ ۱8۵ ۱۵۹76 ۱۵2۴۹ ۱۱7 ۱۱7 اسفند

 های استان بوشهر اداره کل فرودگاه – مأخذ
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المللی )به استثنای حجاج( برحسب مـاه  مسافر و بار حمل شده در پروازهای بين -15-11
 ()تن  

 ماه سال و

 

 وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1380 262 262 ۱۵۰۱2 ۱67۰۰ 2۰2 ۱۴۹ 

1385 2۵۴ 2۵۴ 2۹۳7۵ 2۹767 8۱۳ 7۴8 

1390 ۱۳۵ ۱۳8 ۱۵۱۴6 ۱۵877 2۹۵ ۳۰۴ 

1391 ۱۱8 ۱۱8 ۱2282 ۱۱88۴ 2۱2 ۱۴۴ 

1392 ۱2۴ ۱2۰ ۱۳۱۱۵ ۱2۱۵۱ 2۳۰ ۱6۱ 

1393 ۱۰6 ۱۰۳ ۱۰22۱ ۱۰۳۹۴ ۱۳8 ۱2۳ 

1394 48 47 4395 3844 46 47 

 ۱۱ ۱۱ ۱۰۵۵ ۱6۳7 ۱۱ ۱۱ فروردین

 7 7 6۱۹ 6۰6 7 7 اردیبهشت

 ۴ ۴ ۳6۵ ۴۰۱ ۴ ۴ خرداد

 6 6 ۳۹۱ ۳82 ۴ ۴ تير

 7 6 ۴7۴ ۴۴7 ۵ ۵ مرداد

 6 ۴ ۳۹۹ 277 ۴ ۴ شهریور

 ۳ ۳ 2۵۹ 227 ۴ ۴ مهر

 2 ۳ ۱8۱ 2۳۴ ۴ ۴ آبان

 ۱ ۳ ۹6 ۱8۱ ۴ ۴ آذر

 * * ۵ ۳ ۱ ۱ دی

 * * * * * * بهمن

 * * * * * * اسفند

  .های استان بوشهر اداره کل فرودگاه – مأخذ
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المللـی برحسـب    مسافر )به استثنای حجاج( و بار حمل شده در پروازهـای بـين   -16-11

 ()تن   های هواپيمایی داخلی و خارجی سال اطالع  شرکت

 شرح
تعداد 

 پرواز

 محموالت پستی وزن بار مسافرتعداد 

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

 ... ... 47 74 3730 3717 93 جمع

 ... ... ... ... ... ... ... های هواپيمایی داخلیشرکت

 ... ... ... ... ... ... ... ایران ایر

 ... ... ۴7 ۴6 ۳۵82 ۳۵6۹ 8۹ آسمان

 ... ... ... ... ... ... ... نفت ایر

 ... ... ... ... ... ... ... ماهان

 ... ... ... ... ... ... ... اترک

 ... ... ... ... ... ... ... زاگرس

 ... ... ... ... ... ... ... تابان

 ... ... ... ... ... ... ... کاسپين

 ... ... ... ... ... ... ... ایران ایر تور

 ... ... ... ... ... ... ... تارا

 ... ... ... ... ... ... ... ی کوپتر ایرانهاشرکت

 ... ... ... ... ... ... ... های هواپيمایی خارجیشرکت

 ... ... ... 28 ۱۴8 ۱۴8 ۴ سفيران

 ... ... ... ... ... ... ... هاسایر شرکت

 .های استان بوشهر اداره کل فرودگاه – مأخذ
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 های هواپيمایی مسافر حمل شده حج تمتع توسط شرکتتعداد پرواز و  -17-11

 تعداد پرواز سال
 تعداد مسافر

 خروجی ورودی

1375 ۱ ۴۵8 ۴۵8 

1380 ۱ ۴6۵ ۴6۵ 

1385 ۳ 6۹۰ 678 

1390 ۵ ۱226 ۱2۰8 

1391 ۴ 77۴ 76۹ 

1392 ۴ 686 6۹7 

1393 ۴ 686 6۹7 

1394 8 885 884 

 .شرکت هواپیمايی استان بوشهر– مأخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مل و نقل، انبارداری – 11 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
343 

 

 )میلیون ريال(های تعاونی حمل و نقل فعال در پایان سال  مشخصات عمومی شرکت -18-11

 سرمایه شاغالن اعضاء تعداد شرکت سال و شهرستان

1375 ۱ ۴2 ۳ 6۳۰۰ 

1385 2۴ 26۵۱ 6۵۴ 86۱7۴۴۰ 

1390 ۱86 ۴2۱۳ ۱7۳۵ ۳22۳۳۰۰۰ 

1391 ۱۳۹ ۳2۳2 22۹2 ۳۱6۵۱۴۵۰ 

1392 ۱۳۹ ۳2۳2 22۹2 ۳۱6۵۱۴۵۰ 

1393 ۱88 ۴۴۳۹ ۳82۹ 7۱۹۳7۵7۵ 

1394 178 4019 3779 92246 

 68۹2۹ 66۳ ۴۴۰ 62 بوشهر

 676 8۰۱ 8۹۰ ۵۵ تنگستان

 * * * * جم

 ۱۰ ۴۵ 7 ۱ دشتستان

 7۵ 78 ۹2 7 دشتی

 8۴۵ ۱۹ 2۰6 ۴ دیر

 22۹ ۱۹8 ۵۱7 26 دیلم

 * * * * عسلویه

 ۵6 ۴27 278 6 کنگان

 2۱۴26 ۱۵۴8 ۱۵8۹ ۱7 گناوه

 اداره کل تعاون استان بوشهر. – مأخذ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مل و نقل، انبارداری – 11 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
344 

 

 
 1394دایر برحسب نوع سال   های سردخانه مشخصات سالن -19-11

 ظرفيت اسمی )مترمربع( حجم )مترمربع(مساحت تعداد نوع سالن

 5000 14480 3966 4 یک مدار زیر صفر 

 * 21920 4500 13 یک مدار باالی صفر 

 * 3840 768 6 دو مداره 

 مرکگ آمار ايران –مموش 
 
 
 1394انبار و سردخانه فعال برحسب نوع مدیریت سال  -20-11

 عمومی خصوصی جمع شرح

 * 2 2 انبار

 * ۴ 4 سردخانه

 مرکز آمار ايران. – مأخذ     
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 ()تن     تعداد و ظرفيت سيلوهای دایر و انواع انبار دایر ذخيره گندم -21-11

 سال

 انبار گندم سيلوی گندم

 ظرفيت تعداد
 رو باز سرپوشيده معمولی

 ظرفيت تعداد ظرفيت تعداد

 ... ... 8۰۰۰ ۱ 8۰۰۰ برازجان سيلوی 1375

 ... ... ۴۰۰۰۰ 2 ۴۰۰۰۰ انبارهای چغادک مجتمع 1380

 ... ... ۱۵۰۰۰ ۱ ۱۵۰۰۰ آرد الزهرا کارخانه 1385

 ۱۰۰۰۰ ۱ 2۰۰۰ ۱ ۱2۰۰۰ آرد خليج کارخانه 1389

 ۳۰۰۰ ۱ ۴۰۰۰ ۱ 7۰۰۰ آرد برازجان کارخانه 1390

1391 1 8۰۰۰ 2 ۴۰۰۰۰ * * 

1392 1 8۰۰۰ 2 ۴۰۰۰۰ * * 

1393 1 8۰۰۰ ۱ ۴۰۰۰۰ * * 

1394 1 8000 2 55000 * * 

 .اداره کل غله استان بوشهر – مأخذ
 

 ()تن                                    عملکرد سيلوهای گندم -22-11

 سال
موجودی 

 اول سال

 گندم خارج شده از سيلو گندم وارد شده به سيلو

 از استان
از سایر 

 ها استان

از خارج 

 کشور

تحویل به 

 کارخانه

تحویل به سایر 

 سيلوها

1380 7۰۵۳ 287۰۹ ۵2۴8 7۹7۰۴ ۴۴8۴ * 

1385 ۱۱۹8۳ ۹۱۹28 2۰7۰7 2۰۵۰6 ۱۱8۴7۵ ۱۴76۳ 

1390 2۳۱2۹ 8۴7۹ ۵۱۴۱2 * 7۳222 * 

1391 ۱۳۰6۵ ۳۱۴۵2 72۴ ۴782۱ 8۱۰68 * 

1392 ۱۱87۵ ۵۵۰۵8 ۵62۹8 * ۱۱۳۵۳7 27۴7 

1393 6۹۴78 ۹۱۵77 ۵۵77۱ * ۱۱668۱ ۱۱8۴6 

1394 26368 25845 75849 * 114136 * 

 .اداره کل غله استان بوشهر – مأخذ
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 برداری و مرسوالت جابجا شده در پایان سال بهرهواحدهای پستی مورد  -23-11

سال و 

 شهرستان

 غير دولتی دولتی
صندوق 

 پستی

تعداد 

 مرسوالت

ره
دا
و ا
ل 
ه ک
دار
ا

ی 
هر
ش
ت 
س
ر پ
فت
د

ی 
تای
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ت 
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ن
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ت
س
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د
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خاب
م

 

ت
دول
ن 
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خ
ش
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ر 
فت
د

ت  
را
خاب
و م
ت 
س
ر پ
فت
د

ی )
تای
س
رو

IC
T

) 

ی
هر
ش

ی 
تای
س
رو

 

1375 ۹ ۹ ۹ ۴8 ۱۴۰ ... ... 2۳۵ 22۰ * 

1385 ۹ 2۳ ۴ ۱۰2 6۱ ... ... ۱۴۵ 287 82 

1390 ۹ ۱6 ۱۴ 2۹ 277 ... ... ۱۴۴ 2۴۴ * 

1391 ۹ 2۰۳ ۱۴ ۱۰ 26۰ ... ... ۱۵۱ 2۴۴ * 

1392 ۹ ۱۳ * ۱2 2۵۴ ... ... ۱۵۱ 2۴۴ ۳6 

1393 ۹ ۱۳ * ۱2 * 7۹ ۱66 ۱۵۱ 2۴۴ 7۳۴۱687 

1394 11 24 8 9 * 55 147 135 195 6969999 

 626886۱ 8 ۵۴ ۹ ۱۱ * ۵ 2 ۵ 2 بوشهر

 ۴26۳۳ ۳۵ ۵ 2۱ 2 * ۱ * 2 ۱ تنگستان

 ۴۹۴7۰ ۱8 2 ۱6 2 * * * * ۱ جم

 ۱7۹۴27 ۵۴ ۳8 ۳۵ ۱6 * 2 6 6 ۱ دشتستان

 ۴۹۹8۱ 2۳ 8 2۳ ۵ * * * 2 ۱ دشتی

 ۵6۱۳2 ۱6 8 8 6 * * * 2 ۱ دیر

 7۳۱۱۴ ۳ ۳ ۵ ۴ * * * 2 ۱ دیلم

 6۹۳7۰ ۱2 ۱ ۱2 2 * * * * ۱ عسلویه

 ۹2۱2۰ ۳ 6 ۳ ۴ * * * ۱ ۵۳ کنگان

 888۹۱ 2۳ ۱۰ ۱۵ ۳ * ۱ * 2 ۱ گناوه

 اداره کل پس  استان بوشهر –مموش 

 .عسلويه و جم با شهرستان کنیان جمع بسته شده اس  آمار *
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 انواع مرسوالت پستی صادرشده درون استانی -24-11

سال و 

 شهرستان
 جمع

 سفارشی

 امانت مطبوعات بسته و کيسه نامه

1375 2790336 2۵۵۹۴6۹ 6۵۵۳ ۱۹۹28۵ 2۵۰2۹ 

1380 4466416 ۴۱86۵8۳ ۳۴۳8۵ ۱7۳62۹ 7۱8۱۹ 

1385 1810057 ۱۳827۱۰ 26۱۵2 ۳7۱28۵ 2۹۹۱۰ 

1390 3285425 27۰۵8۳۱ ۳۰۹67 ۵27۳۹8 ۱۴2۱۳ 

1391 5427837 ۴۴۵۴۴۹7 ۵2777 868۴۵7 27۹۱۴ 

1392 5731791 ۵۵۹۳۰۱۵ 8۵26۰ 7۴۹ ۱۵۴۵6 

1393 7035866 ۱7۰6۰۹ ۹۳26 26۱ 2۰۴ 

1394 6969618 270311 9649 222 244 

 ۱۴۴ 2۰8 ۵۴ 2۳۳۹7۰ 4668961 بوشهر

 ۱2 * 87 2۱۴۱ 146243 تنگستان

 2۳ * ۴۱7 8۰۰ 17273 جم

 ۱6 7 ۱2۰6 ۱۳۵28 679200 دشتستان

 7 * 2۳۴۱ ۳۱۹۵ 241392 دشتی

 ۱۱ * 2۹۰7 ۵۴۹۳ 195409 دیر

 ۱۹ 7 7۳8 67۳ 92154 دیلم

 ۹ * ۱77۰ 7۱ 302781 عسلویه

 ۳ * ۱28 ۵۳۴۱ 224395 کنگان

 * * ۱ ۵۰۹۹ 246106 گناوه
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 ) دنباله(   انواع مرسوالت پستی صادرشده درون استانی -2۴-۱۱

سال و 

 شهرستان
 عادی

 پست ویژه پيشتاز

 بسته پاکت بسته پاکت

1375 ... ... ... ... 

1380 ... ... ... ... 

1385 ... ... ... ... 

1390 ... ... ... 7۰۱6 

1391 ... ... ... 2۴۱۹2 

1392 ... ... ... ۳7۳۱۱ 

1393 6۴7۳۳76 ۳۳۴826 2۵22۱ 2۱6۵۱ ۳۹2 

1394 6373804 256671 29774 26222 2721 

 2۳۴۴ ۱۳۰۰۳ 2۱۰7۹ ۱28۳۳۵ ۴26۹82۴ بوشهر

 ۱8 887 2۰۱ ۹۱۵6 ۱۳۳7۴۱ تنگستان

 * 72 ۱8۱ ۱۳2۹۴ ۱۵8۱86 جم

 262 ۳۳۵2 ۳۹۴2 ۳۵7۵۰ 62۱۱۳7 دشتستان

 8 2۹۴۰ ۹8 ۱2۰۴7 22۰7۵6 دشتی

 2۳ ۱27۰ 28۵ 67۱6 ۱787۰۴ دیر

 ۹ ۳2۹ ۱8۳ ۵۹2۰ 8۴276 دیلم

 ۱۹ ۳۳68 2۱68 ۱8۴7۹ 2768۹7 عسلویه

 28 ۴۹۴ 226 ۱2۹6۳ 2۰۵2۱2 کنگان

 ۱۰ ۵۰7 ۱۴۱۱ ۱۴۰۱۱ 22۵۰67 گناوه

 اداره کل پست استان بوشهر. – مأخذ
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 انواع مرسوالت پستی صادرشده برون استانی -25-11

 جمع سال و شهرستان
 سفارشی

 امانت مطبوعات بسته و کيسه نامه

1385 605039 ۴۵6۴۰ 28۱۱۵ ۴8۱۹ ۱87۵۵ 

1390 695835 2۱8۴8 ۴۵۱۰ ۱۰۳۴ ۱2۰7۱ 

1391 635895 ۳۰۳22 7۹۱۰ ۱۰۵۵ ۱28۱6 

1392 593953 ۴62۹۴ ۳۴۳2 7۴۹ ۱6۴7۱ 

1393 307896 ۱68۹۴ ۱۱۰6 ۳7 2۰۵۴۱ 

1394 554826 17742 3537 288 27453 

 77۵۳ 28۵ 2۳۰2 8۰۵۱ 380783 بوشهر

 ۱۵2۳ * 2۹ ۴۹ 12994 تنگستان

 ۱۰7۴ ۱ ۱6۹ 22۴ 14790 جم

 28۵۵ ۱ ۱۰۱ ۵۹۴ 34218 دشتستان

 2۵۳۵ * ۱۵۳ ۱۵66 16878 دشتی

 ۵87۳ * ۴۱۵ ۱۳۱۹ 21929 دیر

 26۳۳ ۱ ۱87 ۹۵۰ 13981 دیلم

 8۰2 * ۹8 ۱۵72 33210 عسلویه

 2۴۰۵ * 8۳ ۳۴۱7 26043 کنگان

 ۳66۹ ۱ ۳۱ ۵۳ 38388 گناوه
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 )دنباله(  انواع مرسوالت پستی صادرشده برون استانی -2۵-۱۱

 عادی سال و شهرستان
 پست ویژه پيشتاز

 بسته پاکت بسته پاکت

1385 ۱۰۰۰۴ ۴۹77۰6 ... * * 

1390 ۴۰۴6 6۵2۳26 ... * * 

1391 ۴۰2۳ ۵7۹76۹ ... * * 

1392 ۱۱2۴ ۵2۵88۳ ... * * 

1393 ۳۰22 2۱۳8۵۰ ۴7۳۱۹ ۴۵۴7 ۵8۰ 

1394 265001 184167 51665 4200 773 

 ۴۹8 ۱86۹ ۳۱۴۵8 ۹۴۳22 2۳۴2۴۵ بوشهر

 2۱ ۱۳۴ ۱۱6۱ ۳۴۴۱ 66۳6 تنگستان

 2 ۹7 ۹۵۵ 88۳6 ۳۴۳2 جم

 68 ۵۰8 ۳۴۳۳ ۱۹6۹8 6۹6۰ دشتستان

 6 ۱۱۱ ۹8۳ ۵8۴8 ۵676 دشتی

 66 ۳88 ۴8۹6 8۴۹2 ۴8۰ دیر

 26 2۵6 2۹66 ۴۴۱8 2۵۴۴ دیلم

 ۱۵ ۳۹6 ۳۱8۱ 2۵۴۰6 ۱7۴۰ عسلویه

 7۱ ۴۴۱ 26۳2 ۱۳7۰6 ۳288 کنگان

 8۰ 6۵2 8۴۱۱ ۱6۹۱۱ 8۵8۰ گناوه

 اداره کل پست استان بوشهر. – مأخذ           
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 تعداد مرسوالت پستی صادر شده به مقصد خارج از کشور -26-11

سال و 

 شهرستان
 عادی جمع

 پيشتاز سفارشی

 نامه
بسته و 

 کيسه
 بسته نامه امانت مطبوعات

1390 74 * 22 ۵ * ۳8 ۹ * 

1391 735 * ۱8۴ 86 * ۳۵۵ ۱۰۴ 6 

1392 1312 * ۱۴۵ ۱22 * ۱۰۱۵ 27 ۳ 

1393 950 * ۱۳۹ ۱26 * 6۳۵ ۴۱ ۹ 

1394 773 * 222 133 * 339 59 20 

 2 2۵ ۳۳۹ * ۱۳۳ ۱۹۴ * 693 بوشهر

 * * * * * * * * تنگستان

 * 2 * * * ۳ * 5 جم

 * ۵ * * * ۱۳ * 18 دشتستان

 ۱ ۳ * * * ۴ * 8 دشتی

 * ۳ * * * ۳ * 6 دیر

 * 2 * * * * * 2 دیلم

 ۱7 8 * * * * * 25 کنگان

 * ۴ * * * ۱ * 5 گناوه

 * 7 * * * ۴ * 11 عسلویه

 اداره کل پست استان بوشهر. – مأخذ
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 تعاریف مفاهيم:

بنا    مخابراتی  سیگنال  يک  که  مسیری : کانال

(،  ارتبناط   تأمینن  (   )جهتNOISEحداقل )

 کند.  حرکت  بتواند در آن

  تجهینزات   کنه   اسنت   تلفننی  : منصوبه  تلفن

  مشنترک   هنوز به  ولی  گرديده  ، نصب آن  الزم

 . است  واگذار نشده

  نام  به  که  است  تلفنی کار:  به  مشغول  تلفن

  باشنند و مشننترک مننی  و در اختیننار مشننترک

بننرقرار    ، ارتبناط تلفننی   آن  وسیله تواند به می

 کند.

در   کنه   اسنت   تلفنی : شهری  همگانی  تلفن

ارتبناط    و برای   است  شده  نصب  معابر عمومی

قننرار     عمننوم  ، مننورد اسننتفاده  یشننهر تلفنننی 

 گیرد.می

در   کنه   اسنت   تلفنی دور:  راه  همگانی  تلفن

ارتبناط    و برای  است  شده  نصب  معابر عمومی

  کشور، منورد استفاده  های با شهرستان  تلفنی

 گیرد. قرار می  عموم

 : ارتبــاط تلفنــی  دارای  ط روســتایینقــا

دفنناتر   از طرينن   هسننتند کننه   روسننتاهايی

  شبکه مخابراتی  به  دسترسی  ، امکان مخابراتی

 کل کشور را دارند.

  تمننام  کننه  اسننت  ای وسننیله : همــراه  تلفــن

  ديجیتنال   تلفنن   ينک   هنای  و قابلیت  امکانات

  ، به ثابت  مکانی  به  وابستگی  را بدون  معمنولی

 دهد می  و يا سیار ارائه  متحرک  شکل

هننا و  مجموعننه دسننتگاه:  اصــلی  فرســتنده

و ينا    رادينويی   هنای  برنامه  که  است  تجهیزاتی

صدا يا صدا و   سیگنال  صورت   را به  تلويزيونی

،  از تقوينت   کنند و پنس   منی   تصوينر دريافنت 

هنا و   از فرکانس  يکی  موردنظر را روی  منطقه

قنرار    پوشنش    تحنت  شنده،    تنظیم  های کانال

 دهد. می

اسننتقرار   جغرافیننايی  محنننل : ایســتگاه 

 . است  اصلی  فرستنده

 گزیده اطالعات:

تعداد مشنترکین تلفنن هنای     ۱۳۹۴درسال 

مورد ومشترکان ۳2۹۴27ثابت مشغول به کار

 .مننورد بننوده اسننت ۹786۱۴تلفننن همننراه  

روسنتا   ۵68تعنداد   ۱۳۹۴هم نین درسنال  

 دارای ارتباط تلفنی بوده است.

های های فرستندهتعدادايستگاه۱۳۹۴درسال 

های فرستنده وتعداد ايستگاه ۳راديويی

 2۱وتعداد فرستنده اف ام، 78تلويزيونی

 ايستگاه بوده است.
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تعداد تلفن های ثابت منصوبه و مشغول به کار در مناطق شهری و روستایی و نقاط  -1-12

 روستایی دارای ارتباط تلفنی

 شرح

 روستایی شهری کل
روستاهای دارای 

 منصوبه ارتباط تلفنی
مشغول 

 به کار
 منصوبه

مشغول به 

 کار
 منصوبه

مشغول 

 به کار

1375 7۰۴۴۴ 62۰2۳ … … … … 26۰ 

1380 ۱۴۱۵۹8 ۱2۰۰۵۴ … … … … ۴۵8 

1385 ۳۵۱۱7۰ 28۹۰۵۹ 2۴۵76۹ 2۱8۰68 ۱۰۵۴۰۱ 7۰۹۹۱ 676 

1390 ۳۳86۱8 287۱۳۳ 2۴8۰76 2۱۰۵۰6 ۹۰۵۴2 76627 6۰2 

1391 ۳۳68۱8 2۹6۹۱2 2۵۳۰76 2۱۹۰8۴ 8۳7۴2 77828 6۰2 

1392 ۳8۵8۴2 ۳۱۰۳۳8 ۳۰۰2۵6 2۳۱72۱ 8۵۵86 786۱7 ۵6۴ 

1393 ۴۰6۴8۴ ۳2۰276 ۳۱7۵88 2۴۰۵۴6 888۹6 7۹7۳۰ ۵6۴ 

1394 417835 329427 295939 249338 121896 80089 568 

 ۳۰ ۹۰2۵ ۴۵8۳2 8۴۴۴۴ ۹۹8۹۴ ۹۳۴6۹ ۱۴۵726 بوشهر

 ۹۹ ۱۴7۳۹ ۱۵6۵6 6۴۵۱ 7۴۰۰ 2۱۱۹۰ 2۳۰۵6 تنگستان

 66 ۵۴22 ۵۰۳2 ۱۰2۳6 ۱۵۵۴۰ ۱۵6۵8 2۰۵72 جم

 ۱2۵ 2۰72۹ 2۰۴86 ۵۰۳۵۰ 6۵۰۴7 7۱۰7۹ 8۵۵۳۳ دشتستان

 8۳ 66۹۴ 8۱۵2 ۱۴۹۹7 ۱8۱7۹ 2۱6۹۱ 26۳۳۱ دشتی

 ۴۹ ۳82۹ ۴2۱6 ۱2۳6۰ ۱2۹۹۱ ۱6۱8۹ ۱72۰7 دیر

 ۳۰ ۱6۱7 ۳۱۰۴ ۱۰۵۳8 ۱۱8۱۰ ۱2۱۵۵ ۱۴۹۱۴ دیلم

 2۳ ۱۰۰۹8 ۱۰۴۹8 ۱۰۱۴۰ ۱۰2۴8 2۰2۳8 2۰7۴6 عسلویه

 ۱۱ ۳۴6۹ ۳2۰8 226۳۱ 27۵۱6 26۱۰۰ ۳۰72۴ کنگان

 ۵2 ۴۴67 ۵7۱2 27۱۹۱ 27۳۱۴ ۳۱6۵8 ۳۳۰26 گناوه

 مخابرات استان بوشهر. شرکت – مأخذ
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  های ثابت منصوبه در نقاط شهری و روستاییتعداد تلفن – 12-1نمودار 

 
 ۱2-۱مبنا : جدول 
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   خطوط واگذار شده و مشغول به کار تلفن همراه به تفکيک نوع خط و اپراتور-2-12

سال و 

 شهرستان

  
  

 همراه اول

 خطوط مشغول به کار خطوط واگذار شده

 اعتباری دائمی جمع اعتباری دائمی جمع

1375 135 ۱۳۵ ... 135 ۱۳۵ ... 

1380 18442 ۱8۴۴2 ... 18442 ۱8۴۴2 ... 

1385 206983 2۰6۹8۳ ... 206983 2۰6۹8۳ ... 

1390 719231 2۳۰8۰۴ ۴88۴27 719231 2۳۰8۰۴ ۴88۴27 

1391 839168 2۳۳7۳۱ 6۰۵۴۳7 839168 2۳۳7۳۱ 6۰۵۴۳7 

1392 890034 2۳۹2۰6 6۵۰828 890034 2۳۹2۰6 6۵۰828 

1393 999808 2۴۴2۰7 7۵۵6۰۱ 999808 2۴۴2۰7 7۵۵6۰۱ 

1394 978614 249875 728739 978614 149875 728739 

 6222۰۵ ۱۰768۰ 729885 6222۰۵ ۱۰768۰ 729885 بوشهر

 ۵26۰ 7726 12986 ۵26۰ 7726 12986 تنگستان

 ۴۰6۰ 6۰۰6 10066 ۴۰6۰ 6۰۰6 10066 جم

 ۳86۵۰ ۵7۰۳۳ 95683 ۳86۵۰ ۵7۰۳۳ 95683 دشتستان

 ۹۵۳6 ۱۳67۰ 32306 ۹۵۳6 ۱۳67۰ 23206 دشتی

 ۹27۵ ۱۰۵۴۱ 19816 ۹27۵ ۱۰۵۴۱ 19816 دیر

 6۴8۰ 8۰۹2 14572 6۴8۰ 8۰۹2 14572 دیلم

 628۴ ۴۵66 10850 628۴ ۴۵66 10850 عسلویه

 7۹۱۳ ۱۱27۵ 19188 7۹۱۳ ۱۱27۵ 19188 کنگان

 ۱۹۰76 2۳286 42362 ۱۹۰76 2۳286 42362 گناوه

 مخابرات استان بوشهر. شرکت – مأخذ
 باشد.باشد و اطالعات آنها محرمانه میای ايرانسل و رايتل بخش خصوصی می*مسوول اپراتوره
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اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در     تر برحسب ساله و بيش 6جمعيت  -3-12

 مناطق شهری و روستایی

 

 سال

 جمعيت کاربر اینترنت جمعيت دارای تلفن همراه

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1390 ۹87۱۱2 7۰۴۳۹۳ 2827۱۹ ... ... ... 

1392 ۱۰8۰۱۰۴ 7626۰۴ ۳۱7۵۰۰ ... ... ... 

1393 ۱۱۱۱۴67 7۹۳۴۹۰ ۳۱7۹77 ... ... ... 

1394 1144224 825626 318598 1021475 825626 195849 

 شرکت مخابرات استان بوشهر – مأخذ
 
 
 
خانوارهای استان برحسب دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطـات در منـاطق    -4-12

 1394شهری و روستایی به تفکيک استان 

 شرح

 

 خانوارهای دارای تلفن همراه خانوارهای دارای تلفن ثابت کل خانوارهای استان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1390 2۴7۰26 ۱686۵7 78۳6۹ 22686۳ ۱686۵7 ۵82۰6 22۵۱۰۹ ۱686۵7 ۵6۴۵2 

1392 2۵۳۰۳۱ ۱7۳8۴۴ 7۹۱87 2۴6۰77 ۱686۵7 77۴2۰ 2۴۴۵۰۵ ۱686۵7 7۵8۴8 

1393 2۵6۰۹2 ۱76۵2۵ 7۹۵67 2۴6۰8۴ ۱686۵7 77۴27 2۴۴6۵۵ ۱686۵7 7۵۹۹8 

1394 247026 168657 78369 246084 168657 77427 244756 168657 76099 

 شرکت مخابرات استان بوشهر – مأخذ
 .شودتکمیل می ICTهای اجرای طرح توجه: اطالعات اين جدول برای سال
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 خطوط اینترنت پرسرعت مشغول به کار به تفکيک نوع مصرف -5-12

 تجاری خانگي جمع سال

1393 ۹7۳۴۳ ... ... 

1394 63743 61520 2223 

 مخابرات استان بوشهر. شرکت – مأخذ
 تولید شده است. ۱۳۹۳توجه: اطالعات اين جدول از سال 

 
 
 
 
 
تعداد مشترکين دیتا در شبکه نسل سوم تلفن همراه به تفکيک نوع اپراتـور تـا    -6-12

 پایان سال

 رایتل ایرانسل همراه اول جمع سال

1393 … ۳22۵۹ … … 

1394 … 105310 … … 

 بوشهرمخابرات استان  شرکت – مأخذ

 تولید شده است. ۱۳۹۳توجه: اطالعات اين جدول از سال 
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 های اصلی رادیویی موج متوسط، تلویزیونی و اف ام ها و فرستنده تعداد ایستگاه -7-12

 سال

 رادیو
 اف ام

 ایستگاه
فرستنده 
 اصلی

 های پخش کننده برنامه در هر شبکه تعداد فرستنده

شبکه 
 (1)سراسری

شبکه 
 (1)استانی

 ایستگاه برون مرزی
فرستنده 
 اصلی

1375 2 7۰ ۱ 2 * 2 ۴ 
1380 ۳ ۵2۰ ۱ 2 * ۳ 8 
1385 2 ۳ ۳ ۴ * ۱۱ * 
1390 ۳ ۳ ۳ ۴ * 2۳ ۱۰6 
1391 ۳ ۳ ۳ ۴ * 78 ۱۱۰ 
1392 ۳ ۳ ۳ ۴ * 2۱ ۱۱۰ 
1393 ۳ ۳ ۳ ۴ * 2۱ ۱۱۰ 
1394 2 3 2 4 * 21 110 

 )دنباله(

 سال

 تلویزیون تلویزیون

 (2)ایستگاه

 فرستنده اصلی فرستنده اصلی

 شبکه اول جمع
شبکه 
 دوم

شبکه 
 سوم

شبکه 
 چهارم

شبکه 
 پنجم

شبکه 
 خبر

1375 ۳7 45 ۳7 6 2 * * * 

1380 ۵۳ 116 ۵۳ 22 2۳ ۱6 ۱ ۱ 

1385 6۹ 204 6۹ ۴۵ ۵۳ ۳۰ ۳ ۴ 

1390 7۵ 307 7۹ 76 7۹ 8 * 8 

1391 78 262 7۹ 7۹ 7۹ 8 ۱ 8 

1392 78 299 78 6۴ 7۵ ۱۰ ۱ 8 

1393 78 299 78 6۴ 7۵ ۱۰ ۱ 8 

1394 78 366 81 81 81 20 20 20 

 جمهوری اسالمی ايران مرکز بوشهر صدا و سیمای  – مأخذ

 شدند. به ترتیب شبکه اول و شبکه دوم نامیده می ۱۳7۵شبکه سراسری و شبکه استانی تا سال  -۱

 ای. های زمینی ماهواره با احتساب ايستگاه -2
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 تعاریف مفاهيم:

ــ ـــبانک  اتـعملي   از قبننول  عبننارت : یـ

  ، معنامالت بانکی  التنتسهی  ، اعطنای سپنرده

  ، عملیننات ارزی  ، معننامالت و سننفته  بننرات

و   نقننلاسننناد بهننادار،  و  اوراق  مربنننوط بنننه

  کشننور و نظنناير آن،  در داخننل  وجننوه  انتقننال

 است.  قانون  طب 

و   ، نماينندگی  از شنعبه   عبنارت  : واحد بانکی

 .است  باجه

  هنای    کنبان  هنوعننمجم  هنب : بانکی  سيستم

دولتنی، غیننر دولتننی، مؤسسنات اعتبناری     

  جمهنننوری  مرکنننزی  و باننننک غیربنننانکی

 شود. می  اطالق  ايران اسالمی

  هستند کنه   هايی   بانک : تخصصی  های   بانک

  فعالیننت بننه  خاصننی  هننای   زمینننه  درفقننط 

 خنود را در   های  اعتبار پردازند و می  اقتصادی

  هنای    کننند. باننک    منی   هندايت   خاصی  جهت

  هو توسنع   ، کشناورزی  ، مسکن و معدن  صنعت

هننا،    بانننک  و بقیننه  تخصصننی  ، بانننک صننادرات

 روند. شمار می  به  تجاری

  هسنتند کنه    هنايی    باننک  : تجاری  های   بانک

  اقتصننادی  بخننش  آنهننا بننه  اعتبنناری  فعالیننت

 شود. محدود نمی  خاصی

  ها، مؤسسات   ، شرکت دولت  به:  دولتی  بخش

 .شود می  ها اطالق   و شهرداری  دولتی

،  خصوصنی   بخنش   شامل : دولتی غير  بخش

از   و بعضنننی اسنننالمی  انقنننالب  نهادهنننای

 .است ها   وزارتخانه  پوشش  تحت  های   شرکت

 : دولتـی   بخـش   بـه   اعطـایی   تسهيالت

در اختینار    بنانکی   سیستم  که  است تسهیالتی

و   دولتننی  هننا، مؤسسننات    ، شننرکت دولننت

  تسنهیالت   دهند. اينن   منی  هنا قنرار     شهرداری

  بهنادار دولتنی    خريد اوراق  صورت  تواند به می

  ( يننا اعتبننارات قرضننه  و اوراق  اسننناد خزانننه)

 .باشد  مستقیم

 : دولتـی  غير  بخش  به  اعطایی  تسهيالت

  هننا از طرينن     بانننک  کننه  اسننت  تسننهیالتی

  قانون  موجب  ، به اسالمی  مختلف  های  قرارداد

  هنای    نامنه   ربنا و آينین    بندون   بانکی  عملیات

 غیر  بخنش  به ۱۳6۳  سال  ، از ابتدای مصنوب

هنا عبارتنند     قرارداد  کنند. اين اعطا می  دولتی

  ، فروش مدنی  ، مشارکت حقوقی  از:  مشارکت

،  ، مضناربه  مسنتقیم   گنذاری  ، سنرمايه  اقساطی

،  سننلف  ، معننامالت ، جعالننه ، مسنناقات مزارعننه

و خريند    الحسنه ، قرض کشرط تملی  به  اجاره

 . دين

  قسنمتی   مینأاز ت  عبارت : حقوقی  مشارکت

جديند و يننا   سنهامی   هنای    شنرکت   سنرمايه  از



 بازارهای مالي – 13 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
366 

 

  هنننای   شنننرکت  از سنننهام  خريننند قسنننمتی

 .استموجود  سهامی

ــدنی  مشــارکت   آمیخننتن از در  عبننارت :م

  اشنخاص   و ينا غیرنقندی    نقندی   الشرکه سهم

  ، بنه  نحو مشناع   به متعدد  و يا حقوقی  حقیقی

 .است قرارداد  ، طب  منظور انتفاع

 "عین"  از واگذاری  عبارت : اقساطی  فروش 

  کنه اسنت    ترتیبنی   غیر، به  به  معلوم  بهای  به

اقسنناط    ور بنه ذکمن   از بهنای   يا قسمتی  تمام

در سررسننید يننا   و يننا غیرمسنناوی،  مسنناوی

 گردد.  دريافت  معین  های  سررسید

  مینأاز تن   عبنارت  :مستقيم  گذاری سرمایه

و   تولیندی   های   طرح  اجرای  برای  الزم  سرمايه

هنا،     توسنط باننک    انتفناعی   عمرانی  های   طرح

  ينا حقنوقی    حقیقنی   اشخاص  مشارکت  بدون

 . است بانکی غیر

  آن  موجنب   بنه   کنه   اسنت   قراردادی : مضاربه

  مینأدار تنن (، عهننده )مالننک  رفیننطنن از  يکننی

  طنرف   که قید اين شود، با )نقدی( می  سرمايه

کند و   ور تجارتذکم  )عامل(، با سرمايه ديگر

 باشند.  شريک  هر دو طرف  ه،در سود حاصل

  آن  موجنب   بنه   کنه   اسنت   قراردادی : مزارعه

را   مشخصننی  (، زمننین )زارع از طننرفین  يکننی

(  )عامنل  ديگنر   شنخص   ، به معینی  مدت  برای

  و حاصل  کند  ور زراعتذکم  بدهد تا در زمین

 شود.   تقسیم  و عامل  زارع  بین

  صناحب   بنین   اسنت کنه    ای  همعامل : مساقات

  حصنه   در مقابنل   با عامنل   آن  و امثال  درخت

  ، اعنم  شود. ثمره می  واقع  از ثمره  معین  مشاع

 .است  و غیر آن  ، گل ، برگ از میوه

ينا    )جاعنل   شنخص   از التنزام   عبنارت  : جعاله

  معلننوم  يننا اجننرت  مبلننغ  ادای  کارفرمننا(، بننه

  ، طبن   معنین   عملنی   انجنام   ( در مقابل )جعل

  را انجننام  عمننل  کننه  . طرفننیاسننتقننرارداد 

 شود. می  يا پیمانکار نامیده "عامل"، دهد می

،  سنلف   منظنور از معنامالت  :  سلف  معامالت

  بننه  تولینندی  التمحصننو  خرينند نقنندی پننیش

 . است  معین  قیمت

  اسنت   ای ه  اجار عقد شرط تمليک:  به  اجاره

  مدت  ، شرط شود مستأجر در پايان در آن  که

در   شنرايط منندرج    به  عمل  ، در صورت اجاره

 شود.  را مالک  مستأجره  قرارداد، عین

  موجنب   بنه   کنه   اسنت   عقدی : الحسنه  قرض

ضنوابط    را طبن    معیننی   نغها مبلن    ، بانک آن

  به ، يا حقوقی  از حقیقی  اعم  اشخاص  مقرر، به

 نمايند. واگذار می  قرض

بنه   :انـداز  الحسنه پـس   قرض  های   سپرده

به آنها   شود که سودی میهايی اطالق    سپرده

هنا     ، باننک  قنانون   طبن    گیرد، ولنی  نمی  تعل 

  گوننه   اينو تجهیز   منظور جذب  توانند به می

و ينا    نقدی  جوايز ثابت  قید قرعه  ها، به   سپرده

 اعطا کنند.  گذاران سپرده  به  جنسی
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  بنه  :دار مـدت   گذاری سرمایه  های   سپرده

  بنه  هنا    باننک   شود کنه  می  اطالق  هايی   سپرده

  مندت   کوتاه  گذاری سرمايه  های   سپرده  صورت

هنا     کنند. باننک  می  قبول  ، از مردم يا بلندمدت

دار،  مندت   گنذاری  سرمايه  های   در مورد سپرده

  گننذار عمننل سننپرده  وکیننل  عنننوان  فقننط بننه

هنا،     سنپرده   از اينن   حاصنل   کنند و منافع می

قننرار   مننورد اسننتفاده  عقننود اسننالمی  طبنن 

  بنین   عقد قنراردادی   براساس  گیرد. منافع می

 شود. می  ، تقسیم گذار و بانک سپرده

  از مجمنوع  عبارت :غيردولتی  بخش  بدهی

توسط   کهاست   هايی   و وام  مناننده تسهینالت

 شود. اعطا می  غیردولتی  بخش  ها، به   بانک

  عنجمن   لنحاصن   هنبن  :سال  پایان در  مانده

هنا در     هنا و درينافتی     پرداختنی   اوتنالتفن  بهما

  اطننالق  سننال  اول  بننا موجننودی ، سننال  طننول

 شود. می

  ينک   آن،  موجنب   بنه   کنه   است  عقدی : بيمه

از   وجنه پرداخت   کند در ازای تعهد می  طرف

  ينا بنروز حادثنه،     وقوع  ديگر، در صورت  طرف

  د يا وجنه ماين  را جبران  بر وی  وارده  خسارت

  گنر، طنرف   را بپردازد. متعهد را بیمنه   معینی

گنذار   وجهنی را کنه بیمنه   گنذار   بیمهتعهد را 

پنردازد، حن  بیمنه و آن نه را کنه بیمنه        می

 نامند.   شود موضوع بیمه می می

عبنارت از تفاضننل   : عایدشـده  بيمـه   حـق 

ذخاير ح  بیمه ابتدا و انتهنای دوره بنا حن     

 های همان دوره است.    بیمه

اسنت تفاضنل     عبنارت  : شده  واقع  خسارت

ذخاير خسارت معوق ابتدا و انتهنای دوره بنا   

 های پرداختی همان دوره.    خسارت

گر  وجهی است که بیمه : تیپرداخ  خسارت

بعنند از وقننوع حادثننه موضننوع بیمننه، جهننت 

 کند.   گذار پرداخت می جبران خسارت به بیمه

  دهنش   واقع  خسارت  نسبت : خسارت  ضریب

اسنت. )خسننارت     عايند شنده    بیمه   نح  هنب

معنوق و ذخینره ح  بیمه در محناسبننه آن  

 لحاظ شده است(.  

  براسناس   کنه   اسنت   قراردادی : اتکایی بيمه 

يک شرکت بیمنه )واگذارننده( تمنام ينا     ،  آن

بخشی از تعهدات خنود را در قبنال پرداخنت    

گنر   ح  بیمه، به شرکت بیمه پذيرنده )بیمنه 

  در صنورت   اتکنايی گنر   و بیمه اتکايی( واگذار

 ود را ازنخنننن  منر، سهنننننخطنننن  تحقنننن 

 نمايد. می  پرداخت خسارت

در چنارچوب    گنر  بیمنه  :سـوزی  آتش  بيمه

مقننررات مصننوب شننورای عننالی بیمننه تعهنند 

های وارد شده بنه امنوال      کند که خسارت می

بیمه شده به علت وقوع آتش سوزی، انفجنار  

نامه  و صاعقه را جبران کند. در اين نوع بیمه 

های ديگری مثنل زمنین لنرزه،      توان خطر می
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سننیل، طوفننان، نشننت آب، ترکینندگی لولننه، 

ت بنا شکسنت حنرز و    شکست شیشنه، سنرق  

سقوط هواپیما بر روی اموال و اماکن را نیز با 

پرداخت ح  بیمه اضافی تحت پوشنش قنرار   

 داد.  

گر در چارچوب مقنررات   بیمه :  باربری  بيمه

کنند کنه    مصوب شورای عالی بیمه تعهد منی 

های وارد شده بنه امنوال بیمنه را در       خسارت

 د.  هنگام بارگیری، حمل و تخلیه جبران نماي

گر در چارچوب مقررات    بیمنه : بيمه حوادث

کنند کنه    مصوب شورای عالی بیمه تعهد منی 

غرامت جانی ناشنی از حادثنه )فنوت، نقنص     

شنده ينا    عضو و از کار افتنادگی( را بنه بیمنه   

ذينفع بیمه نامه پرداخت نمايد. در اينن ننوع   

بیمه با تواف  و دريافنت حن  بیمنه اضنافی،     

وزاننه نینز تحنت    هزينه پزشنکی و غرامنت ر  

 گیرد.   پوشش قرار می

گنر در چنارچوب    بیمنه  :اتومبيل  بدنه بيمه 

کنند کنه    مصوب شورای عالی بیمه تعهد منی 

های وارده به وسیله نقلیه بیمه شنده     خسارت

ناشی از حوادث مختلف از قبیل سرقت، آتش 

سوزی، انفجار، تصادف، سقوط، واژگونی و بنه  

ر جسم ثابنت  طور کلی برخورد اتومبیل به ه

يا متحنرک و ينا برخنورد جسنم ديگنری بنا       

 کند. جبراناتومبیل بیمه شده را 

گنر در چنارچوب    بیمنه  :ثالـ    شخص  بيمه

 کنند کنه   مصوب شورای عالی بیمه تعهد منی 

چنان ه دارنده وسیله نقلینه بیمنه شنده بنه     

علت وقوع حواث راننندگی، مسنوول جبنران    

خاص های مالی يا جانی وارده بنه اشن     خسارت

ها را براسناس     ثالث شناخته شود اين خسارت

نامه تنا سنقف تعهند منندرج در      شرايط بیمه

 نامه پرداخت نمايد.   بیمه

گنر در چنارچوب مصنوب     بیمه بيمه درمان:

کنند کنه هزيننه     شورای عالی بیمه تعهد منی 

معالجات پزشکی بیمنه شندگان را تنا مقندار     

نامه پرداخت نمايد. اين بیمنه   مندرج در بیمه

بننرای داخننل کشننور بننه صننورت گروهننی و  

 شود.   خانوادگی صادر می

گر در چنارچوب شنرايط    بیمه :  کشتی  بيمه

ه خسنارت وارده  شود کن  بیمه نامه متعهد می

بدنه و تجهیزات کشتی يا از بین رفتن آن   به

بننر اثننر وقننوع حننوادثی مانننند: تصننادف،     

ن و بنه گنل نشسنتن،    سوزی، غرق شند  آتش

هنای نجنات و سنهم مالنک       هم نین هزيننه 

های همگانی را در حدودی که    کشتی از زيان

نامنه مشنخص شنده اسنت پرداخنت       در بیمه

 نمايد.  

گر در چنارچوب شنرايط    مهبی : بيمه هواپيما

شود که خسنارت   نامه هواپیما متعهد می بیمه

وارده به بدنه هواپیما يا از بنین رفنتن آن بنر    

اثر حوادثی مانند سقوط، تصادم، آتش سوزی 

نامه  و دزدی هوايی را در حدودی که در بیمه

   شود، پرداخت نمايد. مشخص می
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گر در چارچوب شرايط  بیمه : مهندسی  بيمه

کننند کننه  نامننه مهندسننی تعهنند مننی  بیمننه

هنای ناشنی از طراحنی،       هنا ينا زينان      خسارت

هنننا و    سننناخت، نصنننب و نگهنننداری سنننازه

آالت را کنننه ناشنننی از مسنننوولیت  ماشنننین

مهندسننان مربننوط اسننت براسنناس شننرايط  

نامنه جبنران کنند. در اينن ننوع بیمنه،        بیمه

آالت هنم   های ناشنی از خرابنی ماشنین      زيان

 گیرد. مه قرار میتحت پوشش بی

گنر در چنارچوب شنننرايط     بیمنه : بيمه پول

هنايی کنه براثنر       کند، زيان نامه تعهد می بیمه

بنننروز سنننرقت )مسلحنننننانه( و حادثنننه    

سننوزی، انفجننار، سننیل و ...( بننه پننول  )آتننش

ها، مؤسسات مالی و    موجود در صندوق )بانک

شود، جبنران   ...( يا در حال جابجايی وارد می

طور کلی بیمه پول به دو رشته پنول   کند. به

 شود.   می  در گردش و پول در صندوق تقسیم

گر در چارچوب  بیمه بيمه مسئوليت مدنی:

نامننه مسننوولیت منندنی تعهنند  شننرايط بیمننه

هايی را کنه بیمنه گنذار بنه        کند، خسارت می

طننور غیننر عمنندی بننه اشننخاص ثالننث وارد  

کننند و مسننؤول جبننران آنهننا شننناخته   مننی

پرداخنت نمايند. بیمنه مسنؤولیت     شنود،   می

ای )پزشکان، پیراپزشنکان، وکنال و ...(،    حرفه

بیمه مسؤولیت متصديان حمل و نقل، بیمنه  

مسوولیت کارفرمنا در قبنال کارکننان، بیمنه     

مسؤولیت سازندگان ابنیه و بیمنه مسنؤولیت   

و امنناکن تفريحننی )هتننل، سننینما،    عمننومی

منه  استخر، پارک و ...( از انواع اينن رشنته بی  

 است. 

بیمه اعتبار به دو بخش اعتبنار   بيمه اعتبار:

شننود.  داخلننی و صننادرات کنناال تقسننیم مننی 

براساس مقررات مصوب شنورای عنالی بیمنه    

منظور از اعتبار داخلی، ظرفینت بندهی ينک    

هننای    مشننتری اسننت کننه از طننرف بنگنناه   

اقتصادی، در قبال ارائنه کناال و خندمات، ينا     

عتباری که مجنوز  ها و مؤسسات مالی و ا   بانک

بانک مرکزی را دارند و به صنورت تسنهیالت   

گیرند. طب   مالی در اختیار مشتريان قرار می

های بیمه اعتبنار داخلنی بنه      مقررات، قرارداد

صورت گروهی و فقنط بنه اشنخاص حقنوقی     

هنای اقتصنادی آنهنا       مشروط بر اينکه فعالیت

متضمن ريسنک عندم بازپرداخنت مطالبنات     

منعقند    رات اعطايی آنهنا باشند،  ناشی از اعتبا

نفع  شود. تامین مطالبات بیمه گذار يا ذی می

های صادراتی در قالنب    در رابطه با فروش کاال

و ۱(L/C)های گشنايش اعتبنار اسنناد      قرارداد

و  2(D/P)واگذاری اسناد در مقابل پرداخنت  

 ۳(D/A)واگننذاری اسننناد در مقابننل تضننمین 

 باشد.   موضوع بیمه اعتبار صادارت می

                                                           
1) 

L/C: Letter of credit. 
2) 

D/P: Document against payment.



 

3)
 D/A: Document against Acceptance.
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 در  که  است  بیمه  نوعی :)عمر(  بيمه زندگی

  )بنه   معیننی   شود، مبلغ  گر متعهد می بیمه  آن

گذار و  بیمه  (، به و يا مستمری  سرمايه  صورت

،  اسنت   کنرده   او تعینین   کنه   ثالثی  يا اشخاص

 کند.   پرداخت

ــ و   افنشننامل اکتشنن :بيمــه  واعـســایر ان

،  و امانت  صداقت ، تنداشن، به تننف  راجناستخ

  در مقابل  اموال  بیمه و اعتبار و  ، وام النفع عدم

 باشد. می  سرقت

هنايی     شنرکت  :اعتبـار   تعاونی  های  شرکت

  تحت  اعضای  مالی  های  نیاز  مینأهستند که ت

  عهده را بر  وام  انواع  پرداخت  ، در قالب پوشش

  تعاوننننننی  هننای   شننرکت  شامننننل  د ودارننننن

و اعتبارآزاد )سناير(    ، کارگری اعتبار کارمندی

 باشند. می

 گزیده اطالعات:

حنندهای بننانکی  تعننداد وا  ۱۳۹۴در سننال 

 باشد:دراستان بدين شرح می

 ،۱ صننعت ومعندن   ،۳2 سنپه  ،۵۵بانک ملی 

 واحد در ۱۱و توسعه تعاون ۱توسعه صادرات 

 استان بوده است.

هنا  دلیل خصوصی شندن تعندادی ازباننک    به

امکننان  وعنندم همکنناری درارائننه اطالعننات، 

تحلیل آمناری ورسنم نمنودار دراينن زمیننه      

 وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بازارهای مالي – 13 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
371 

 

 

 تعداد واحدهای بانکی در پایان سال -1-13

 ملی صنعت و معدن سپه توسعه صادرات توسعه تعاون سال

1394 ۱۱ ۱ ۳2 ۱ ۵۵ 

 2۰ ۱ ۱۳ ۱ 2 بوشهر

 ۱ * 2 * ۱ تنگستان

 ۱ * ۱ * ۱ جم

 ۱2 * ۵ * ۱ دشتستان

 ۳ * ۱ * ۱ دشتی

 ۱ * ۱ * ۱ دیر

 2 * ۱ * ۱ دیلم

 7 * ۱ * ۱ کنگان

 7 * ۴ * ۱ گناوه

 ۱ * ۳ * ۱ عسلویه

 .های استان بوشهر بانک – مأخذ
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 سال پایان در غيربانکی اعتباری مؤسسات -2-13

 موسسه مالي و اعتباری صالحین سال و شهرستان

1390 ۵ 

1391 8 

1392 * 

1393 7 

 ۵ بوشهر

 * تنگستان

 * جم

 ۱ دشتستان

 * دشتی

 * دیر

 * دیلم

 * کنگان

 ۱ گناوه

 * عسلویه

 مأخذ ن موسسات مالی و اعتباری استان بوشهر                      
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 )میلیون ريال(      ها در پایان سال  ها نزد بانک تعداد و مبلغ انواع سپرده -3-13

 1394 سال و شهرستان

ض
قر

ی
ار
 ج
نه
س
لح
ا

 

س
ه پ
سن
لح
ض ا
قر

داز
ان

 

یه
ما
سر

ت
مد
اه 
وت
ی ک
ذار
گ

 

یه
ما
سر

ی 
ذار
گ

ت
مد
ند
بل

 

 سایر

 تعاونتوسعه
 2۰۵ ۱2۵86 ۱۴۵۹۰ ۱۳2۹۵ ۱2۳88 53064 تعداد

 ۴77۴۰ 2۰86۵2 8۳۵۱۰۳ ۹86۱۴ 2۰۴۰۰2 1394111 مبلغ

 سپه
 * * ۱7۵7۴2 ۱۰7۵۵2 * 283294 تعداد

 ۱۳۴8۹6 ۱8۰7۴۵7 ۱778۰2۹ ۴6۰7۵7 ۹2۰82۵ 5101964 مبلغ

صنعت و 

 معدن

 2 ۱۰ ۵26 7۴6 ۴۹۳ 1778 تعداد

 2۱6۹ 2677۰ 2۱۴86 ۵۹6 ۳۱۴۱۱ 82432 مبلغ

توسعه 

 صادرات

 ۵ ۱۰۹ 7۳8 2۹۵/۱ ۵۱6 663/2 تعداد

 ۳۳82 ۳628 ۹6۹6 ۱2۱22 ۱۱۴۴2 40270 مبلغ

 ملی
 * ۵۱۴۵2 ۱۳۵۱8۰ ۴۹۰۳2۰۰ ۱۰۰۱26 5189958 تعداد

 8۹۴6۴6 ۳۴78۴۰7 26۴۳2۳ ۱6۰۹8۱8 26۴۳۵7۳ 8890767 مبلغ

 های استان بوشهر . مأخذ ن بانک
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 )میلیون ريال( برحسب شهرستان در پایان سال   ها  ها نزد بانک مبلغ انواع سپرده -4-13

 ملي صنعت و معدن سپه توسعه صادرات توسعه تعاون سال و شهرستان

1394 1394111 27/40  5157338 82432 10375027 

27/40 550391 بوشهر  2229038 82432 3145737 

 120537 * 215338 * 37963 تنگستان

 620348 * 105702 * 146960 جم

 1847184 * 609207 * 118880 دشتستان

 495607 * 106814 * 103588 دشتی

 192270 * 90545 * 140317 دیر

 271622 * 135245 * 33553 دیلم

 1588653 * 928192 * 71872 عسلویه

 1339969 * 114515 * 110010 کنگان

 753100 * 622742 * 80577 گناوه

 های استان بوشهر . مأخذ ن بانک   

 

هـای عمـده    ها به بخش غيردولتی برحسب بخش تعداد تسهيالت پرداختی بانک -5-13

  اقتصادی در پایان سال

 صنعت ومعدن مسکن و ساختمان کشاورزی بانک
خدمات بازرگانی و 

 متفرقه

 ۱۱۰۵7 8۰۵ ۱۰۱۰۱ ۱۰۰ ملی

 * * * * سپه

 * ۱۵ * * صنعت و معدن

 2۱ 6 * * توسعه صادرات

 ۱۰۵6 ۴۵ ۱۵ ۹8۱ توسعه تعاون

 های استان بوشهر مأخذ ن بانک  
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هـای عمـده    ها به بخش غيردولتی برحسب بخـش  مبلغ تسهيالت پرداختی بانک -6-13

 )میلیون ريال(اقتصادی در پایان سال        

 کشاورزی سال و بانک
مسکن و 

 ساختمان
 صنعت ومعدن

و  خدمات بازرگانی

 متفرقه

 ۱87۳6۴2 2۱2۴۰2 ۳6۹۳8۵ 6۹7۰ ملی

 66۰۰۴۹ 2۰26۱۳ ۵6۰۹۹8 ۹6۰۹۹ سپه

 * 22۳۵۱۹ * * صنعت و معدن

 66۵۰۰ 6۵2۰۰ * * توسعه صادرات

 ۵۱7726 ۴۰۹77 ۱۳27۰ ۳۰۰2۳۰ توسعه تعاون

 های استان بوشهر مأخذ ن بانک

 

ها و موسسات اعتباری غيربـانکی برحسـب    مانده بدهی بخش غيردولتی به بانک -7-13

 )میلیون ريال(                                      1394نوع تسهيالت در پایان سال 

 تسهيالت اعطایی سال و بانک
گذاری مستقيم و  سرمایه

 مشارکت حقوقی

ها و اعتبارات  وام

 پرداختی

 8۱۳768 * ۱768۵88 ملی

 * * 2۰722۵۹ سپه

 * * 7۵6۱86 صنعت و معدن

 * * ۱۳۵8۴۳ توسعه صادرات

 ۱۳۱76۵7 * 8722۰۳ توسعه تعاون

ت و ، بدهی مشتريان بابت اعتباراهای مسکن قديمت پرداختی، تسهیالت مربوط به وامها و اعتبارا( منظور از وام ۱)
های ارکت و مطالبات قديم و سفته، اوراق مشالتفا وت نرخ ارزهای پرداخت شده، بدهی مشتريان بابت مابه ضمانت

 . واخواستی است
 . ها و موسسات اعتباری استان بوشهر مأخذ ن بانک
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ها و موسسـات اعتبـاری غيربـانکی بابـت      مانده بدهی بخش غيردولتی به بانک -8-13

 )میلیون ريال(             1394تسهيالت اعطایی براساس عقود اسالمی در پایان سال 

 سپه ملی سال و بانک
صنعت و 

 معدن

توسعه 

 صادرات
 توسعه تعاون

 ۹8۹۱۴ 7۱۱۹۳ ۴72۱۵6 ۳۴8۹28 2۴6۹7۱۵ فروش اقساطی

 ۴876۰۹ * ۱۹۵۰ ۵۱7۳86 6۱۴۵۹۰ مضاربه

 * * * * 26۴۵7 سلف

 7۴8۵۱ * * ۳76۴۳ 8۱۳768 الحسنه قرض

 ۱7۰۴۱ * ۱2۹6۵8 ۳782۵ 8۴۱7۵۰ جعاله

 ۵۳782۵ ۵6286 ۱2۰۵7۵ 2۹87۴6 2۵2۰2۱۰ مشارکت مدنی

 ۱۰۱۴۱7 * * ۴82۰ ۱۴۵۳6 اجاره به شرط تملک

 * * * * * مشارکت حقوقی

 * * * * * گذاری مستقيم سرمایه

 * * * 286۵2 * خرید دین

 * 8۳6۴ 2۱8۴۵ 6۱7۳۰۴ 222۳۰8 سایر

 ها و موسسات اعتباری استان بوشهر . مأخذ ن بانک
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     حسـب نـوع بيمـه در پایـان سـال     ای منتخب برهتنامه صادرشده در شرکبيمه -9-13

 )بيمه ایران(

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 شرح

 بیمه ايران

 8127 7۴7۰ 8۵7۵ 8۳8۴ ۹6۰۰ 8۴۴۹ ۹288 آتش سوزی 

 139 2۴8 88 ۱۳7 ۱۰۵۱ 2۴۴۵ ۱۹۴۴ باربری 

 1398 ۱6۰7 ۳2۹۰ ۵۴۹۳ 7۹۰۹ 8۹6۵ ۵۵۰6 حوادث

 91899 86۵۴6 8۳6۵7 7۹۵۰۰ 6۳۴8۳ ۵2۹2۴ ۳۰776 حوادث راننده 

 16205 ۱6۱67 ۱7۳۰۹ ۱۹۰2۹ ۱66۳۳ ۱۳82۱ 8۵۵۳ بدنه اتومبیل

 91899 86۵۴6 8۳6۵7 7۹6۳۱ 6۳7۴6 ۵۳۰8۵ ۳۰۹۵۹ شخص ثالث و مازاد

 57 ۴6 7۱ ۵۵ ۳۴ ۳۰ 6۴ درمان

 267 82 7۰ ۹۰ 2۳6 ۱7۰ 82 كشتي

 ... … … … … … … هواپیما

 126 ۹۳ ۹۹ ۱۳۵ ۱۳2 ۱67 ۴۴2۳ مهندسي

 ... … … … … … … پول

 3228 … ۳88۹ 7827 686۴ ۵۱۳۳ ۱۴86 مسئولیت

 ... … … … … … … اعتبار

 ... … … … … … … نفت و انرژی

 84 ۱6۱ ۱۰۰۰ ۱7۳۳ ۱8۹۳ 8۹7 6۰۱ زندگي )عمر(

 ... … … … … … … ساير
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 )بیمنه داننا(   منتخب بر حسب نوع بیمه در پايان سال بیمه نامه صادر شده در شرکت های -۹-۱۳

 )دنباله(

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 شرح

 بيمه دانا

 1838 2۱۱7 2۰۴۵ ۱۳77 2۳2۳ ۳۴۰۵ 2۱۱8 آتش سوزی 

 43 ۵۱ 82 8۵ ۵۰ 27 7 باربری 

 1555 ۱۱۴7 6۹2 ۹۵۱ ۱2۳۹ ۹6۱ 2868 حوادث

 12624 ۱2۱۰۱ ۹۴۹۰ ۹۳۴۹ 7۴6۰ 676۰ ۹6۴۵ حوادث راننده 

 2442 2۱۳۴ 22۳۳ 27۱6 2۵6۵ 2۴۵6 ۳6۱۳ بدنه اتومبیل

 12624 ۱2۱۰۱ ۹۴۹۰ ۹۳۴۱ 7۴6۰ 676۰ ۹6۴۵ شخص ثالث و مازاد

 18 ۱۴ 2۱ 2۱ ۳2 2۵ ۱۳ درمان

 18 ۹ 2۱ ۱۳ 7 ۵۵ 8 كشتي

 * * * * * * * هواپیما

 33 ۱8 ۱۳ ۳۱ 6۴ 6۱ ۵ مهندسي

 * * * * * * * پول

 766 ۹۹6 ۱۰۱۵ 7۱8 6۵۳ 6۳۱ 2۴۱ مسئولیت

 * * * * * * * اعتبار

 * * * * * * * نفت و انرژی

 583 ۱2۵۱ ۴68 228 2۰۱ 86 ۱۵ زندگي )عمر(

 * * * * * * * ساير
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)بیمنه البنرز(     حسب نوع بیمه در پاينان سنال  های منتخب برنامه صادرشده در شرکتبیمه -۹-۱۳

 ()دنباله

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 شرح

 بیمه البرز

 2198 ۱76۹ ۱۵2۹ 2۰۳۵ 22۰8 2۰۴6 … سوزی آتش

 413 ۳6۳ 2۵8 ۳87 ۴27 27۱ … باربری 

 1023 2۰۴ ۴67 * * 7۱۴ … حوادث

 12464 * * 88۹ ۱۰۴۹ 7۴۳۴ … حوادث راننده 

 2078 ۱82۹ ۱۹۱۴ ۳6۳۳ 228۳ ۱۵7۹ … بدنه اتومبیل

 12464 ۹7۰۰ ۹2۳۰ ۱۴۳۱7 ۱۰8۹6 76۰۱ … شخص ثالث و مازاد

 * * ۳6 ۵8 7۹ 28 … درمان

 19 2۱ 7 22 ۴۴ 62 … كشتي

 * * * * * * … هواپیما

 4 7 ۱۴ ۱6 26 ۱۴ … مهندسي

 * * 2 2 ۱ … … پول

 1219 ۱۳۰8 ۱۰8۰ ۱۳۴7 ۱226 ۱۰۴۴ … مسئولیت

 * * * * * … … اعتبار

 * * * * * … … نفت و انرژی

 * * ۵2 2۱ ۱8۴ ۵۳ … زندگي )عمر(

 142 ۱28۰6 * * * … … ساير
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) بیمنه    بیمه نامه صادر شده در شرکت های منتخب بر حسنب ننوع بیمنه در پاينان سنال      -۹-۱۳

 )دنباله(  آسیا(

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 شرح

 بیمه آسیا

 1097 ۱۰۰7 690 929 2091 2054  آتش سوزی 

 200 262 275 217 181 117 … باربری 

 206 ۵27 382 310 808 851 … حوادث

 9644 87۵6 7817 8947 11074 7443 … حوادث راننده 

 2005 ۱7۱2 1527 1706 1942 1500 … بدنه اتومبیل

 9644 87۵6 7817 8947 11074 7443 … شخص ثالث و مازاد

 24 ۱۵ 10 55 6 8 … درمان

 76 ۵8 86 108 311 * … كشتي

 * * * * * * … هواپیما

 24 8 4 2 10 2 … مهندسي

 * ۴ * * * * … پول

 239 ۴۹2 633 810 654 99 … مسئولیت

 * * * * * * … اعتبار

 * * * * * * … نفت و انرژی

 367 ۱28۱2 9432 11084 12 3 … زندگي )عمر(

 13 62 86 108 311 * … ساير

 .برز،دانا،آسیا،ايران استان بوشهرهای المأخذ ن سرپرستی بیمه
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های منتخب  برحسب نوع بيمـه در پایـان سـال      رکتحق بيمه عاید شده در ش -10-13

   )میلیون ريال(    )بيمه ایران(

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 نوع بیمه

 بیمه ايران

 15637 ۱۳۳۳۹ ۱۰۳2۱ ۹۱۰6 77۳6 7۱۴۹ ۳۰7۴ آتش سوزی

 517 ۱۱۱7 72۱ 6۹۰ ۴۴۰۵ ۵۵۰۰ ۳۰6۰ باربری

 1348 ۹۰2 ۵۵8۱ ۳7۴۵ ۴6۳۵ ۴۱۹8 ۳2۴2 حوادث

 54074 ۴۹۵6۵ ۳۹۱27 ۳۴27۴ ۱۴6۱۰ 726۵ 2۹7۹ حوادث راننده

 64201 68۹۱8 6۳6۱۰ ۴877۱ ۳2۹6۳ 2۵۴۵۴ ۱6۱۵۵ بدنه اتومبیل

 464717 ۴6۳66۹ ۳۹۳۵82 ۳۳۴۹۹۱ ۱7۹۴86 ۹7۹68 ۵7۰۰۹ شخص ثالث و مازاد

 240913 ۱7۰۳68 ۱2776۵ ۱۴726۹ ۱۱62۳۰ 2۱2۴۰ ۱678۳ درمان

 16291 ۵2۱۳ 28۱۵ 22۹۹ 6۰26 287۳ ۱۰2۵ كشتي

 * * * * * * * هواپیما

 2950 27۹۴ ۳۴۱۵ ۴227 ۴۴۱۰ 2662 ۳۴86 مهندسي

 * * * * * * * پول

 39129 ۴۰767 ۳278۴ 28286 ۱8۴2۱ ۱۴8۵۳ ۴6۴۳ مسئولیت

 * * * * * * * اعتبار

 * * * * * * * نفت و انرژی

 25108 2۳26۰ 2۳8۱2 ۱8۹۳۰ ۱6۱2۱ 8۵۳۳ ۴2۱۵ (زندگي )عمر

 * * * * * * * ساير
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       )بیمه داننا(  برحسب نوع بیمه در پايان سال  ح  بیمه عايد شده در شرکت های منتخب  -۱۰-۱۳

 )دنباله(  )میلیون ريال(

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 نوع بیمه

 بیمه دانا

 2704 ۳۰۵۴ ۱8۹6 ۱۳۴2 ۱۵68 ۱6۳6 ۵8۰ آتش سوزی

 2729 28۴۹ 2۴۴7 26۰ ۱۰۱6 2۱۵ 7 باربری

-602 ۱۱۴7 87۳ 78۳ 822 ۳۱7 ۳۵8 حوادث  

 7361 6۳6۰ ۴2۹۱ ۳2۱۴ ۱۳8۵ 6۵۳ 8۹۹ حوادث راننده

 10061 ۱۰۳۳7 7822 72۹8 ۵۳۰۴ ۴627 ۵۳27 بدنه اتومبیل

 59329 ۵۵62۹ ۴۰6۴۳ ۳287۹ 2۱۳۱8 ۱۳28۱ ۱۵۹۴۱ شخص ثالث و مازاد

 41888 2۹۱۵6 ۱۵۹۰2 2۰8۳۹ ۱8۱2۹ 26۹۹۰ 2۰۰۴ درمان

 1587 ۳۰۰7 ۳2۰8 ۱۱۳2 7۰7 6۵۵ ۳۵2 كشتي

 * * * * * * * هواپیما

 11710 ۴۳۴ ۵76 6۴۰ ۹۴۹ 78۰ ۱۰7 مهندسي

 * * * * * * * پول

 9338 72۹۴ ۵6۰۹ ۴6۱7 ۳۳6۴ ۳۴۴6 ۱۴۳2 مسئولیت

 * * * * * * * اعتبار

 * * * * * * * نفت و انرژی

 16446 2۱۵۵8 ۵۴76 ۱۳2۰۰ ۴۴6۹ ۱2۰۵ 277 (زندگي )عمر

 * * * * * * * ساير
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             )بیمه البنرز( ح  بیمه عايد شده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه در پايان سال -۱۰-۱۳

 )دنباله(  )میلیون ريال(

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 نوع بیمه

 البرزبیمه 

 4439 ۱۴۱۱۳ ۴6۳87 276۵6 ۱7۱۵7 ۱۰۴۰۱ … آتش سوزی

 1910 ۱۹۱۹ ۱۳78 ۱۵۵7 2۱۹۰ 66۱ … باربری

 177 ۴6 ۱۱۳ * * ۱۳۹ … حوادث

 6368 ۵2۱۴ * ۱6۵ ۱۳7 2۵۰۱ … حوادث راننده

 7986 8۳۹۰ 7۳۱۴ ۱۱۱۳۵ ۵2۵۵ ۳6۰۹ … بدنه اتومبیل

 55368 ۵۰۱۵۵ ۴۴۱۳۴ 6۵۰۵7 ۳۰۰22 ۱۴۳۰۵ … شخص ثالث و مازاد

 * * ۱۳۱۰8 2۱66۵ ۱7۵28 ۱۱۴۹8 … درمان

 2285 ۱۹6۱ 6۳۴ ۱۰۹۴ ۱۴2۱ ۱۴۰۳ … كشتي

 * * * * * * … هواپیما

 44 ۵۳ 287 ۴۳6 2۰۰2 8۹ … مهندسي

 * * ۳ ۳ ۱ ۱ … پول

 6601 6۱۱6 ۴2۵۱ 7۳۹8 67۵8 62۹۰ … مسئولیت

 * * * * * * … اعتبار

 * * * * * * … نفت و انرژی

 * * ۱6۰ ۵۳۹۰ ۵۴6 ۹2۰ … ()عمر زندگي

 67945 ۴62۱6 * * * * … ساير
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)بیمنه  ح  بیمه عايد شده در شرکت های منتخب  برحسنب ننوع بیمنه در پاينان سنال        -۱۰-۱۳

 )دنباله(  )میلیون ريال(          آسیا(

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 نوع بیمه

 سیابیمه آ

 3360 ۳۰6۰ 1226 792 1438 1262 … آتش سوزی

 866 ۱862 1585 1567 1143 274 … باربری

 3531 ۵۱۳ 127 164 214 202 … حوادث

 5899 ۵2۹7 4081 4429 3062 1695 … حوادث راننده

 10811 ۱۰26۵ 8109 7060 6573 5004 … بدنه اتومبیل

شخص ثالث و 

 مازاد
… 16177 34110 43272 41221 ۵۰7۴۵ 50141 

 44236 ۴۴8۰۴ 7939 5511 3186 2180 … درمان

 5884 ۵67۱ 6865 6027 8471 * … كشتي

 * * * * * * … هواپیما

 213 ۱۰۱ 139 18 51 12 … مهندسي

 * ۳ * * * * … پول

 13390 ۱۳766 4241 2733 2370 515 … مسئولیت

 * * * * * * … اعتبار

 * * * * * * … نفت و انرژی

 2600 ۱۱876 5180 4818 282 194 … (زندگي )عمر

 2749 ۵67۴ 6865 6027 8471 * … ساير

 مأخذ ن سرپرستی بیمه های البرز،دانا،آسیا،ايران استان بوشهر .
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تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب  برحسب نـوع بيمـه در    -11-13

 )ميليون ریال(  )بيمه ایران(پایان سال  

 نوع بیمه
1391 1392 1393 1394 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 3460 112 ۱۱۱۵2 8۴ 14808 348 5593 117 آتش سوزی 

 * * 2 ۱ 960 1 2498 3 باربری 

 330 21 2۳۵6 ۳۱۰ 2848 553 2277 505 حوادث

 43580 109 ۳87۳8 ۱2۰ 34441 151 13735 84 حوادث راننده 

 40757 1733 ۴786۳ 2۰۰۳ 40892 2518 27430 2626 بدنه اتومبیل

 373567 3747 ۳26۳۰۱ ۳۹8۹ 269776 4440 200654 3956 شخص ثالث و مازاد

 144274 41051 ۱۴۳۴۰7 ۴766۹ 173601 75888 142058 34845 درمان

 2215 2 ۱6۴ ۱ 672 1 1 1 كشتي

 * * * * * * * * هواپیما 

 481 8 ۱2۴ 2 9179 12 7112 10 مهندسي

 * * * * * * * * پول

 18898 121 2۱72۳ ۱8۵ 15696 187 11647 190 مسئولیت

 * * * * * * * * اعتبار

 * * * * * * * * نفت و انرژی

 8914 398 886۱ ۳۹۳ 7101 354 5804 307 زندگي )عمر( 

 * * * * * * * * ساير 
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تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه در پايان سنال    -۱۱-۱۳

 )دنباله(  )میلیون ريال(  )بیمه دانا(

 نوع بیمه
1391 1392 1393 1394 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 2060 14 ۱2۳7 ۴ 734 19 174 5 آتش سوزی 

 828 11 2۰22 ۱8 1049 22 365 9 باربری 

 8 7 267 6 169 9 83 10 حوادث

 2029 3 ۴۴۰۰ ۳ 385 3 * * حوادث راننده 

 6755 279 62۴۴ 28۵ 5093 424 5232 505 بدنه اتومبیل

 49906 654 28۹۳۹ ۴67 24354 427 21989 485 شخص ثالث و مازاد

 24786 10280 ۱7۳67 8677 21117 8270 8789 3764 درمان

 257 1 * * 103 5 20 1 كشتي

 * * * * * * * * هواپیما 

 45 1 * * 73 1 45 4 مهندسي

 * * * * * * * * پول

 2932 38 ۱۳۵8 ۳۳ 5259 63 1073 54 مسئولیت

 * * * * * * * * اعتبار

 * * * * * * * * نفت و انرژی

 3238 78 ۱۳۵8 ۳۱ 733 17 1021 31 زندگي )عمر( 

 * * * * * * * * ساير 
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های منتخب  برحسب نوع بیمه در پاينان سنال   د و مبلغ خسارت واقع شده در شرکتتعدا -۱۱-۱۳

 )دنباله( )میلیون ريال(   )بیمه البرز(

 نوع بیمه
1391 1392 1393 1394 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 3704 82 86۳ ۳8 7896 136 638 18 آتش سوزی 

 3178 1 ۴8 2 * * 356 4 باربری 

 6361 1 ۱۵ ۳ * * * * حوادث

 4478 13 ۳۴۰2 ۹ * * 20 1 حوادث راننده 

 6874 330 7۴۱۹ 26۴ 3556 286 7659 518 بدنه اتومبیل

 67483 780 6۴۳7۱ 6۵۱ 38247 830 34529 826 شخص ثالث و مازاد

 * * * * 26044 4317 23730 4302 درمان

 * * * * * * 810 1 كشتي

 * * * * * * * * هواپیما 

 * * * * * * * * مهندسي

 * * * * * * * * پول

 2239 17 ۱۳۱۱ 2۰ 954 15 2442 13 مسئولیت

 * * * * * * * * اعتبار

 * * * * * * * * نفت و انرژی

 * * * * * * 2200 31 زندگي )عمر( 

 31759 2817 ۱۴۵6۵ ۱۹67 * * * * ساير 
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تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه در پايان سنال   -۱۱-۱۳

 )دنباله(  )میلیون ريال(   )بیمه آسیا(

 نوع بیمه
1391 1392 1393 1394 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 1894 20 6266۴۳ ۳۰۰۳ 336883 3782 224628 7143 آتش سوزی 

 * * ۵۱8۴ ۵۳۳ 92619 357 31122 317 باربری 

 1352 16 2۳67۰ ۹6۵ 27797 1085 22502 1289 حوادث

 7672 9 ۴78۹7۴ ۱۰6۱ 392336 1289 248213 1555 حوادث راننده 

 6241 192 ۱۳7۰۹۰2 ۴76۰6 1008099 47516 771985 56632 بدنه اتومبیل

 44471 390 627۵۵22 ۱۰6667 5883508 121496 4608647 138994 شخص ثالث و مازاد

 33613 3353 2۱۱6۱68 ۳2۴۳۱6 1277543 274066 958866 249327 درمان

 20931 7 28۱78 2۳ 65477 29 3815 18 كشتي

 * * * * * * * * هواپیما 

 10 3 ۴۳۳۱6 ۳۵۰ 45705 438 26496 448 مهندسي

 * * 2۳۰۳ ۹ 655 6 1224 15 پول

 798 44 7۴۴۱7۴ ۱۵۵82 686302 15409 667 4 مسئولیت

 * * 2۱۱۵ 22۳ 90497 468 1958 62 اعتبار

 * * 6۱27 2۴ 6014 21 7353 10 نفت و انرژی

 1131 54 8۴7۵۱۰ ۳۱۱۴۵ 564335 24075 385703 18785 زندگي )عمر( 

 912 11 ۴۰62۰ 6۳ 77718 66 37154 61 ساير 

 رز،دانا،آسیا،ايران استان بوشهر های البمأخذ ن سرپرستی بیمه
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 مقدمه

اطالعنننات آمننناری اينننن فصنننل از ادارات و 

 : شودائه میهای زير اخذ و ارسازمان

، فرماندهی نیروی انتظامی،  دادگستری استان

 ثبت اسناد و  امالک استان و پزشکی قانونی.   

مور قضنايی دارای  اطالعات آماری مربوط به ا

باشند کنه تشنکیالت    ای میمحدوده گسترده

، ده در ينک سنال  قضايی انواع جرائم واقع شن 

هنای  تعداد محکومان با اين جنرائم و ويژگنی  

بانیننان آنننان، بزهکنناری نوجوانننان، تعننداد قر

ره در مورد محکومنان  را  جرائم و احکام صاد

ای از گیرد. مع ذالک بنه علنت پناره   در بر می

آوری  ت و موانع موجود در زمینه جمعمشکال

اطالعات يا ارائه آنها محتوای اين فصل فقنط  

مربوط به تشنکیالت قضنايی،    شامل آمارهای

های مختومه در دادگاه، جرائم، سوانح، پرونده

باشند  و کشف انواع مواد مخدر منی  صادفاتت

مختصری از تولیند آمنار   که در زير به سابقه 

 . شودهای ياد شده اشاره میدر زمینه

هنای  نظر به اهمیت گردآوری آمار در زمیننه 

هنای آمناری   گوناگون قضايی با اجرای طرح 

، جننرائم )متهمننان و  ۱۳۳6ازدواج در سننال 

، طالق، خودکشی و ۱۳۴۴حکومان( در سالم

) بننرای  ۱۳۴6حمايننت از خننانواده در سننال 

آوری آمارهنای  شهر تهران ( نسبت بنه جمنع  

 .  مربوط اقدام گرديد

تشکیالت قضايی کشور بنه   ۱۳7۳در تیر ماه 

ور ايجننناد مراجنننع قضنننايی واحننند،         منظننن

با صنالحیت عنام تحنت عنناوين     هايی گاهداد

هننای انقننالب هننای عمننومی و دادگنناهدادگنناه

ن محنناکم و دادسننراهای گزيتشننکیل و جنناي

 .  عمومی شد

وری اطالعنننات آمننناری از تصنننادف     آجمنننع

تحت نظنارت   ۱۳۳6های کشور از سال جاده

شهربانی کشور به وسیله اداره پلیس راه آغناز  

 ۱۳6۹تننا پاينان سننال   ۱۳۴6شند و از سنال   

پلیس راه ژاندارمری عهده دار اين امنر بنوده   

 است . 

وی کمیتنه  با ادغنام سنه  نینر    ۱۳7۰از سال 

انقننالب اسننالمی، شننهربانی و ژاننندارمری ،   

انتظنامی  سازمان جديدی تحت عنوان نیروی 

آوری آمننار جمهننوری اسننالمی ايننران جمننع 

هننای کشننور را تحننت عنننوان تصننادف جنناده

ات بننرون شننهری و آمننار تصننادفات   تصننادف

آوری شنننده در حنننوزه اسنننتحفاظی جمنننع

با عنوان تصنادفات درون شنهری    شهربانی را

. با توجه بنه الگنوی   کندآوری و ارائه میجمع

ارسالی از مرکز آمار بعضی از جداول مربنوط  

به اطالعات  نیروی انتظامی تغییر يافته است 

هنای آيننده اعمنال    در سنال  که اين تغییرات

 .  خواهد شد
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تعاریف و مفاهيم به کـار رفتـه در ایـن    

 زیر است :فصل به شرح 

دادگناهی اسنت کنه بنه      :دادگاه عمـومی  

و حل و فصل تمامی دعاوی  منظور رسیدگی

ای وارده با صالحیت عام تشنکیل  هو شکايت

شود ) به استثنای مرجنع امنوری کنه بنه     می

حکم قانون به ديگری واگذار شده و از داينره  

شمول اين قانون خارج اسنت( تأسنیس اينن    

قضايی و تعیین قلمنرو   ها در هر حوزهدادگاه

تعداد شعب آن به تشخیص رئیس قوه محلی 

 قضايیه است. 

ست که بنر طبن    دادگاهی ا :دادگاه انقالب

هنای عمنومی و انقنالب    قانون تشکیل دادگاه

مجلننس شننورای  ۱۳7۳تیرمنناه  ۱۵مصننوب 

اسالمی در مرکز هنر اسنتان و منناطقی کنه     

ضننرورت تشننکیل آن را رئننیس قننوه قضننايیه 

تحنت نظنارت و رياسنت     ،دهند ص میتشخی

شنود و بنه   قضنايی تشنکیل منی   ی حوزه ادار

 .  کندجرائم زير رسیدگی می

لی و خارجی تمامی جرائم علیه امنیت داخ -

 االرض؛و محاربه يا افساد فی

توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسنالمی   -

  ؛ايران و مقام معظم رهبری

توطوه علیه جمهوری اسالمی ايران با اقدام  -

وسسات به منظور م مسلحانه و ترور و تخريب

 مقابله با نظام؛

  ؛جاسوسی به نفع اجانب -

تمننامی جننرائم مربننوط بننه قاچنناق و مننواد  -

   ؛مخدر

 قانون اساسی؛ ۴۹اوی مربوط به اصل دع -

 دادگاهی اسنت کنه بنه    :دادگاه تجدید نظر

هننای منظننور تجدينند نظننر در آرای دادگنناه 

عمومی و انقالب در مرکز هر استان به تعنداد  

ر رئیس و دو عضنو  مرکب از يک نف مورد نیاز

دادگناه بنا    شنود. جلسنه  مستشار تشکیل می

يابنند و پننس از حضننور دو نفننر رسننمیت مننی

سیله رئیس يا رسیدگی رآی اکثريت که  به و

شننود قطعننی و        عضننو مستشننار انشننا مننی  

 . االجرا خواهد بودالزم

: عبارت از قلمرو يک بخش ينا  حوزه قضایی

ینی از شهرهای بزرگ ا نقاط معشهرستان و ي

 . است

: بنه معننی وارد آوردن    ایراد ضرب و جرح

ينا غینر عمندی     ضرب و جرح اعم از عمندی 

 ه توام ای در عضو چناناست. هر گونه ضايعه

، جنرح  خونريزی و از بین رفتن نسج باشند  با

شود. در صورتی که ضنايعه ايجناد   نامیده می

جر به خونريزی نشده باشد هنر چنند   شده من

يجناد شنده باشند    داخل بندن شکسنتگی ا  در

 .  شودضرب نامیده می

ــی  ــور خالف     ،: منظننور از امننور خالفننی ام

تن درخت، سند  های جزيی مانند شکسخالف

 . معبر و نظاير آن است
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امور خالف عفت به ينک  : نسبت دادن قذف 

 .باشدشخص می

هنا  گناه امنوری  اسنت کنه داد   : مور حسبیا

مکلفند در مورد آن اقدام و تصنمیمی اتخناذ   

کنند بدون اين که رسیدگی به آن متوقف بر 

وقوع اختالف و منازعه بین اشنخاص و اقامنه   

دعوا از طرف آنان باشد مانند ترتینب تعینین   

، قیم، امور مربوط به امین، غايب، مفقود االثر

 ترکه و ...

قرار رد دادخواست یا عـدم صـالحيت    

سنت کنه مندارک    منظور هنگنامی ا  :هدادگا

ارائننه شننده در دادگنناه، تکمیننل نباشنند و يننا 

ی موضوع مطرح شنده  ، صالحیت بررسدادگاه

 .را نداشته باشد

گاه در دادخواست، مندعی  هر :قرار رد دفتر

يا محل اقامت او معلنوم نباشند در ظنرف دو    

روز از تننارير رسننید دادخواسننت بننه موجننب 

ينا جانشنین او   ر دادگاه و قراری که مدير دفت

 . شودکند دادخواست رد میصادر می

از دو : منواردی اسنت کنه يکنی     عسر و حرج

هنايی شنود   متداين دچار مشکالت و سنختی 

ام اولیه فرصتی بنرای  که قانون بر خالف احک

 . وی قايل شود

اری نیروی انتظنامی در ارائنه   بعلت عدم همک

 . گرديده است های قبل  تکرار، آمار سالآمار

 

 گزیده اطالعات:

فقره تصادف 2۵86تعداد جمعآ ۱۳۹۴درسال 

ازاينن تعنداد   درون شهری رخ داده اسنت.که  

وقايع منجربه فوت  ،درتصادفات درون شهری

فقنره  ۴2۳فقره و2۰86منجربه جرح  فقره،7۳

تعنداد   منجربه خسارت گنزارش شنده اسنت.   

 ،۴۰سنال  های فعال مراجنع قضنايی در  شعبه

 ۵سننال قبننل باشنندکه نسننبت بننه مننی۱۳۹۴

دادسنرا   ۴۱تعنداد   درصد افزايش يافته است.

دراسننتان  ۹۴اخننتالف درسننال شننورای  82و

 وجود دارد.

پرونده قتل عمد درحوزه ۳۱تعداد ۹۴درسال 

دارد کنه   استحفاظی نینروی انتظنامی وجنود   

درصند کناهش يافتنه     ۹۳،۱8نسبت به سال 

 .است
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 های فعال مراجع قضاییتعداد شعبه -1-14

سال و 
 شهرستان

 دادگاه
 دادسرا

شوراهای 

 اختالفحل

اجرای 

 استانکيفری  تجدیدنظر انقالب عمومی احکام

1388 2۵ ۹ ۵ * ۳۵ * * 

1390 28 ۹ 6 * ۴۰ * * 

1391 28 ۹ 6 * ۳8 * * 

1392 ۳7 ۹ 7 * ۳۹ 88 * 

1393 ۳7 ۹ 8 * ۳۹ 88 * 

1394 40 10 10 * 41 82 * 

 مأخذ :  اداره کل دادگستری استان  بوشهر
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 های عمومی بر حسب موضوعهای مختومه در دادگاهپرونده -2-14

1388 موضوع

 

1389

 

1390 1391 1392 

 75289 15114 13182 7780 4063 جمع

 Ø 7 ۴۹ 6۹ 85 قتل عمد

 Ø ۱۳۳ 27۱ 2۳۵ 308 قتل غیر عمد

 Ø 7۱2 ۱۵۰۵ ۱۹87 2335 ايراد ضرب و جرح

 Ø 2۱8 ۴62 6۳۵ 439 تخريب

 Ø ۱۰۰ ۱۵۵ ۱6۰ 000 اعمال منافی عفت موجب حد

 Ø Ø Ø Ø 000 اعمال  منافی عفت موجب تعزير

 Ø ۵ ۱۰ ۱۵ 20 اختالس و ارتشاء ، جعل

 Ø 26 ۴۰ ۵۴ 75 سرقت موجب حد

 Ø 88۵ ۱7۰۳ 2۳62 3344 سرقت موجب تعزير

 Ø ۱۳۰ ۳2۵ ۴۹7 545 تصرف عدوانی و مزاحمت

 Ø ۴8۵ 8۳۳ ۹۰۹ 1152 صدور چک بالمحل

 Ø Ø Ø Ø 159 شرب خمر

 Ø 2۴ ۴۰ 76 79 رانندگی بدون پروانه

 Ø Ø Ø Ø 000 تخلفات راهنمائی و رانندگی

 Ø Ø Ø Ø 000 امور خال فی

 Ø ۱ ۵ 7 17 قذف

 Ø ۳ ۳ ۱۰ 8 پرونده های شهرداری

 Ø * ۱ 2 000 عدم صالحیت

 Ø Ø Ø Ø 000 جرائم اطفال

 Ø Ø Ø Ø 17070 ساير جرائم

 Ø Ø Ø Ø 42666 دعاوی حقوقی

 Ø Ø Ø Ø 000 انحصار وراثت
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 )دنباله(حسب موضوعهای عمومی برهای مختومه در دادگاهپرونده -2-۱۴

 1392 1391 1390 1389 1388 موضوع

 74 ۳۹ ۵۱ ۳۵ ۳۱ موجر و مستأجر 

 201 2۰2 2۳۳ ۱۴۹ ۱۳۳ تصحيح و ابطال شناسنامه

 000 ۳۴۴ ۳7۹ ۳۴۳ ۳۳۳ امور حسبی 

 31 8 ۱6 6 7 وقف و وصيت 

 459 ۳7۰ ۳88 2۹۳ 2۱۰ ازدواج

 3254 2۰2۹ ۱۹۵۱ ۱۱76 ۳۵7 طالق 

 620 ۴۱۳ ۴۴۴ ۳2۹ ۱۹۳ الزام به تمکين

 344 2۴۹ 2۴۳ ۱۱7 ۱۳۴ ترک انفاق 

 000 ۱۱2۵ 7۵۵ 2۰6 ۳8۵ قرار و عدم صالحيت دادگاه 

 000 8۳۴ 7۵7 2۱۹ ۳7۳ قرار رد دفتر

 1921 2۳۹۱ 2۴۵6 ۱8۹۹ ۱66۵ عسر و حرج

 83 ۹2 ۱۰7 27۹ 2۴2 سایر دعاوی 

   مأخذ :  اداره کل دادگستری استان  بوشهر
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 بر حسب موضوع دادسراهاهای مختومه در پرونده -3-14

 1392 1391 1390 1389 1388 موضوع

 18649 15042 12809 8843 371 جمع

 Ø ۳۱ ۱۰۹ ۱۱۴ 167 قتل عمد

 Ø 2۱۱ 2۵۹ 276 254 قتل غير عمد

 Ø 262۳ ۳۹2۴ ۴۴28 4674 ایراد ضرب و جرح

 Ø 8۱۴ ۱۱8۹ ۱۳۹۹ 2241 تخریب

 Ø ۳2۵ ۳2۰ ۴۰۰ 213 اعمال منافی عفت موجب حد

 Ø Ø Ø Ø 352 اعمال  منافی عفت موجب تعزیر

 Ø ۱۰ ۱6 ۱۹ 914 اختالس و ارتشاء ، جعل

 Ø ۱۱۴ 7۹ ۱۱۵ 100 سرقت موجب حد

 Ø 2۳۵2 ۳86۵ ۵۱۵۵ 6814 سرقت موجب تعزیر

 Ø ۵۴۴ 676 7۳۰ 779 تصرف عدوانی و مزاحمت

 Ø ۱۳۴7 ۱68۵ ۱۵2۰ 1522 صدور چک بالمحل

 Ø Ø Ø Ø 000 شرب خمر

 Ø ۳2 28 ۹۳ 69 رانندگی بدون پروانه

 Ø Ø Ø Ø 000 تخلفات راهنمائی و رانندگی

 Ø Ø Ø Ø 000 امور خال فی

 Ø ۳ 7 8 23 قذف

 Ø 6 ۱۰ 27 14 پرونده های شهرداری

 Ø Ø Ø Ø 000 عدم صالحيت

 Ø Ø Ø Ø 000 جرائم اطفال

 Ø Ø Ø Ø 000 سایر جرائم

 Ø Ø Ø Ø 000 دعاوی حقوقی

 Ø Ø Ø Ø 000 انحصار وراثت
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 )دنباله(  های مختومه در دادسراها بر حسب موضوعپرونده -۳-۱۴

 1392 1391 1390 1389 1388 موضوعی
 - Ø Ø Ø Ø موجر و مستأجر 

 Ø Ø Ø Ø 6 تصحيح و ابطال شناسنامه 

 Ø Ø ۳2 ۱27 000 امور حسبی 

 Ø Ø Ø Ø 000 وقف و وصيت 

 Ø Ø Ø Ø 76 ازدواج

 Ø Ø Ø Ø 29 طالق 

 Ø Ø Ø Ø 2 الزام به تمکين

 465 6۳۱ 6۱۰ ۴۳۱ ۳7۱ ترک انفاق 

 Ø Ø Ø Ø 000 قرار و عدم صالحيت دادگاه 

 Ø Ø Ø Ø 000 قرار رد دفتر

 Ø Ø Ø Ø 000 عسر و حرج

 Ø Ø Ø Ø 000 سایر دعاوی 

 مأخذ :  اداره کل دادگستری استان بوشهر

 . نشده است اطالعاتی دريافت 8۵قبل از سال 
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  شده توسط نيروی انتظامی برحسب موضوعتشکيلهای پرونده -4-14

 1394 1393 1392 1391 1390 سال و شهرستان

 31 ۳8 ۳2 ۳۳ 26  قتل عمد

 * * ۱۰ * * قتل غيرعمد

 203 ۱8۴ ۱۹6 226 2۱7 های اتفاقیمرگ

 * * * * * ضرب و جرح و صدمه

 * * * * * تهدید

 * * * * * اجبار و اکراه

 2 ۵ ۱7 ۱۵ 27 تظاهر به چاقوکشی

 * * * * * مسموم کردن عمدی

  بوشهر ی استانماخذ :  اداره کل دادگستر                  
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شـدگان در حـوزه   درمورد اقدام بـه خودکشـی و فـوت    شدههای تشکيلپرونده -۵-14

  های سنیاستان برحسب جنس و گروهاستحفاظی نيروی انتظامی 

 1394 جنس وگروه سنی

 9 ساله وکمتر17

 13 ساله24-18

 24 ساله 34-25

 9 ساله وبيشتر35

 38 مرد

 6 ساله وکمتر17

 11 ساله 24-18

 16 ساله 34-25

 5 ساله وبيشتر35

 17 زن

 3 ساله وکمتر17

24-18 2 

34-25 8 

 4 ساله وبيشتر35

 55 شدگانفوت

 55 مرد و زن

 38 مرد

 17 زن

     مأخذ :  اداره کل دادگستری استان  بوشهر
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 موردحسب های عادی برسرقت -6-14

 سال و شهرستان
 سرقت امـاکـن 

سایر اماکن مراکز صنعتی و تجاری هامغازه منازل اماکن دولتی

 1394 222 686 133 

آمار این شاخص با سایر 

اماکن جمع بسته شده 

 است.

1630 

 ۳2 ۴2 2۰6 ۳۵ بوشهر

 ۴2 ۴ ۳۰ ۱۳ تنگستان

 2۴۵ ۴ 8 ۴ جم

 ۳۳ ۳۹ 2۰۵ ۱۳۱ دشتستان

 28 ۱ ۳8 8 دشتی

 8 * ۱۰ 8 دیر

 ۱۱۱ ۳ ۳۹ * دیلم

 7۵ ۱2 68 ۵ کنگان

 ۵۳ 2۳ 68 ۱۱ گناوه

 ۱۰۰۳ ۵ ۱۴ 7 عسلویه

 )دنباله(

سال و 
 شهرستان

 آنسرقت انواع وسایل نقليه و لوازم 
سرقت 

 احشام
  سایر

 اتومبيل

موتورسيکلت 

 و دوچرخه

قایق ، موتور قایق 

 و لوزام دریایی

لوازم خودرو و یا 

 وسایل داخل آن

1394 122 1422 

آمار این شاخص 

با سرقت سایر 

جمع بسته شده 

 است.

998 317 1514 

 677 ۵۳ ۵۰6 ۴27 ۴۳ بوشهر

 ۴8 ۴۹ ۳ ۳7 ۴ تنگستان

 2۵ ۴ ۱۰ 62 * جم

 ۳۳۴ ۱2۳ ۱۵۳ ۳28 2۹ دشتستان

 86 2۴ 2۱ ۴6 ۳ دشتی

 ۳۱ ۱۴ ۴ ۵2 2 دیر

 2۹ ۱۱ ۳۳ 6۹ ۴ دیلم

 68 2 ۴۵ ۱۱2 ۱۰ کنگان

 ۱66 ۳۳ 2۰2 2۳2 ۱۵ گناوه

 ۵۰ ۴ 2۱ ۵7 ۱2 عسلویه

 انتظامی استان  بوشهر فرماندهی :مأخذ
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 (خسارت، جرح و منجر به فوتتصادفات درون شهری وسایل نقليه )-7-14

 سال و
 شهرستان

کل 
 تصادفات

 (فقره)

 منجر به جرح منجر به فوت
منجر به 
 خسارت
 )فقره(

تعدادتصادف  

 (فقره)

تعدادتصادف   گانفوت شدتعداد 

 (فقره)

تعداد 

 بيمارستان سرصحنه (2)مجروح

1394 2586 73 58 17 2086 2531 427 

 ۳2۰ ۹۵۰ 772 ۳ ۱7 2۰ 1112 بوشهر

 ۱2 ۳6 ۳2 ۱ ۱ 2 46 تنگستان

 8 ۳۰ 27 * ۱ ۱ 36 جم

 ۱۵ ۹۱2 7۵2 ۳ ۱۰ ۱2 779 دشتستان

 2۵ 28 2۴ * 7 7 56 دشتی

 2۳ ۱2۹ ۱۰8 * ۳ ۳ 134 دیر

 8 ۵۱ ۴۱ ۴ * ۴ 53 دیلم

 6 76 6۵ ۱ 8 ۹ 80 کنگان

 ۹ 276 2۳۵ ۱ ۴ ۵ 249 گناوه

 ۱ ۴۳ ۳۰ ۴ 7 ۱۰ 41 عسلویه

 انتظامی استان  بوشهر فرماندهی: مأخذ
 .دريافت نشده است 8۹الی86هایاطالعات سال
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 (ثبت شده در فرماندهی انتظامی استان تصادفات برون شهری وسایل نقليه )-8-14

 سال و

 شهرستان

کل 
 تصادفات

 (فقره)

 منجر به فوت منجر به فوت
 منجر به جرح
تعدادتصادف  

 (فقره)
تعدادتصادف  

 (فقره)

فوت تعداد 

 گانشد

تعدادتصادف  

 (فقره)

تعداد 

 (2)مجروح

تعداد 

فوت 

 گانشد

1394 2026 200 175 69 1385 1996 441 

 ۵8 2۵۴ ۱8۰ 6 ۱6 2۱ 259 بوشهر

 68 ۳۰2 2۱۱ ۱۴ 2۹ ۳7 316 تنگستان

 2۰ 8۹ 6۱ ۳ 7 ۱۰ 91 جم

 ۴7 67۹ ۴77 ۱۴ ۴8 ۵۴ 578 دشتستان

 68 7۱ ۵۱ 6 ۱۱ ۱۵ 134 دشتی

 ۳8 ۱27 87 ۳ ۱۰ ۱۳ 138 دیر

 ۳6 87 6۳ 8 ۱۱ ۱۳ 112 دیلم

 76 ۱۳7 ۹6 2 ۴ 6 178 کنگان

 2۴ ۱7۴ ۱۰2 ۱۳ ۳۴ 26 152 گناوه

 6 76 ۵7 * ۵ ۵ 68 عسلویه

 انتظامی استان بوشهر فرماندهی :مأخذ
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 )  کیلوگرو (انواع مواد مخدر کشف شده -9-14

 1394 شرح

مواد مخدر 
)کیلو گرم(
 

جمع

 

2910228 

ی
ون

فی
 ا
اد

و
م

 

هرویين 

 )هروئين،کراک،کریستال(
34610 

مرفين

 

... 

تریاک و شيره تریاک

 

1367364 

 18772 سایر مواد )سوخته و ...(

مواد امحاء شده در 

 درگيری
... 

مواد مخدر
 

 کانابيس
 1354024 حشيش

 7589 گراس

 2935 شيشه)متاآمفتامين( هامحرک

سایر موارد
 ... کوکائين 

 120814 های روانگردان آمپول و قرص

 4120 )لیتر(ساز مواد پيش

 انتظامی استان  بوشهر فرماندهی : مأخذ                           
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 دستگيرشدگان در ارتباط بامواد مخدر  -10-14

 جمع کل شهرستان

 مواد مخدرکننده و عوامل توزیع قاچاقچی

ف
صر
و م
د 
تا
مع

ده 
نن
ک در
مخ
د 
وا
م

نه 
گا
 بي
اع
تب
ا

 

مع
ج

ی 
قچ
چا
قا

 

یع
وز
ت

ده
نن
ک

 

ل
حم

ده
نن
ک

 

ده
ارن
هد
نگ

 

1394 2478 1703 57 701 105 840 694 81 

 انتظامی استان بوشهر فرماندهیمأخذ     
 
 
 

 1392سال  گواهی فوت صادر شده توسط پزشکی قانونی-11-14

 فوت طبيعی جمع سال
 حوادث

 یرسا خودکشی
 تصادفات رانندگی

1388 912 2۳2 ۳۴۴ ۴۰ 2۹6 

1389 973 ۱۹6 ۳۵2 ۳8 ۳87 

1390 904 2۰6 ۳76 2۳ ۳۰۰ 

1391 995 2۳۵ ۳6۵ ۴۳ ۳۵2 

1392 1024 266 325 43 390 
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 1392سال  گواهی فوت صادر شده توسط پزشکی قانونی-12-14

 سایر تصادفات رانندگی –حوادث  فوت طبيعی جمع ماه

 6۹ 2۹ 2۹ 127 فروردین

 ۴2 22 ۱6 80 اردیبهشت

 ۱۹ 28 22 69 خرداد

 ۱۹ 28 22 69 تير

 2۱ 2۴ ۱۰ 55 مرداد

 22 27 ۱۰ 59 شهریور

 ۴۰ ۳۴ ۱۹ 93 مهر

 ۳۳ 28 2۴ 85 آبان

 ۵2 2۴ ۳۴ 110 آذر

 ۴2 2۱ 2۳ 86 دی

 ۴8 27 2۵ 100 بهمن

 26 ۳۳ ۳2 91 اسفند

 433 325 266 1024 جمع

 هراستان بوش پزشکی قانونی : سازمانمأخذ    

 



  

 

ی – 15فصل   بهزیستی و تأمین اجتماع
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 مقدمه  

  مینأو تن   بهزيستی  به  مربوط  های فعالیت

  حمايتنننی  خننندمات  در قنننالب  اجتمنناعی

هنا   سنازمان  تنوسط  ای ( و بینمه ای )غیربینمه

  انجننام  و غیردولتننی  و مراکننز متعنندد دولتننی

  بنه   دسترسنی   عندم   علننت   گیرد. امنا بنه   می

  آمناری   ، اطالعنات  غیردولتنی   بخش  آمارهای

  کنه   اسنت   خندماتی   به  مربوط  فقط  فصل  اين

  ارائننه  عمننده دولتننی  هننای سننازمان  توسننط

شود، به استثنای خدمات صنورت گرفتنه    می

ردولتی که تحنت نظننارت   نتوسنط مراکز غی

 نور قرار دارند. نسازمنان بهنزيستی کش

سازمان بیمه  ۱۳۹۱شايان ذکر است، از سال 

خدمات درمانی، بنه سنازمان بیمنه سنالمت     

ايران، مطاب  با قانون پنجم توسعه، تغییر نام 

 يافته است.

 ( ای )غيربيمه  حمایتی  ( خدمات الف 

  هنننای و فعالینننت از تننندابیر  ای مجموعنننه 

  ای و سننناير خننندمات ، مشننناوره منننددکاری

منظنور    بنه   کنه   اسنت   و توانبخشی  اجتماعی

مد و آدر  کم  های گروه  اساسی  نیازهای  تأمین

  ديننندگان آسینننب  زننندگی  سننطح  ارتقننای

  د و جانبننازاناهشنن  هننای ر، خاننننوا جنامعنننه

  اينن  در  فعننال   های گیرد. سنازمانیم  صورت

 عبارتند از:  زمینه

  کشور   بهزیستی  سازمان -1

های ، واحنند ۱۳۵۹سننال  تننا قبننل از  

دار انجام خدمات بهزيستی در مختلفی عهده

بنا   ۱۳۵۹کنه در سنال   سطح کشنور بودنند   

  "سازمان بهزيستی کشور "ها،ادغام آن واحد

بننا اهننداف گسننترش خنندمات توانبخشننی،  

، بننننازپروری و پیشننننگیری از     حمننننايتی

تمناعی و کمنک   های اجها و آسیبمعلولیت

هنای  به تامین حداقل نیازهای اساسی گنروه 

هنای  . آمنار فعالینت  کم درآمد، تشکیل شند 

ربط تهینه  بهزيستی که توسط واحدهای ذی

تنناکنون در  ۱۳۴۵و ارائننه شننده، از سننال   

 سالنامه آماری کشور درج گرديده است.

 )ره(  خمينی  امداد امام  کميته -2

منظنور    بنه  ۱۳۵7  سنال  کنه در   کمیتنه   اين

  و کمنک   جامعنه   امور محرومنان   به  رسیدگی

 ۱۳6۱  د،  از سننالشننن  تأسننیس  آنننان  بنننه

خنننود را   هننای فعالیننت  نتننايج ، آمننار تنناکنون

 . است  کرده  و ارائه  گردآوری

 امور ایثارگرانبنياد شهيد و  -3

 ۱۳8۳بنیاد شهید و امور ايثنارگران در سنال   

از ادغام بنیاد شهید و بنینناد مستضعفننان و 

 جننانبازان انقالب اسالمی به وجود آمد. 

اينننننن دو بنیننننناد، بنننننه ترتینننننب در   

بننه منظننننور  ۱۳۵7و  ۱۳۵8هننننای  سننننال

رسینندگننی بنننه امنننور خننانننوارهنننای    

شاهنند و جانبازان انقالب اسنالمی تأسنیس   



 بهگيستي و تممین اجتماعي – 15 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
410 

 

های اينن دو   شد و آمارهای مربوط به فعالیت

در  ۱۳7۳و  ۱۳7۰نهنناد بننه ترتیننب از سننال 

 دسترس است.

  اسالمی  هوریاحمر جم  هالل  جمعيت -4

  ایران

با ننام جمعینت    ۱۳۰۱اين سازمان در سال 

شیر و خورشید سرخ ايران تاسنیس شند. از   

بنه ننام جمعینت هنالل احمنر       ۱۳6۰سنال  

جمهوری اسالمی اينران تغیینر يافنت. آمنار     

 ۱۳۴۵فعالیت های اينن جمعینت، از سنال    

تاکنون در سالنامه آماری کشنور درج شنده   

 است.

  ای بيمه  ( خدمات ب

،  شده بیمه  مشارکت  اساس که بر  خدمات  اين

های  صورت به  گیرد،  می شکل  کارفرما و دولت

ای  بیمنه   آيند. خندمات   به اجرا در می  مختلف 

 ، ازکنار  ی، بازنشسنتگی نانن ندرم  نهبیمن   شامل

ار، ناز کن   یناشن نن  وادثن، ح ارین، بیک افتادگی

  هنزينننننه  و کمنننک  بنننارداری  ، اينننام فنننوت

  اينن  در  فعنال   های . سازماناست  مندی ائلهنع

 عبارتند از:  زمینه،

    اجتماعی  مينأت  سازمان -1

  درمنورد بیمننه   اقندام   ، اولنین ۱۳۰۹  در سنال 

  از کنار شنروع    ناشی  حوادث  در قبال  کارگران

در تنأمین اجتمناعی     سنازمان   با تأسیس .شد

  نننوع و  شننده  بیمننه  ، قشننرهای۱۳۵۴  سننال

  تنری  بیش  رشن، گست شده  انجام  های حمايت

  زمینننه  در ايننننن  کنننننه  .  آمارهاينننی يافننت

در  ۱۳۴۵  شود، از سنال  می  و ارائه  آوری جمع

 . است  دهنش  ور درجنکش آماری  سالنامه

 سالمت ایرانبيمه   سازمان -2

  همگنانی   بیمنه   قانون  اساس ، بر سازمان  اين 

، ۱۳7۳  وبننننکشننور مص  درماننننی  خنندمات

  زمینه  در اين  که  د و آمارهايیننش  أسیسننت

در  ۱۳7۴  شننود، از سننال مننی  ارائننه و  تهیننه

از   ، قبنل ذکنر است  باشند. شايان می  دسترس

  بینمه خندمات   ، قاننون سازمان  اين  تأسینس

 ۱۳۵۱  الن، در سن  دولننت   کنارکننان  درمنانی

  توسنط  ۱۳۵۳  الند و از سنرسی  بنتصوي  هنب

 اجرا گذاشته  رحلهنم  به  وقنت  بهداری  وزارت

 شد. 

صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان  -3

 و عشایر 

فعالیت خود را در  ۱۳8۴اين صندوق از سال 

جهننت ارائننه خنندمات بیمننه هننای اجتمنناعی 

مطلوب و امکان دسترسی آسان به کلیه آحاد 

اطالعات مربوط  جامعه هدف آغاز کرده است.

بننه صننندوق بیمننه کشنناورزان، روسننتائیان و 

 ۱۳86عشنناير بننرای نخسننتین بننار در سننال  

 انتشار يافت.

  کشوری  بازنشستگی  سازمان -4

اداره امننور بازنشسننتگان و ارائننه ی خنندمات  

 ۱۳۵۳الی  ۱۳۰۱بازنشستگی طی سال های 

توسط وزارتخانه ها، سازمان ها صورت گرفته 
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و   بازنشسنتگان   مربوط به  العاتناطاست، اما 

  بازنشسنتگی   صنندوق   مشترک  بگیران وظیفه

 ۱۳۵۰  سنال بنار در    نخسنتین   ، برای کشوری

صنندوق بازنشسنتگی کشنوری     . انتشار يافنت 

مسننتقل از ابتنندای سننال   بصننورت موسسننه

تأسیس و فعالیت خود را آغناز نمنوده    ۱۳۵۴

 است.

 هنای  شايان ذکر اسنت، تمنامی سنازمان        

مذکور، آمارهای خود را به روش ثبتی تولیند  

 کنند.   می

بننا اجننرای سرشننماری عمننومی نفننوس و     

توسننط مرکننز آمننار  ۱۳۹۰مسننکن در سننال 

ايران، اطالعاتی در مورد وضعیت معلولیت در 

آوری شننند کنه جنداول آن در     کشور جمنع

 اين فصل ارائه شده است.

  مفاهيم  تعاریف

از تندابیر    ای مجموعنه :  اجتمـاعی   خدمات

منظنور    بنه   اسنت کنه    ای بیمنه  غینر   خدمات

  اساسننی  نیازهننای  حننداقل  مینأتنن  بننه  کمننک

ارائنه   ، درامند و نیازمنند جامعنه    کم  های گروه

 شود. می

  اسنت   واحندی :  اجتماعی  خدمات  مجتمع

  های فعالیت از  دو يا چند فعالینت  که  اجرايی،

  هننای خننانوادهافننراد و  از  برنامننه حمايننت 

  ارائنه   مددجويان  و نیازمند را، به  سرپرست بی

 دهد. می

کودکی است کنه بننا    سرپرست: کودک بی

به داليلی به طور دايم يا موقت از سرپرسنتی  

مؤثر و با صالحیت محروم شده است )قنانون  

 تأمین زنان و کودکان(.

ای اسنت کنه بنر طبن       مؤسسه مهدکودک:

مجنوز از سنازمان   ضوابط و مقررات، با کسب 

بهزيسننتی اسننتان بننرای نگهننداری، مراقبننت، 

پرورش و شناخت اسنتعدادهای کودکنان در   

ابعاد زيستی، روانی و اجتماعی در سه بخنش  

سنال( و   ۳تا  2ماه(، نوپا ) 2۴تا  ۳شیرخوار )

 شود.   سال( تأمین می 7تا  ۳نوباوه )

ــدمات از   ای مجموعننه  بننه:  توانبخشــی  خ

،  ، آموزشننی راپزشننکی، پی پزشننکی  خنندمات

  بنه   شنود کنه   منی   گفتنه   و اجتماعی  ای حرفه

موجود   های توانايی  به حداکثر رساندن منظور

 شود. می  کار گرفته  به  در فرد معلول

  تندابیری   مجموعنه   بنه :  پيشگيری  خدمات

يا  از بروز و  جلوگیری  برای  شود که می  اطالق

 هعن مجمو  ينک  در  ای خناص  پدينده   گسترش

 گیرد. می  صورت ،ويژه

 مرکز مشاوره تلفنـی )صـدای مشـاور(:   

مرکزی است که به منظور رفنع اخنتالالت و   

اجتماعی و يا ارتقناء سنطح    –مشکالت روان 

گیرننندگان، بننه  زننندگی و توانمننندی تمنناس

ای و  صنننورت تلفننننی ، خننندمات مشننناوره 

 کند. روانشناختی ارائه می
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مرکنزی اسنت کنه     مرکز مشاوره ژنتيـک: 

ای  مات تشخیصنی، پیشنگیری و مشناوره   خد

بیننی   های مادرزادی وارثی و يا پنیش  بیماری

سننطح سننالمت افننراد در ارتبنناط بننا ايننن    

 دهد. ها را ارائه می بیماری

شود که به يکنی از   به فردی گفته می معتاد:

مواد افینونی اعتینادزا وابسنتگی شنیمیايی و     

رفتاری پیدا کرده، به طنوری کنه در صنورت    

عمل، با مشکالت جسمی، رواننی و  قطع اين 

 شود. رفتاری و يا باهم روبرو می

تنر گفتنه    سناله و بنیش   6۰به افراد سالمند: 

   شود. می

فردی اسنت کنه بنه علنت اخنتالل      معلول:  

فیزيکی )جسمی، حرکتی، حسنی(، ذهننی و   

يا روانی دچار محدوديت در عملکرد فنردی و  

 يا اجتماعی باشد.

معلولی کنه منطبن      معلول تحت پوشش:

بننا ضننوابط خنندماتی و حمننايتی سننازمان    

بهزيستی با تشکیل پرونده تحت پوشش قرار 

گیرد و طی برنامه مندون در مندت زمنان     می

های اشنتغال و توانمنندی وی    مشخص زمینه

فننراهم شننده و از چرخننه حمايننت خننارج    

 شود. می

  عنناوين   تحت  خدمات  اين:  درمانی  خدمات

  ، اعنزام  پی نی  بستری، نسنخه  ، سرپايی  درمان

و ...   ، زايمنان  توانبخشی  وسايل  بیمار، تحويل

واجد شرايط   افراد خانوارهای  در مورد تمامی

 شود. می  انجام  درمانی  های از کمک  استفاده

زنان سرپرست خـانوار نيازمنـد مـورد    

بنه زننان نیازمنند منورد حمنايتی       حمایت:

اطننالق مننی گننردد کننه بننه دلیننل فقنندان    

سرپرسننت، فننوت، از کننار افتننادگی، طننالق،  

معلولیت و بیماری سرپرست و يا استیصال و 

درماندگی مورد حمايت اشخاص حقیقنی ينا   

دستگاه ها، نهادهنا و ينا مؤسسنات حمنايتی     

 قرار می گیرد.

بنه منددجويی    مددجوی نيازمند موردی:

شود که به دلیل نیاز پیش آمنده در  ه میگفت

ننند نوبننت از امکانننات حمننايتی و  يننک يننا چ

های حمنايتی ذينربط   ده سازمانبینی شپیش

 مند شود.بهره

به شنخص حقیقنی ينا     حامی کميته امداد:

حقوقی اطالق می شود که طب  دسنتورهای  

دستگاه های حمايتی، حمايت ينک ينا چنند    

 تیم را عهده دار می شود.

های اختصاصی کميته امداد امـام  ددرآم

های اختصاصی کمیته امنداد  درآمد خمينی:

های مردمی و کمک به سه دسته کلی شامل:

های مجتمع اقتصادی، وجوه ها، کمکسازمان

و درآمندهای محلنی ناشنی از    امانی و شرعی 

 شود.های اقتصادی تقسیم میفعالیت
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بنه  پندر، منادر، همسنر و     خانواده شـاهد:  

شهید، مفقوداالثر و اسیر خانواده شاهد فرزند 

 شود گفته می

شنود کنه بنرای     به فردی گفته منی ایثارگر: 

استقرار و حفم دستاوردهای انقالب اسنالمی  

و دفاع از کیان نظام جمهوری اسالمی اينران،  

استقالل و تمامیت ارضنی کشنور، مقابلنه بنا     

تهدينندات و تجنناوزات دشننمنان داخلننی و    

موده و شنهید، مفقنود   خارجی انجام وظیفه ن

االثر، جانباز، اسنیر، آزاده و رزمننده شنناخته    

 شود.

به والدين تحت والدین حقوق بگير شاهد: 

شود که بر اساس احکام  تکفل شاهد گفته می

های ذينربط   ها و يگان صادره از سوی سازمان

)شننهدای مسننتخدم( و احکننام همتننرازی    

)شننهدای غیرمسننتخدم( حقننوق و مزايننای   

 نمايند. يافت میماهیانه در

بنه والندين   بگير شـاهد:   والدین مستمری

شود )کنه بنر    غیر تحت تکفل شاهد گفته می

مجلننس  ۱۳7۵اسنناس قننانون مصننوب آبننان 

شننورای اسننالمی و اصننالحیه آن( مسننتمری 

 نمايند.      ماهیانه دريافت می

مسنتخدمین  بگيـر:   ایثارگر حالت اشتغال

انبناز  شهید، جانباز از کار افتاده کلی، آزاده ج

از کار افتاده کلی و مفقوداالثر انقالب اسالمی 

و جنگ تحمیلی، به منزلنه شناغل تلقنی واز    

العناده   لحاظ پرداخت حقوق يا اجنرت و فنوق  

شننغل، مزايننای مسننتمر، ارتقننای گننروه و ...   

همانند مستخدمین شاغل با دو گنروه بناالتر   

های ذينربط   ويا عناوين مشابه توسط دستگاه

خواهد شد و بر اسناس مقنررات   با آنان رفتار 

اسننتخدامی مربوطننه، بننا سنننوات مقننرر،     

بازنشسنننته شنننده و پنننس از آن از حقنننوق 

منند   بازنشستگی ينا مسنتمری مربنوط بهنره    

 شوند. می

شننود کننه  بننه ايثننارگری گفتننه مننیجانبــاز: 

سننالمتی خننود را در راه تکننوين، شننکوفايی، 

دفاع و حفم دستاوردهای انقنالب اسنالمی و   

اسنالمی اينران، اسنتقالل و    کیان جمهنوری  

تمامیت ارضی کشور، مقابلنه بنا تهديندات و    

تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشنرار  

هننای  از دسننت داده و بننه اخننتالالت و نقننص

 جسمی يا روانی دچار شود.

مبلغنی اسنت کنه از    حق پرستاری جانباز: 

سوی بنیاد شهید و امور ايثارگران )بر اسناس  

ظنور حفنم سنالمت    ضوابط مربوطنه( بنه من  

درصد و باالتر، اعصناب و روان و   ۵۰جانبازان 

 شود. ها پرداخت می شیمیايی به آن

عبننارت اسننت از میننزان درصــد جانبــازی: 

ديندگی جسنمی و رواننی کنه توسنط       آسیب

کمیسننیون پزشننکی بنینناد شننهید و امننور    

ايثارگران مشخص و حسب مورد تجديد نظنر  

 خواهد شد.
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سنت کنه از   مبلغی اکمک معيشت جانباز: 

سننوی بنینناد شننهید و امننور ايثننارگران بننه   

جانبازی که حقنوقش کمتنر از کنف تعرينف     

شننده در دسننتورالعمل تننرمیم حقننوق باشنند 

 شود. پرداخت می

فنردی اسنت کنه بنا پرداخنت       بيمه شـده: 

مبالغی به عنوان ح  بیمنه، حن  اسنتفاده از    

گنر را   مزايای مندرج در قانون سنازمان بیمنه  

 دارد.

ای اسنت کنه    بیمه شده اری:بيمه شده اجب

به دستور کارفرما يا نماينده او در محلنی بنه   

کنند و منزد ينا حقنوق      نام کارگناه کنار منی   

 کند.   دريافت می

اشخاصنی کنه طبن     :  اختيـاری  مه شده بي

قانون تأمین اجتماعی به علتی  8ماده  تبصره

غیر از علل مندرج در قانون منذکور از ردينف   

شنوند، بنه    بیمه شدگان اجبناری خنارج منی   

تواننند   نامه و مقررات مربوطه می موجب آيین

با انعقاد قرارداد، بیمننه خننود را بننه طننور     

 اختیاری ادامه دهند.  

: فردی اسنت کنه بندون    بيمه شده توافقی

زدبگیری و براسناس توافن  سنازمان    رابطه م

ربنط،   تامین اجتماعی با شنخص حقنوقی ذی  

 گیرد. تحت پوشش قرار می

ای اسنت کنه    بیمنه شنده  بيمه شده اصلی: 

رأسنناً مشننمول مقننررات مننندرج در قننانون   

 شود.  گر می سازمان بیمه

 بيمه شده تبعی )خـانواده بيمـه شـده(:   

شخص يا اشخاصی هستند که به تبنع بیمنه   

توانند از مزايای مقرر در قانون  ی میشده اصل

 گر استفاده کنند.   سازمان بیمه

بیمنه   آزاد:  و مشـاغل   حـرف شده   بيمه

ای است که بنرای انجنام حرفنه و شنغل      شده

مورد نظر با داشتن کارگر )کارفرما( ينا خنود   

فرمنا( بنه اسنتناد مجنوز      به تنهايی )خنويش 

اشنننتغال صنننادر شنننده از سنننوی مراجنننع  

ا بنه تشنخیص هینأت منديره     دار ين  صالحیت

 سازمان تأمین اجتماعی به کار اشتغال دارد.

  اجتمنناعی  مینأتنن  سننازمان : بيکــاری  بيمــه

  مقنررات   طبنن    کنه   افنرادی   بنه   است  مکلف

  بنوده و بنرخالف    ، بیمه اجتماعی  مینأت  قانون

انند و نینز آمناده     و اراده خود بیکار شده  میل

  بیکناری   اينام   ریباشنند، مقنر   کنار منی    انجام 

 کند.  پرداخت

ــت ــتمزد:   غرام  اطننالق   وجننوهی  بننهدس

و   بیمناری  ، بنارداری   اينام  در   هنکن  ودنشن  می  

  دمنعن  ار وکن     بنه   اشنتغال   برای  موقت  ناتوانی

  جای  به  قانون  حکم  ، به حقوق يا مزد  دريافت

 شود.  می  پرداخت  شده  بیمه  ، به حقوق يا مزد
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  طبن    کنه   است مبلغی : ازدواج  هزینه  کمک

از   قسننمتی مین أتنن  ، بننرای خنناص  شننرايطی

  پرداخنت   شنده   بیمنه  بنه   ازدواج،   هنای  هزينه

 شود. می

طنور   بنه   که  است  مبلغی عضو:  نقص  غرامت

  عضنو ينا جبنران     نقنص   جبنران   جا، برای يک

  پرداخنت   وی  ، بنه  دهشن  د بیمنه ندرامن   تقلیل

 شود. می

وسايل کمک پزشکی)پروتز و پروتز و اروتز: 

اروتز( وسايلی هستند کنه بنه منظنور اعناده     

سالمت يا بنرای جبنران نقنص جسنمانی ينا      

 تقويت يکی از حواس به کار می روند.

مبلنغ مقطنوعی   کمک هزینه کفن و دفن: 

است که به منظور تامین هزينه های مربنوط  

به کفن و دفنن بیمنه شنده در منواردی کنه      

ده او اين امنر را بنه عهنده منی گیرنند      خانوا

 پرداخت می گردد.

کمک هزینه سفر و اقامت بيمار و همراه: 

مبلغی است که طب  قنانون بنه بیمنه شنده     

 بیمار و همراه وی پرداخت می گردد.

فرد شاغلی کنه بنه تشنخیص    :  هاز کار افتاد

دار،تمام يا بخشی از تواننايی   مراجع صالحیت

بدهد. اين نناتوانی   کار کردن خود را از دست

ممکننن اسننت ناشننی از کننار )حسننن انجننام  

 وظیفه( يا غیر ناشی از کار باشد.

فرد بازنشسته، از کارافتاده يا  بگير: مستمری

بازمانده )ورثه واجد شرايط( که طب  مقررات 

ای مربنوط، مسنتمری دريافنت     صندوق بیمه

 کند. می

خندمات  مراکز ملکی)درمـان مسـتقيم(:   

شدگان، در مراکز درمنانی   بیمهدرمانی که به 

 شود. گر ارائه می متعل  به سازمان بیمه

ــان   ــرف قرارداد)درمــ ــز طــ مراکــ

به روشی که سنازمان تنامین   غيرمستقيم(: 

اجتماعی تعهدات درمنانی خنود را از طرين     

دهند، گفتنه    خريد خدمات درمانی انجام منی 

 شود. می

دی کلينيــک)مراکز جراحــی محــدود(: 

کنه در آن عنالوه بنر     مراکز درمنانی هسنتند  

خدمات تخصصی، خندمات جراحنی محندود    

نیز به بیماران ارائه می شود. اعمنال جراحنی   

انجننام يافتننه در دی کلینیننک هننا بصننورت   

محندود و در چننارجوب لیسننت مصننوب مننی  

باشد. در اين مراکنز بنه درمنان و مراقبنت از     

ز آن بیمنناران در طننی روز پرداختننه و پننس ا

 گردد.می بیمار در پايان روز مرخص

به واحدی گفته می شنود کنه بنا     درمانگاه:

مجوز مراجح ذيصالح تاسنیس گردينده و در   

ينا  درمنانی   -آن خندمات سنرپايی بهداشنتی   

 شود.تشخیصی تحت نظر پزشک ارائه می
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به واحند درمنانی اطنالق     درمانگاه عمومی:

می شود که در آن خدمات بهداشتی، درمانی 

سناعت   ايی و اورژاننس در يا تشخیصنی سنرپ  

فعالیننت و زيننر نظننر پزشننک عمننومی ارائننه      

شود، در سازمان تامین اجتماعی بنه طنور   می

قراردادی به درمانگاهی که عالوه بنر پزشنک   

عمنننومی فقنننط يکنننی از چهنننار تخصنننص 

زنان( را داشنته  -اطفال -جراحی -پايه)داخلی

 باشد نیز درمانگاه عمومی اطالق می شود

کنه در  درمانگاهی است درمانگاه تخصصی: 

آن عالوه بر خدمات عمومی، خدمات درمانی 

سرپايی دارای چهار رشته تخصصی کودکنان،  

داخلننی، اطفننال، جراحننی عمننومی و زنننان و 

 زايمان باشد.

بنه واحند درمنانی    پلی کلينيک تخصصی: 

اطالق می شود که در چند نوع تخصنص بنه   

 درمان سرپايی بیماران اقدام می کند.

منامی افنراد   ت بيمه شده کارکنان دولـت: 

باشند که  مشمول قانون استخدام کشوری می

کسننورات بازنشسننتگی آنننان بننه صننندوق    

شنود و عائلنه    بازنشستگی کشوری واريز منی 

تحت تکفنل آننان در قالنب اينن صنندوق از      

مزايای بیمه درمنان سنازمان بیمنه سنالمت     

 گردند.   برخوردار می

تمامی افراد ساکن در  بيمه شده روستایی:

هنا در   ماه از سنکونت آن  6روستا که حداقل 

رو در  چنین عشناير کنوچ   روستا گذشته و هم

قالب صندوق روستايیان، تحت پوشش بیمنه  

 گیرند.   درمان سازمان بیمه سالمت قرار می

هنايی کنه از    گنروه  بيمه شده سایر اقشار:

گزار خنود نسبت به انعقاد قرارداد  طري  بیمه

سازمان بیمه سالمت ينا ادارات کل تابعننه   با

اقدام نموده و دفترچه بیمه دريافنت نمايننند   

بنه عننوان بیمه شدگان صندوق ساير اقشنار  

شوند ماننند خنانواده معظنم شنهدا،    تلقی می

جنانبازان، طنالب و روحنانیون، دانشنجويان،   

بهزيستی مشنمول طنرح نینروی     مددجنويان 

 نظام پزشکی.   انسانی و اعضای سازمان

 مشترک صندوق بازنشستگی کشـوری: 

يک فرد از ابتدای خدمت آزمايشی تا مادامی 

که آخرين ورثه او حقوق وظیفه دريافت منی  

 کند مشترک اين صندوق تلقی می گردد.

عبنارت اسنت از پاينان دوران     بازنشستگی:

اشنننتغال مسنننتخدم مشنننترک صنننندوق    

بازنشستگی کشوری که به موجنب قنانون بنا    

از شنرايط سننی و مندت خندمت معنین      احر

 صورت می گیرد.

وجهنی اسنت کنه بنه      حقوق بازنشستگی:

موجننب قننانون بننه صننورت ماهیانننه بننه فننرد 

بازنشسته پرداخت منی شنود.حقوق بگینران    

گنروه   ۴صندوق بازنشستگی کشوری شنامل  

 به شرح زير می باشد.

ــته: مسننتخدم مشننترک صننندوق   بازنشس

سنابقه   بازنشستگی کشوری که پس از احنراز 
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خدمت، يا سن معین و به موجنب قنانون بنا    

احننراز سننابقه خنندمت، يننا سننن معننین و بننه 

موجب قانون مدت اشنتغال وی خاتمنه منی    

 کند.يابد و حقوق بازنشستگی دريافت می

مسننتخدم مشننترک صننندوق  از کارافتــاده:

بازنشستگی کشوری که در اثنر بیمناری و ينا    

حادثنه قنادر بنه ادامنه خندمت نباشند و بننه       

ظیفنه از کارافتنادگی   وجب قانون حقوق و وم

 کند.دريافت می

هرگاه مسنتخدم رسنمی    شاغل فوت شده:

در زمان اشتغال فنوت کنند و حنداقل دارای    

يک ورثه مشنمول دريافنت حقنوق و وظیفنه     

بازنشسنتگی  باشد شامل فوت شنده صنندوق   

 .شودکشوری نامیده می

هرگاه بازنشسته يا از  بازنشسته فوت شده:

ه فوت کند و حداقل دارای يک ورثه کار افتاد

مشننمول دريافننت حقننوق وظیفننه باشنند     

صنندوق بازنشسنتگی   بازنشسته فنوت شنده   

 شود.  کشوری نامیده می

 گزیده اطالعات:

نفنر از اعضناء    ۳7۳۱، تعنداد  ۱۳۹۴در سنال  

خانوارهای شاهد، تحت پوشش بنیاد شهید و 

انند. هم ننین در   داشنته  امور ايثارگران قنرار 

جانباز تحنت پوشنش    626۰اين سال حدود 

اننند کننه از ايننن تعننداد،  بنینناد مننذکور بننوده

درصنند بننوده  2۵نفر،جانبننازان بنناالی 2۵۱۳

 است.

های تحت ، تعداد کارگاه۱۳۹۴در پايان سال 

پوشننننش سننننازمان تننننأمین اجتمنننناعی  

کارگاه بنوده اسنت. هم ننین تعنداد     ۱82۱۱

ازمان بنه حندود   بیمه شندگان اصنلی آن سن   

نفننر رسننیده کننه نسننبت بننه سننال  ۳68۵۳7

 درصد افزايش داشته است. ۱/2گذشته 

-، تعداد بیمه شده گان )اصنلی ۱۳۹۴درسال 

نفرتحننت پوشننش سننازمان  ۴۹۱72۹تبعننی(

اند که از اين تعداد بیمه خدمات درمانی بوده

 درصد را  8/۱۰درصد را کارکنان دولت،۴/۱6

را  درصننند 68.۵بیمننه همگننانی سننالمت ،   

درصند را سايراقشارتشنکیل    2/۴روستائیان و

 اند.داده

، تعنداد کنل مشنترکان    ۱۳۹۴در پايان سال 

حقوق بگینر صنندوق بازنشسنتگان کشنوری     

نفر بوده است کنه از   ۱2۹۳6دراستان بوشهر

درصد را بازنشستگان تشنکیل   8۳اين تعداد 

 دهند.می

 

. 
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تعداد مراکز)دولتـی و غيـر دولتی(تحـت پوشـش معاونـت اجتمـاعی اداره کـل         -1-15

 بهزیستی و افراد خدمت گيرنده

سال و 

 شهرستان

 های كودكمهد (١)های اجتماعيآسیب سرپرستنگهداری كودكان بي

 كودكان مهدكودك افراد مراكز افراد مراكز

1380 ۳ 28 … … ۱۰ ۱۳۴۳ 

1385 ۳ ۵۱ … … ۵2 ۴۳72 

1390 ۳ 88 … … … …. 

1391 ۳ 2۳۰ … … 7۴ 6۵8۵ 

1392 ۳ ۱68 … … 78 ۵۵۵۵ 

1393 ۳ 8۰ 27 6۰۹8 ۱78 8۳۰۱ 

1394 3 338 11 10326 179 6860 

 ۱6۹۴ 2۹ 62۰۳ 6 ۳۳8 ۳ بوشهر

 ۴78 ۳۰ * * * * تنگستان

 726 ۱2 * * * * جم

 ۱7۰۴ ۴۴ ۱۰۳6 ۱ * * دشتستان

 ۴۰۰ ۱۹ ۱۱22 ۱ * * دشتی

 ۹8۳ 26 * * * * دیر

 * * ۱۴۹ ۱ * * دیلم

 ۱۹۴ 6 * * * * عسلویه

 22۵ 7 ۱۳۹۳ ۱ * * کنگان

 ۴۵6 6 ۴2۳ ۱ * * گناوه

 خیابانی، کودکان سالمت، ساماندهی اجتماعی، خانه ديده آسیب دختران و زنان بازپروری ی واحدها فعالیت شامل(۱
 سالمت مهمانسرای کاهش طالق، منظور به خانواده در مداخله اجتماعی، و فردی، خانوادگی ی ها بحران در مداخله
 موقت، اجتماعی، اسکان خدمات پايگاه اطالعات شامل ۱۳۹۰ سال در که باشدمی کودک تلفن طرح و کودک
    اجتماعی، حمايت از مبتاليان به اختالل هويت جنسی نیز اورزانس تلفن خط و اجتماعی اورژانس سیار خدمات

 باشند.هم نین اطالعات غیر دولتی می .باشدمی
 اداره کل بهزيستی استان بوشهر. -مأخذ
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تعداد مراکز)غير دولتی(تحت پوشش معاونت توانبخشـی اداره کـل بهزیسـتی و     -2-15

 گيرندهافراد خدمت 

سال و 

 شهرستان

 فیزيوتراپي گفتاردرماني نگهداری از سالمندان نگهداری از معلوالن

 افراد مراكز افراد مراكز افراد مراكز افراد مراكز

1380 * ۱۴8 * 8۹ * ۳۰6 * 268۰ 

1385 * ۱۰۴ * ۹8 * ۳۳۹ * ۴۱۴ 

1390 * ۴۰6 * ۹۰ * 82۰ * ۱۱۴7 

1391 * ۳۰2 * ۹۴ * ۹۱2 * ۵۰8 

1392 * 8۹۳ * * * 6۵۱ * ۴۴2۰ 

1393 7 ۳۱6 2 76 ۱ ۱۳۱ ۳ 22۹۱ 

1394 20 653 2 78 3 141 1 895 

 8۹۵ ۱ ۹۰ ۱ ۳7 ۱ 2۱2 7 بوشهر

 * * * * * * * * تنگستان

 * * * * * * 67 ۱ جم

 * * 2۱ ۱ ۴۱ ۱ ۱7۹ ۵ دشتستان

 * * * * * * ۳۴ ۱ دشتی

 * * ۳۰ ۱ * * 2۰ ۱ دیر

 * * * * * * * * دیلم

 * * * * * * * * عسلویه

 * * * * * * ۴۵ 2 کنگان

 * * * * * * ۹6 ۳ گناوه
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تعداد مراکز)غیر دولتی(تحت پوشش معاونت توانبخشی اداره کل بهزيستی و افراد خدمت  -2-۱۵

 )دنباله(  گیرنده
 

سال و 

 شهرستان

 ارتوپدی فني بینايي سنجي سنجش شنوايي كاردرماني

 افراد مراكز افراد مراكز افراد مراكز افراد مراكز

1380 * * * ۱6۴۹ * ۱۵۰۰ * * 

1385 * ۱۴۳ * ۳۱۰۳ * 7۱۴ * * 

1390 * ۱۱6۹ * ۴۴۹6 * ۳۵۵ * * 

1391 * ۹۵2 * ۱2۵۳ * ۱6۰۰ * * 

1392 * 7۴7 * ۱۴87 * 6۵۱ * * 

1393 ۱ ۹۴ ۱ ۱۴78 ۱ ۱۹۵۰ * * 

1394 1 70 1 1032 1 3895 * * 

 * * ۳8۹۵ ۱ ۱۰۳2 ۱ 7۰ ۱ بوشهر

 * * * * * * * * تنگستان

 * * * * * * * * جم

 * * * * * * * * دشتستان

 * * * * * * * * دشتی

 * * * * * * * * دیر

 * * * * * * * * دیلم

 * * * * * * * * عسلویه

 * * * * * * * * کنگان

 * * * * * * * * گناوه

 اداره کل بهزيستی استان بوشهر -مأخذ
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دولتی(تحـت پوشـش معاونـت پيشـگيری اداره کـل      تعداد مراکز)دولتـی و غير  -3-15

 بهزیستی و افراد خدمت گيرنده

سال و 

 شهرستان

  

 اعتیاد مشاوره ژنتیک مشاوره حضوری صدای مشاور
پیشگیری از 

 (١)تنبلي چشم

 كودكان افراد مراكز افراد مراكز افراد مراكز افراد مراكز

1380 ۱ ۹۴۴ ۵ ۱۱8۹ * * * * ۱۴۴66 

1385 ۱ ۱67۵ ۱2 22۵۴ 2 2۹8 ۹ 2۰۳۰ 2۰78۰ 

1390 2 2۴7۳ ۱۱ 7۴۵2 2 ۴8۴ ۱۴ ۴۴۴7 ۳۰۰۱7 

1391 ۱ ۳۰2۱ ۳۰ ۱۰۱۱۵ 2 ۴8۴ ۱۹ ۵7۴۰ ۳۰۳۹۱ 

1392 ۱ ۴۹28 ۳۳ ۱67۵۵ ۴ ۴۰6 22 ۱۰۳28 ۳۱87۴ 

1393 ۱ ۴۱۴7 28 6۱۴۱ ۴ ۱۰8۰ 2۳ 2۳۱۴۵ ۳28۵6 

1394 1 2644 28 11693 3 1137 42 6567 32337 

 6۳76 ۱۵2۴ 8 ۹۰2 ۱ 7۰۵8 ۱۳ 26۴۴ ۱ بوشهر

 2۵۰۱ ۱76 2 * * ۹۳۰ ۳ * * تنگستان

 2۳۵7 ۳۹7 ۴ ۱۴ ۱ ۱۰7 2 * * جم

 ۹2۱6 ۱۴6۳ 8 22۱ ۱ ۱۵6۳ ۴ * * دشتستان

 2۴2۱ ۱72 ۱ * * 66۵ 2 * * دشتی

 2۰۴6 6۵ ۱ * * 6۵6 2 * * دیر

 ۱۰۴6 ۱7۳ ۱ * * ۹۳ 2 * * دیلم

 6۴۰ 222۵ ۱۳ * * * * * * عسلویه

 ۱726 ۳8۱ ۴ * * 22۱ * * * کنگان

 ۴۰۰8 * * * * ۹۴۰ 2 * * گناوه

 اطالعات دقی  تعداد مراکز پیشگیری از تنبلی چشم قابل ارائه نیست.(۱

 .بوشهر اداره کل بهزيستی استان - -مأخذ
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 تعداد خانوارهای مستمری بگير اداره کل بهزیستی -4-15

سال و 

 شهرستان

 معاونت اجتماعي

 معاونت توانبخشي

 توانبخشي
رواني ترخیص از 

 مركز
 رواني مزمن

 تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ

1380 … ۴2۰۰ … ۴۱۳2 … … … … 

1385 … ۴2۰۰ … ۴۱۳2 … ۱26 8۴۰ ۳۳8 

1390 … ۴2۰۰ … ۴۱۳2 6۵۳ ۱26 8۴۰ ۳۳8 

1391 … ۴2۰۰ … ۴۱۳2 ۴8۳ ۹۳ 8۴۰ ۳۳8 

1392 … ۴2۰۰ … ۴۱۳2 ۵۹۱ ۹۳ 8۴۰ ۳۳8 

1393 28۴۱ ۴۳7۵ ۱۹۳۳ ۴8۰۴ ۵۹۰ ۹۳ 2۹۰۹ ۴۵8 

1394 2831 4375 1932 4804 298 93 2910 458 

 ۱۱2 7۱2 * * 8۳۱ ۴۴6 ۴67 2۹۰ بوشهر

 ۴۳ 27۳ * * ۴۳۳ 2۳2 ۵۱۵ ۳2۳ تنگستان

 ۱۹ ۱2۰ * * ۱82 ۱۰۰ ۱۰۱ 72 جم

 6۴ ۴۰7 ۵۱ ۳2 ۱۳77 7۴ ۱۳۹۹ ۹۱۹ دشتستان

 ۱22 77۵ ۱8 ۱۱۴ 7۱۰ ۳87 7۵۳ ۴۹۵ دشتي

 2۵ ۱۵۹ 2۴ ۱۵2 ۳۴6 ۱۹2 2۹7 ۱۹۴ دير

 ۱۴ 8۹ * * 2۱۰ ۱۱۳ ۱22 76 ديلم

 ... ... ... ... ... ... ... ... عسلويه

 ۱۱ 7۰ * * ۳۳8 ۱86 ۳7۴ 2۴۴ كنگان

 ۴8 ۳۰۵ * * ۳77 2۰2 ۳۴7 2۱8 گناوه

 اداره کل بهزيستی استان بوشهر -مأخذ
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 و خمينـی  امـام  امـداد  کميته حمایت مورد مددجویان واحدهای خدمت رسانی، -5-15

 (ريال میلیون)         ها     سایرپرداختی و معيشت  کمک مبلغ
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1375 26 8۵۳۱ * ۳۳78۵ ۹۴۵ 2۹۴۴6 * * ۱26۰۰ 

1380 ۳۰ 27۳۹6 ۱262۴ 87868 ۱۳۱۰۰ ۳۱۳88 ۱۰2۵۴ 6۳۴ 2۰۴۵ 

1385 ۳۴ 2۹7۹8 ۱۴7۰2 7۹7۱۳ ۵۰۰۳۹ ۳۴۵6۵ ۵۰6۱ ۴8۳۳ ۱886۴7 

1390 ۳۱ 2۹۹۳2 ۱6۳66 7۱۵۹6 2۴۱۴۵ ۳6۴2۵ ۳۴2۳ ۹۹۹۰ 2۹۰8۰2 

1391 28 ۳۰78۹ ۱7268 7۱۱۰۴ ۱۰۱68 ۳۵۳۹۹ ۳۱۱۱ ۹۵۱۰ 2867۴۵ 

1392 ۵2 ۳22۵۴ ۱۹۰8۳ 7۱2۳۱ ۱۰2۰۰ ۳۵82۰ 2۹2۹ 8۵22 ۴۱۰۹۴8 

1393 ۵7 ۳۱۹۹7 ۱8۳۴۴ 6۹۳۹۱ 8286 ۳۴۰۰۴ 28۹۰ 822۳ ۵۳۱2۰۰ 

1394 51 32971 18953 69621 45 26382 2684 6952 630172 

 ۳862۹7 ۱۴8۵ ۳۰۴ ۱۹2۵ ۴۵ 6۳۵۱ 27۱7 ۳۴62 ۱۱ بوشهر

 2۱۵۴۰ ۹۰۱ ۱۹8 ۴۰۰7 * 7۳۳۳ ۱۹۵۴ ۳667 2 تنگستان

 2۱۹۹۵ 627 ۱۳۹ 22۱۹ * 2۹۹6 8۰2 ۱۳۹2 ۱ جم

 7۱۴2۳ ۱2۵۳ 8۱۱ ۴۳۰۴ * 2۱828 ۵۵۹۰ ۱۰۳۴۱ ۱2 دشتستان

 ۳۳76۹ 88۰ 27۰ ۴872 * ۹۴88 2۳۴7 ۴۳6۴ 8 دشتی

 ۱۹877 ۳۴۳ 2۳۳ ۱۳۱7 * ۵2۰2 ۱2۱۵ 2۳۴۳ ۴ دیر

 ۱۴۴27 2۱۹ ۱۰2 ۱۰7۵ * 2۱۱۵ 6۰6 ۱۰۱8 2 دیلم

 ۱۱282 278 ۱68 ۳۱۴ * 22۵۳ ۵۹۳ ۹8۰ ۱ عسلویه

 2۴۵۴۹ 262 ۱8۴ ۱۴۰۱ * ۴۱68 ۱۰۳6 ۱8۱۱ ۵ کنگان

 2۵۰۱۳ 7۰۴ 27۵ ۴۹۴8 * 7887 2۰۹۳ ۳۵۹۳ ۵ گناوه

 . استان بوشهر خمینی امام امداد کمیته - مأخذ
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 پرداخـت  مبلغ و خمينی امام امداد کميته توسط مددجویان به شده ارائه خدمات -6-15

      (ريال میلیون)    شده          

سال و 

 شهرستان

 بیمه خدمات درماني های اجتماعيبیمه
خدمات تامین و 

 تعمیر مسکن

ر 
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 مبلغ

بیمه شدگان مورد 

 حمايت

مددجويان 

 موردی

 مبلغ تعداد

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1375 * * * * ۹۳۹8۴ ۳۰6۹۱ ۱8۱۵۰ ۱2۵ ۹۴۱ 7۰۴ 

1380 * * * * ۱۰8۱7۹ ۱۰286 228۰۰ 2۵۴ ۱87۱ 68۱۵ 

1385 * * * * ۱۹6۴7 ۱۵87۴ ۱8۰8 ۳68 26۰۴ 8۹۳8 

1390 ۱۱۱6 ۱۴۹6 ۱۱۵۹ ۱۰7۰ 2۱۵22 ۱۴76۳ ۱88 ۳2۵ 2۳۱8 ۴۴62۴ 

1391 ۱76۰ ۱2۴7 ۱6۹۹ 22۰68 ۱7۱67 ۱۴۴۴6 2۰۰ ۳8۹ 68۴ ۵7۱2 

1392 ۱82۵ ۱۰2۹ ۱8۵7 ۳۹82۵ ۱78۱۵ 27۱6۵ 87 ۱۵8 ۱666 ۱2876 

1393 ۳672 ۱8۰۵ ۴۰۰۱ ۳۰67۴ ۱۹۰8۳ 22۹۵۹ ۱۱ ۳۱ 8۹6 ۱۰۱۱۹ 

1394 2372 1631 3405 35560 19482 29864 11 31 1445 16904 

 ۵۱7 ۱2۳ ۹ ۴ 2۹۳2۴ ۳۱22 ۵27۳ ۳82 * * بوشهر

 2۱۳۴ ۱۱۰ * * * * 22۰2 ۳۹6 6۱۳ ۱8۳ تنگستان

 ۴۴۳ 86 * * ۱۰ ۱۹۹ ۱۵77 ۹۴ 2۱۰ ۵2 جم

 ۵6۰۱ ۴27 ۱۵ ۴ ۱۳7 ۵۴۵7 ۱۱7۰۳ ۱62۱ * ۱۰۹6 دشتستان

 ۳۱۳7 ۳2۵ 7 ۳ ۵2 2۰8۴ ۵۰۵6 ۳۹۹ ۵8۳ ۱۵۳ دشتی

 ۱۱8۳ ۳6 * * ۱۱ ۱۰66 2۳۹8 ۱۵6 * ۱7۳ دیر

 62۰ 8۰ * * ۴۱ ۱۰6۵ ۱۳۵۱ ۴۳ ۴۵ ۱۰6 دیلم

 ۵۴۴ * * * * * * * * * عسلویه

 ۱۰۵۹ 86 * * ۱۴۴ 22۱۹ 2۹2۱ ۱۰۳ * 2۴6 کنگان

 ۱666 ۱72 * * ۱۴۵ ۴27۰ ۳۰7۹ 2۱۱ ۱8۰ ۳6۳ گناوه
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 شنده  پرداخنت  مبلنغ  و خمیننی  امنام  امنداد  کمیتنه  توسط مددجويان به شده ارائه خدمات -6-۱۵

 )دنباله((    ريال میلیون)

سال و 

 شهرستان

 های شغليايجاد فرصت
اعطای وام قرض 

 الحسنه

هزينه كمک 

 ازدواج

 وام اشتغال پرداختي

ي
ياب

ار
 ك

ق
ري

 ط
 از

ته
اف

ل ي
غا

شت
د ا

را
اف

 

فه
حر

و  
ي 

 فن
ش

وز
 آم

راد
اف

ده
دي

ی 
ا

 
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

از محل صندوق 

 اشتغال امداد

از محل 

 تسهیالت بانکي

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1375 ۳8۴ 88۵ * * 8 7۱ ۳۵6 ۱۰2۵ 82۵ ۱۰۱7 

1380 ۱۵86 ۱۹۴۴۳ * * ۳۱۴ 2۳۹ ۱۹۴۵ ۳۳۱۰ 2۰22 ۳۰۱۵ 

1385 ۱6۰2 ۱۰6687 * * 87 ۱۳۹۳ ۴2۵2 ۱۳26 2۵۰8 8۴2۵ 

1390 ۱۴62 887۹۵ ۴8۰8 22۹8۹۴ ۳8 2۱۵7 8887 ۴۳۹۴7 ۱767 ۱۳۱۱۴ 

1391 6۵7 ۴28۱۳ ۴۰۹۹ 26۴77۰ ۴۵ ۴22۱ ۴۱۰2 ۴۰2۴7 2۰۳7 ۱2۳78 

1392 72۳ ۳۵۵۰۴ 2۴6۱ 2۱2۹2۰ 2۵۹ ۴۴۹۵ ۳۰28 ۵۱۱67 ۱۴66 ۱67۱۹ 

1393 2۹8 ۳۱6۴8 ۱76۳ 2۱282۳ ۴۵۵ ۴۳۵2 2۴۹6 ۴2۵۳۵ 82۹ ۱۱۳7۱ 

1394 320 39609 1519 191057 178 3723 4362 117359 1147 27606 

 22۹۹ ۳8 ۱۱7۳۵۹ ۴۳62 626 6۹ ۱۵۹۹۰ ۱۰۱ 876۹ 6۴ بوشهر

 2۳۳8 ۱۴۵ * * ۵۴۳ * 2۳۵2۰ ۱7۳ 2۵8۰ 2۱ تنگستان

 ۱۳8۵ 2۳ * * ۵۵6 ۳7 ۱۰۴8۰ ۱۱6 2۳۳۰ 2۱ جم

 82۱2 ۴28 * * 7۵2 * 6۹۵۰۰ ۵62 ۱۰۴6۰ 82 دشتستان

 278۵ ۱۳۱ * * ۴۱۹ 7 2۱7۵۰ ۱7۹ 2۰6۰ ۱۹ دشتی

 2۵۰۳ ۱۳8 * * ۴۵2 * ۱۵2۱۰ ۱۱6 2۹7۰ 2۱ دیر

 ۱6۹8 ۱۰۹ * * ۱۵6 * 7۳۹۵ ۵6 ۱۰۱۰ ۱۱ دیلم

 ۱7۱7 6۱ * * * * ۵7۰6 ۵۰ ۴۰ ۱ عسلویه

 2۱۵8 6۳ * * ۵۰ 6۵ ۱2۰6۵ ۹۴ ۵۳۳۰ ۴6 کنگان

 2۵۱۱ ۱۱ * * ۱6۹ * ۹۴۴۱ 72 ۴۰6۰ ۳۴ گناوه
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              شـده  پرداخـت  مبلـغ  و خمينی امام امداد کميته توسط مددجویان به شده ارائه خدمات -6-15

 )دنباله((    ريال میلیون)

سال و 

 شهرستان

  
  

 خدمات فرهنگي و آموزشي

استفاده كنندگان از خدمات 

 تحصیلي و فرهنگي

افراد شركت كننده 

در آموزش های 

 مهارت زندگي

افراد شركت كننده 

در اردوهای تربیت 

 فرهنگي

 مبلغ

 دانشجو دانش آموز

1375 ۱7۱۰۱ 26۴ * 67۰ 7۱۰ 

1380 2۳7۰۴ 8۳۹ ۳۱۱2 ۱۵78 ۵۰۰۰ 

1385 ۱۴۴2۵ ۱۳۱۴ 6۳6۳ ۳8۵۱ ۱22۳۴ 

1390 8۳2۳ 2۰۵۴ ۱۹6۵۱ ۱66۵ 8۰۰۱ 

1391 ۵۵68 2۵۳۰ ۱۹۳۰۰ 22۴۱ ۱2۰7۳ 

1392 ۵۱۱2 2۱۱6 ۱۰2۱۱ 8۹۱ ۱۹۱۹۵ 

1393 ۴6۹2 2۱6۰ ۱8۰2۵ ۱228 2۱8۹۴ 

1394 4830 1523 23034 4339 29240 

 ۱۳۴۰۴ 2۹۳2 ۱۴۹۳ ۵۴۵ ۳۹8 بوشهر

 ۱۳۴۵ 7۵ ۱۵۴۰ ۱۰۱ ۳۳2 تنگستان

 626 * 2۱۵۴ ۴7 ۳2۳ جم

 ۴2۵6 ۵7۳ 7867 ۳۱۰ ۹76 دشتستان

 2۹28 ۱۰۴ ۱۹۱6 ۱76 6۹2 دشتی

 ۱28۰ ۱76 27۴6 7۴ ۴۹۰ دیر

 78۹ ۴2 2۰78 ۴۵ ۱6۱ دیلم

 7۰۳ * ۳۱۴ * ۳62 عسلویه

 ۱۳۹8 ۴۳7 ۱68۱ ۱۱7 ۵6۱ کنگان

 2۵۱۱ * ۱2۴۵ ۱۰8 ۵۳۵ گناوه

  .خمینی استان بوشهر امام امداد کمیته - مأخذ
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 (ريال میلیون)    اختصاصی و وجوهات امانی کميته امداد امام خمينیدرآمدهای  -7-15

سال و 

 شهرستان

های جمع درآمد

اختصاصي و 

 وجوهات اماني

 وجوهات اماني های اختصاصيدرآمد

 جمع
های درآمد

 محلي

كمک های 

مردمي و 

 صدقات

 (1)ساير زكات جمع

1394 152 34 2 32 118 21 97 

 ۳2 * 32 ۹ ۱ 9 ۴2 بوشهر

 ۱ ۴ 5 2 * 2 7 تنگستان

 ۹ ۴ 13 2 * 2 ۱۵ جم

 ۱۰ ۱۰ 20 7 * 7 27 دشتستان

 ۱۱ * 11 ۴ * 4 ۱۵ دشتی

 6 2 8 2 * 2 ۱۰ دیر

 ۵ * 5 ۱ * 10 6 دیلم

 ۵ * 6 ۱ * 8 6 عسلویه

 ۹ * 10 2 * 2 ۱2 کنگان

 ۹ * 9 ۴ * 4 ۱۳ گناوه

ها، سهم السادات و  ها، کفاره های نیكوکاری و عاطفه درآمد جشن( شامل کمك به ايتاو، کمك  وادث و ساوتمان زلگله زدگان، 1
 .باشد ... مي

 کمیته امداد اماو ومیني استان بوشهر -مموش 
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حسـب  ایثارگران بر امور و شهيد بنياد پوشش تحت شاهد خانوارهای افراد تعداد -8-15

 نوع خویشاوندی

 همسر و فرزندان والدين جمع سال و شهرستان

1380 2188 ۱6۵۵ ۵۳۳ 

1385 2148 ۱۵7۰ ۵78 

1390 3701 ۱6۰۵ 2۰۹6 

1391 3673 ۱۵77 2۰۹6 

1392 3621 ۱۵2۹ 2۰۹2 

1393 3969 ۱۵68 2۴۰۱ 

1394 3730 1541 2189 

 67۰ ۳۳۵ 1005 بوشهر

 8۵ ۱26 211 تنگستان

 ۹۵ ۵2 147 جم

 6۳7 ۵6۹ 1206 دشتستان

 ۱۵۵ ۱۴6 301 دشتی

 ۱28 8۱ 209 دیر

 ۳۴ ۵۹ 94 دیلم

 ... ... ... *عسلویه

 ۱۳2 ۵۹ 191 کنگان

 2۵۳ ۱۱۴ 367 گناوه

 .بوشهر بنیاد شهید و امور ايثارگران استان-مأخذ
 .*آمار شهرستان عسلويه با شهرستان کنگان جمع بسته شده است
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 امـور  و شـهيد  بنيـاد  پوشش  بگيرتحت مستمری و حقوق شاهد خانوارهای تعداد -9-15

 (ريال  میلیون)                                    آنان  به پرداختی مبلغ و ایثارگران

 سال

  

 مستمری بگير حقوق بگير جمع

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1394 1829 330685 711 195918 1118 134767 

 2۹6۱۱ 2۳۳ ۵۵۳2۰ ۱۹۰ 8۴۹۳۱ ۴2۳ بوشهر

 ۱۰۱۴۱ 8۴ ۱22۳8 ۴۰ 22۳7۹ ۱2۴ تنگستان

 ۴۵68 ۴۳ 7۰۹6 28 ۱۱66۴ 7۱ جم

 ۴8۱۹۰ ۴۰۳ ۵۹۴۵7 22۰ ۱۰76۴7 62۳ دشتستان

 ۱27۱7 ۱۱6 ۱886۴ 66 ۳۱۵8۱ ۱82 دشتی

 7۵۰6 6۵ ۱۰۵۳۳ ۳7 ۱8۰۳۹ ۱۰2 دیر

 ۴8۱۵ ۳۵ ۴۰2۱ ۱8 88۳6 ۵۳ دیلم

 ... ... ... ... ... ... *عسلویه

 ۵7۵۴ ۴6 ۱۱۰۴۵ ۴2 ۱67۹۹ 88 کنگان

 ۱۱۴6۵ ۹۳ ۱7۳۴۴ 7۰ 288۰۹ ۱6۳ گناوه

 بوشهر بنیاد شهید و امور ايثارگران استان -ماخذ

 .*آمار شهرستان عسلويه با شهرستان کنگان جمع بسته شده است
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 بنيـاد  پوشـش   تحت آزادگان و جانبازان شاهد، خانوارهای به شده ارائه خدمات -10-15

 (ريال میلیون)                    شده پرداخت  مبلغ و ایثارگران امور و شهيد

 1394 1393 1392 1391 1390 سال

 حرفه آموزی و اشتغال
 168 87 86 677 6۴8 تعداد

 15174 7۵۹۰ ۴6۰7 2226۹ ۵782۰ مبلغ

 (1)خدمات درمانی
 26611 2۱۰۴۱ * ۱۳۱7۰۴ ۱۰8۹۴ تعداد

 61152 ۱67۵۵۳ * ۱۴۹۹6 8۱۹۰۰۰ مبلغ

 خدمات آموزشی
 3448 ۳۱۵۹ 28۴۹ 27۵7 ۴۱۰۰ تعداد

 11089 2۹۰۳ 2۰7۴۴ ۱7۰۹2 ۱6۹2۳ مبلغ

 خدمات فرهنگی
 1100 88۹ 72۹8 ۴۴78 88۱8 تعداد

 504500 ۱67۳ * * ۱22۹ مبلغ

 مسکن
 606 7۰۴ 6۱۳ ۳۴8 6۰۴ تعداد

 358836 ۳۰۰۰ 22۳۵۰۰ ۱۰2۱7۰ ۱2۰۰۰۰ مبلغ

 کمک هزینه ازدواج
 49 ۴2 ۴۰ 66 ۱۳۵ تعداد

 ... 6۵۵ ۳72 ۵6۹ ۱8۰۰ مبلغ

 * * ۱۵۰ ... ... (2)های مربوط به سایر موارد کمک

 .باشدهمگانی و مکمل ايثارگران و... می، بیمه درمانی شامل امور مربوط به تامین سالمت ( خدمات درمانی۱

  .است...  و مددکاری مراسم، برگزاری به مربوط نقدی غیر و نقدی های کمک شامل( 2

 بوشهر ايثارگران استانبنیاد شهید و امور  - مأخذ
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 درصـد  حسـب  بـر  ایثـارگران  امـور  و شهيد بنياد پوشش تحت جانبازان تعداد -11-15

 اسفند پایان در جانبازی

سال و 

 شهرستان
 درصد 25تا  (1)جمع

25 - 39 

 درصد

40 - 49 

 درصد

50- 69 

 درصد
 درصد 70

1389 5701 ۳۴2۰ 228۱ ... ... ... 

1390 5826 ۳6۹۱ 2۱۳۵ ... ... ... 

1391 6076 ۳8۵۹ 22۱7 ... ... ... 

1392 6206 ۳۹۰۰ 2۳۰6 ... ... ... 

1393 5932 ۳776 ۱۵۴7 ۳۰8 2۳۳ 68 

1394 6260 3747 1916 297 232 68 

 ۱7 76 ۱۰۱ 667 ۱۰6۵ 1926 بوشهر

 ۱ ۵ ۱۱ ۱۱۵ ۱۹۰ 322 تنگستان

 ۱ ۴ ۴ ۴۵ ۱۰۹ 163 جم

 26 7۳ 7۵ ۵۳2 ۹۹۳ 1699 دشتستان

 ۵ ۱7 28 ۱7۴ ۳۵۰ 574 دشتی

 2 ۱۳ ۱۵ ۹۵ ۳۵۹ 484 دیر

 ۳ 8 8 2۵ ۱۱8 162 دیلم

 ... ... ... ... ... ... *عسلویه

 2 7 2۰ 87 ۱77 293 کنگان

 ۱۱ 2۹ ۳۵ ۱76 ۳86 637 گناوه

 .اندنشده جانبازی درصد تعیین که است افرادی به مربوط با اجزا سرجمع اختالف(۱
 .عسلويه با شهرستان کنگان جمع بسته شده است*آمار شهرستان 

 بنیاد شهید و امور ايثارگران استان بوشهر. - مأخذ
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 امـور  و شـهيد  بنيـاد  پوشـش  تحـت  بگيـر  مسـتمری   و حقوق جانبازان تعداد -۱2-15

 (ريال میلیون)      آنان به پرداختی مبلغ و ایثارگران

سال و 

 شهرستان

  

مبلغ كمک  حالت اشتغال

 (1)معیشت

 حق پرستاری

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1394 1010 194744 4680 395 35371 

 ۱۰76۳ ۱28 ۵۴۰ ۴۵۰۱2 2۳۹ بوشهر

 ۱۰2۴ ۱۴ ۴۵۰ ۱2۴۹۹ 6۵ تنگستان

 ۵۵۵ 7 ۹۰ ۵2۵7 26 جم

 ۱۰۹۰۰ ۱۱8 ۱۹8۰ ۵۴۰۵6 28۰ دشتستان

 ۳۰86 ۳7 ۴۵۰ 22۳۰۱ ۱۰۹ دشتی

 ۱۳۴2 ۱8 ۴۵۰ ۱۵۵۴۰ 8۰ دیر

 ۱۴6۱ ۱۴ ۱8۰ ۳۵82 ۱7 دیلم

 ... ... ... ... ... *عسلویه

 ۱282 ۱7 ۹۰ ۱2۰7۰ 66 کنگان

 ۴۹۵8 ۴2 ۴۵۰ 2۴۴27 ۱28 گناوه

 . است.... و تلفن معاش، عیدی، تحصیلی، ازدواج، هزينه کمک شامل(۱
 .*آمار شهرستان عسلويه با شهرستان کنگان جمع بسته شده است

 استان بوشهر.بنیاد شهید و امور ايثارگران  -مأخذ
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 (1)های جمعيت هالل احمر ایران در حوزه امداد و نجاتفعاليت -13-15

 سال

 (2)ساير حوادث سیل زلزله

ه 
دث

حا
د 

دا
تع

 

ی 
اد

مد
ی ا

ها
و 

یر
د ن

دا
تع

ه 
شد

م 
جا

 ان
ت

لیا
عم

 

ن 
می

دو
ص

و م
ن 

حی
رو

ج
د م

دا
تع

 

ه 
دث

حا
د 

دا
تع

 

ی 
اد

مد
ی ا

ها
و 

یر
د ن

دا
تع

ه 
شد

م 
جا

 ان
ت

لیا
عم

 

ن 
می

دو
ص

و م
ن 

حی
رو

ج
د م

دا
تع

 

ه 
دث

حا
د 

دا
تع

 

ی 
اد

مد
ی ا

ها
و 

یر
د ن

دا
تع

ه 
شد

م 
جا

 ان
ت

لیا
عم

 

ن 
می

دو
ص

و م
ن 

حی
رو

ج
د م

دا
تع

 

 نفر نفر مورد نفر نفر مورد نفر نفر مورد واحد

1385 2 2۵ * 2 ۱۰۰ 8۵ 6 ۵۵۰ 8۰ 

1390 8 ۵۵ * * 22۰ * ۹۹ 6۰۳ ۳۰۰ 

1391 ۱8 7۴ * ۱۳ ۵۵۹ ۴۱ 2۱۵ ۱۵72 ۳2۵۴ 

1392 ۱۱ ۱۱7۴ ۱۳6۵ ۳۴ ۱۰2۹ ۵ ۴۵6 26۵2 ۱۹86 

1393 ۱2 ۱7۹ * ۱۵ 2۱6 ۴ ۵۱۵ ۳8۳۹ ۱872 

1394 5 59 … 15 359 1 596 2905 3131 

 . است نموده شرکت آنها در احمر هالل جمعیت که باشدمی  حوادثی مربوط فقط شده ارائه آمارهای (۱

 باشد. می ای جاده تصادفات و گردباد شن، طوفان صاعقه، خشکسالی، کوه، ريزش زمین، رانش شامل( 2

 استان بوشهر. احمر هالل جمعیت - مأخذ
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 احمر هالل جمعيت امدادگران و داوطلبان اعضاء، تعداد -14-15

 1394 1393 1392 1391 1390 1385 سال

های  شاخهاعضاء 
 (1)جوانان

 15783 ۱۵۵۵۰ ۱۴2۱۰ ۱2۹۵۰ ۱۱82۰ ۹86۹ مرد و زن
 6692 6۵7۵ 68۳۰ ۵۴2۴ ۵۵68 ۴66۹ مرد
 9091 8۹7۵ 7۳8۰ 7۵26 62۵2 ۵2۰۰ زن

 (2)اعضاء

 118 ۱۱۹ 77 62 8۴ 286 مرد و زن
 54 6۴ 2۹ ۳۰ ۴۰ ۱۵۹ مرد
 64 ۵۵ ۴8 ۳2 ۴۴ ۱27 زن

 (3)داوطلبان

 823 ۱۵۴۵ ۱۰۳6 77۳ ۱6۴2 ۴۹۱۹ مرد و زن
 439 7۳8 ۵۱6 ۳78 ۹۵۴ 2۵۰۰ مرد
 384 8۰7 ۵2۰ ۳۹۵ 688 2۴۱۹ زن

 (4)امدادگران

 2095 2۰۴۴ ۱66۵ 6۹۰ ۱۰66 87۰ مرد و زن
 1190 ۱۱72 ۱۱۰7 ۴8۳ 727 ۴7۰ مرد
 905 872 ۵۵8 2۰7 ۳۳۹ ۴۰۰ زن

 .باشد می وپیشاهنگی آزاد و آموزی دانش دانشجويی، طالب، کارگری، هالل، غن ه های شاخه شامل( ۱

 .کنند می کمک سازمان به مالی های کمک طري  از که هستند افرادی اعضاء( 2

 هستند مهارت و حمايت هدايت، مشارکت، های گروه شامل و پرداخته خدمات ارائه به که هستند افرادی داوطلبان( ۳

 احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان سوی از شده بندی درجه امدادگران خصوص در 1391 سال شده تکمیل اطالعات (۴

 دارند. فعال حضور کشور امدادی های برنامه کلیه در و باشند می
 بوشهر. استان احمر هالل جمعیت -مأخذ
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 آموزش همگانی برگزار شده و تعداد آموزش گيرندگان جمعيت هالل احمر -15-15

 سال و شهرستان
های آموزشي تعداد دوره

 برگزار شده

 تعداد آموزش گیرندگان

 زن مرد مرد و زن

1385 6۵8 ۱۹7۴۰ 887۰ ۱۰87۰ 

1390 768 8۹8 ۴2۰ ۴78 

1391 ۱۴8۹ ۳72۳۰ ۱8۵۴۰ ۱86۹۰ 

1392 66۹ ۱6۵۵7 ۹76۰ 67۹7 

1393 ۹۹۰ ۱7۳۹۴ 82۱2 ۹۱82 

1394 757 17109 7997 9112 

 ۱۴۱6 ۱6۳6 ۳۰۵2 ۱۱۰ بوشهر

 ۱۱8۵ 8۹۰ 2۰72 8۴ تنگستان

 ... ... ... ... *جم

 ۱۴28 ۱۰7۰ 2۴۹8 ۱۵۵ دشتستان

 ۱66۱ ۱۱7۰ 28۳۱ ۱۱۱ دشتی

 6۴۱ ۵27 ۱۱68 7۳ دیر

 ۵7۰ ۵۹8 ۱۱68 ۵8 دیلم

 ... ... ... ... *عسلویه

 ۱۴۵۱ 8۳8 228۹ 7۵ کنگان

 76۰ ۱268 2۰28 ۹۱ گناوه

 باشد.ساعته برای هر نفر می ۳۵ی اولیه هاهای آموزشی شامل دوره کمکدوره (۱
 *آمار شهرستان جم و شهرستان عسلويه با آمار شهرستان کنگان جمع بسته شده است.

 استان بوشهر. احمر هالل جمعیت - مأخذ
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حسـب  بر اسـفند  پایـان  در اداره کل تأمين اجتمـاعی  پوشش تحت های کارگاه -16-15

 طبقات  کارکن

 (1)سایر نفر 50باالی  نفر 50-11 نفر 10-1 جمع سال و شهرستان

1389 17021 ۱۰۹2۰ 2276 ۳26 ۳۴۹۹ 

1390 17283 ۱۱۱۰۵ 2۳۱۹ ۳۴2 ۳۵۱7 

1391 17612 ۱۱۳۰2 2۴۱۳ ۳۵6 ۳۵۴۱ 

1392 18095 ۱۱۴۹7 2۵72 ۴۱8 ۳6۰8 

1393 18111 ۱2۱۹6 ۳788 ۹۹7 ۱۱۳۰ 

1394 18211 12563 3954 1050 644 

 ۱۴۱ 26۹ ۱27۳ ۴۰۱۳ 5696 بوشهر

 28 ۹ ۳۵7 ۱۰۳2 1426 تنگستان

 2۹ 6۰ ۱۱7 ۴۵۵ 661 جم

 ۴۱ ۵8 2۴۵ ۱87۴ 2218 دشتستان

 ۴2 ۱۹ ۱۰7 8۴6 1014 دشتی

 ۱۵ ۱6 266 77۵ 1072 دیر

 ۱۴ 26 2۴8 ۴۹7 785 دیلم

 27۴ ۴2۰ 6۰۴ 8۳۱ 2129 عسلویه

 26 ۱۴7 2۹۵ ۹6۹ 1437 کنگان

 ۳۴ 26 ۴۴2 ۱27۱ 1773 گناوه

 باشد.پیمانکاری دارای قرارداد فعال می( شامل ۱
 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر. – مأخذ
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 اداره کل تأمين اجتماعی پوشش تحت افراد تعداد -17-15

سال و 

 شهرستان
 جمع کل

 مستمری بگيران بيمه شدگان

 تبعی اصلی جمع تبعی اصلی جمع

1394 1225586 888122 368502 519620 337464 314260 23204 

 ۹8۰۱ ۱۱۵6۴ 21365 ۱۴۰867 ۹۰۰۳6 230903 252268 بوشهر

 ۱۳2۹ 22۰۰ 3529 22662 ۱۱۹۱۹ 34581 37110 تنگستان

 88۹ ۱۱۱۱ 2000 22۹۵۰ ۱22۳7 35187 37187 جم

 ۴6۹۵ 66۵2 11347 ۵۱۳۱۴ 2۹۰۰۳ 80317 91664 دشتستان

 ۱6۳6 2۱۳6 3772 ۱۵7۰۳ ۹686 25389 29161 دشتی

 86۴ ۱۳۴۳ 2207 ۱6۴۰۳ ۱۱۰۴۵ 27448 29655 دیر

 68۵ ۱2۵6 1941 2۱6۵6 ۱۱6۱۰ 33266 35207 دیلم

 ۹7 ۳2۰ 417 ۱۳۰7۱۰ ۱۱۴۹۹7 245707 246124 عسلویه

 8۱۴ ۱28۴ 2098 ۵۹۳۹۵ ۵8۵۳۵ 117930 120028 کنگان

 2۳۹۴ ۳۵6۰ 5954 ۳7۹6۰ ۱۹۴۳۴ 57394 63348 گناوه

 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر. - مأخذ
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  بيمه نوع  برحسب اداره کل تأمين اجتماعی پوشش  تحت اصلی شدگان بيمه -18-15

 (١)خاص بیکاری توافقي اجباری جمع سال و شهرستان

1380 ۱۳6۴ ۱۳6۴ ۰۰۰ 

1385 22۹8 22۹8 ۰۰۰ 

1390 22۱۵ 22۱۵ ۰۰۰ 

1391 2۳7۳ 2۳7۳ ۰۰۰ 

1392 351775 ۳۱۳۴۴۹ ۵۹۵۳ 2۳۰2 ۳۰۰7۱ 

1393 360726 ۳۱۹۵۴7 6۰۵۴ 2۱۹6 ۳2۹2۹ 

1394 368537 323029 462 2018 43028 

 ۱۳۱7۵ 82۵ ۴۵۹ 7۵۵77 90036 بوشهر

 ۳222 ۱۱۳ * 8۵8۴ 11919 تنگستان

 8۰۹ ۴۳ ۱ ۱۱۳8۴ 12237 جم

 ۱28۵۵ ۵۰۱ * ۱۵6۴7 29003 دشتستان

 ۳۳66 ۹۵ * 622۵ 9686 دشتی

 ۹7۹ 6۹ * ۹۹۹7 11045 دیر

 ۱22۴ ۳۱ * ۱۰۳۵۵ 11610 دیلم

 ۱8۳ ۴۹ * ۱۱۴76۵ 114997 عسلویه

 ۱۵۰۵ ۱۴۴ * ۵6886 58535 کنگان

 ۵7۱۰ ۱۴8 2 ۱۳6۰۹ 19469 گناوه

 .باشدمی ساير و ساختمانی کارگران اختیاری، رانندگان، بافندگان، آزاد، مشاغل و حرف شدگان بیمه شامل( ۱
 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر - مأخذ
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  بيمه نوع  برحسب اداره کل تأمين اجتماعی پوشش  تحت خاص شدگان بيمه -19-15

سال و 

 شهرستان
 جمع

حرف و مشاغل 

 آزاد
 اختياری رانندگان بافندگان

کارگران 

 ساختمانی
 (1)سایر

1392 30071 787۳ ۱7۳۱ 6۱67 2۳78 ۱۱۹۰8 ۱۴ 

1393 32929 8۱۰۱ ۱7۵6 6827 2726 ۱۳۴2۳ ۹6 

1394 41028 8080 1478 4922 3237 17749 5562 

 ۱۵2۰ 6267 ۱2۴۰ ۱7۱7 2۳7 2۱۹۴ 13175 بوشهر

 ۵۴۱ ۱6۰۹ ۹۱ ۵۱8 ۵۹ ۴۰۴ 3222 تنگستان

 8۵ 27۹ 62 ۵7 ۱۹ ۳۰7 809 جم

 ۱۵۴۹ ۵۵2۱ ۵2۳ 2۱72 ۳8۱ 27۰۹ 12855 دشتستان

 ۳۱۵ ۱۵۳۳ ۱22 ۴7۴ ۹۵ 827 3366 دشتستان

 ۴2 2۳۴ ۵۳ 2۹۵ ۴ ۳۵۱ 979 دیر

 ۴6 ۳۰۱ 2۴۱ ۳2۹ ۴۱ 266 1224 دیلم

 7 ۴ 87 ۴۰ 6 ۳۹ 183 عسلویه

 ۳6۰ 2۴2 ۱۹8 ۱8۳ 6۹ ۴۵۳ 1505 کنگان

 ۱۰۹7 ۱7۵۹ 62۰ ۱۱۳7 ۵67 ۵۳۰ 5710 گناوه

 صیادان، زنبورداران و کارفرمايان صنفی کم درآمد می باشد.  شدگان بیمه شامل( ۱

 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر. - مأخذ
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اداره کـل تـأمين اجتمـاعی     پوشـش  تحت کار از ناشی دیده آسيب شدگان بيمه -20-15

  کار محل فعاليت برحسب

 1394 1393 1392 فعالیت محل كار

 835 707 679 جمع

 ۱۰ ۹ ۴ های مربوط  كشاورزی، جنگلداری، شکار، صید ماهي و فعالیت

 ۵ ۱۹ 27 استخراج معادن 

 ۴ ۴ ۱ صنايع موادغذايي و دخانیات

 * * * صنايع نساجي، ساختن البسه، كفش و وسايل پوشش 

پنبه، مبل، كاغذ، چاپ، چرم و ساختن اشیای  صنايع چوب، چوب

 مربوط 
* ۴ ۴ 

كائوچويي و محصوالت مشتق  شیمیايي، اشیایصنايع محصوالت 

 سنگ  از زغال
2 ۳ ۳۱ 

الکتريکي و  های ، ماشین صنايع فلزات اساسي، محصوالت فلزی

 غیرالکتريکي 
6۰ 2۴ ۴۵ 

 * 2 * ساير صنايع 

 267 ۴۵۰ ۱8۵ ساختمان

 7 26 ۱8 نشاني برق، آب، گاز، بخار، خدمات بهداشتي و آتش

 ۱۳ 2 * ها  تجارت، بانک، بیمه، مستغالت و امور مربوط به آن

 8 ۱ 2 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 

 ۴2 62 ۹8 خدمات

 ۳ ۱۰۱ 282 بندی نشده  های طبقه فعالیت

 ۳۹6 * *  (١)اظهار نشده

 .باشد می نیز پیمانکاری های فعالیت شامل( ۱
 بوشهر.اداره کل تأمین اجتماعی استان  - مأخذ
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اداره کل  پوشش  تحت شدگان بيمه به شده پرداخت غرامت و نقدی های کمک-21-15

 (ريال میلیون)تأمين اجتماعی                

 سال

 كمک هزينه ازدواج
غرامت دستمزد 

 ايام بارداری

غرامت نقص 

 عضو
 غرامت دستمزد ايام بیماری

 مبلغ مورد مبلغ مورد مبلغ مورد
 ناشي از كار

ناشي از موارد 

 (١)ديگر

 مبلغ مورد مبلغ مورد

1380 ۵2۴ ۳66 ۱۹7 ۱6۹ 8 ۳۹ 2۹6 26۱ 22۴2 ۱۳۳۰ 

1385 2۰7۱ ۴۴۳6 ۴68 ۱27۴ ... ۳6۳ ۹۳۵ 2۰2۴ 66۳۰ ۱2۰88 

1390 2۱۰۰ ۱۵۱۳۴ ۹8۰ ۱۳۰۱6 ۱8۰ ۳۴۴ ۵۰۰ ۳۹۰۵ ۳۱۵ ۹۱۱۱ 

1391 ۱۹8۰ * ۱78۹ ... .... 6 ۱۰۱۱ ... 67۳۰ ... 

1392 28۴7 2۳۵۳۱ 2۰۵8 22۹۳۰ ۳2 6۰8 ۱2۳۹ 8۹۴2 8۴2۵ ۵7۵۳8 

1393 2۹۴۹ ۳۰۰۵6 2۴۱۴ 27۹۰7 7 ۴۱۰ ۱۱۹2 8۰6۴ 86۰۳ 6۵7۹۱ 

1394 19663 164999 2762 39521 2680 364370 12 733 1026 88109 

 (شامل تعديل سنواتی غرامت دستمزد، تعديل سنواتی کمک ها و... می باشد.۱
 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر. - مأخذ
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 پرداختـی  مبلغ اداره کل تأمين اجتماعی و پوشش تحت بگيران مستمری تعداد -22-15

 (ريال میلیون)                      آنان به

 سال

 از كار افتادگان بازنشستگان
بازماندگان 

ساير  بگیر مستمری

 پرداختي

 مبلغ تعداد (2)ها 
 (١)ناشي از كار

ناشي از موارد 

 مبلغ تعداد ديگر

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1380 2۹2۹ ۳۱۹۱7 ۱۴۹ ۵8۵ 28۴ ۱۹۱8 276۹ ۱87۹۰ ۳۱62 

1385 ۴۰۱۳ ۹727۵ 22۱ ۳۴7۴ 6۹۳ ۱22۹۱ ۳82۵ 72۰62 ۴8۱۹۴ 

 1388 ۵۴۹۰ 287۹۱۹ ۳۴۱ ۵۵8۴ ۱2۳2 ۴۳۱۹۰ 6۳۹۹ 226786 288۴۱ 

1390 672۴ ۴۴۰7۰7 ۳26 ۴72۵ ۱۵۴۴ ۴۳2۹6 ۱۱۰۴۱ ۳۰۰7۰۹ 87۳87 

1391 767۹ ... ۱۴۴ ... ۱88۰ ... ۱۱762 ... ... 

1392 8۵۵۹ 7۱2۱7۰ 2۹6 ۴۹2۳۵ ۱۹27 ۱۱۴۹6۴ ۱۵2۵۹ ۳8۴۴۰6 2۹۵7۳۱ 

1393 9720 1163321 308 *210505 2062 ... 16735 640011 1130 

 باشد.اشی از کار و کلی ناشی از کار می( شامل جزئی ن۱

 . است...  و بگیران مستمری بن عیدی، مندی، عائله اوالد، هزينه شامل( 2

 باشد. های بودجه موجود نمیباشد و به تفکیک در آمارمربوط به از کار افتادگی کلی می *آمار

 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر. - مأخذ
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 اداره کل تأمين اجتماعی قرارداد طرف و ملکی درمانی مراکز تعداد -23-15

 سال

 قرارداد)درمان غیر مستقیم(مراكز طرف  مراكز ملکي)درمان مستقیم(

 بیمارستان جمع

های  درمانگاه

عمومي و 

 تخصصي

 بیمارستان جمع

های  درمانگاه

عمومي و 

 تخصصي

دی 

 كلینیک

مراكز 

بهداشتي 

 و درماني

 (١)ساير

1385 8 2 6 362 ۱۰ 6 ۱ 88 2۵7 

1390 8 2 6 450 ۱2 ۹ * ۹ ۴2۰ 

1391 8 2 6 435 ۱2 ۹ * ۱8 ۳۹6 

1392 8 2 6 510 ۱2 ۱۰ 2 ۱8 ۴68 

1393 10 3 7 470 12 10 2 18 428 

 (شامل پاراکلینیکی مستقل و پزشکان و دندانپزشکان مستقل می باشد.۱

 .   اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر -مأخذ
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           (1)اداره کل بيمه سالمت  پوشش  تحت تبعی و  اصلی شدگان بيمه  -24-15

سال و 

 شهرستان

  

 کارکنان دولت جمع
بيمه همگانی 

 سالمت
 سایراقشار روستایيان

 تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی

1393 440219 34265 82766 34265 40509 ... 363219 ... 21512 ... 

1394 491729 ... 8۰7۳۵ ... ۵۳۰8۵ ... ۳۳7۰2۰ ... 2۰88۹ ... 

 ... ۴۳7۰ ... 2866۴ ... ۱2۰۵۹ ... ۳۵۵۵۱ ... 80644 بوشهر

 ... ۱۱۳۰ ... ۴۱۵۹۰ ... ... ... ۳۱۱۱ ... 45832 تنگستان

 ... 2۰۴ ... 2۴۰۱7 ... ... ... 2۰۵8 ... 26279 جم

 ... ۵۵۰۱ ... ۹۹۵2۹ ... ۱۵۱۵۰ ... ۱8۹۰6 ... 139086 دشتستان

 ... 28۰2 ... ۳6۳۳۴ ... ۵6۳6 ... 6۰87 ... 50859 دشتی

 ... ۱7۳۴ ... ۳۳۵۰8 ... ... ... ۳۰62 ... 38304 دیر

 ... 6۰۹ ... ۱8۱2۱ ... .. ... ۱۹28 ... 20658 دیلم

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... *عسلویه

 ... ۱72۳ ... ۳6۳۴۱ ... 7۳6۰ ... ۳۹77 ... 49401 کنگان

 ... 28۱۵ ... ۱8۹۱6 ... ۱288۰ ... 6۰۵۵ ... 40666 گناوه

 سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سالمت تغییر نام پیدا کرده است. ۱/7/۹۱از تارير   (۱

 *آمار شهرستان عسلويه با شهرستان کنگان جمع بسته شده است.

 اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر. – مأخذ
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 روستائيان کشاورزان،اجتماعی  بيمه صندوق شدگان)اصلی و تبعی( بيمه تعداد -25-15

  عشایر و

سال و 

 شهرستان

  

كشاورزان، 

 روستائیان و عشاير

افراد تحت پوشش 

 كمیته امداد

افراد تحت پوشش 

 سازمان بهزيستي
 مستمری بگیران

 تبعي اصلي تبعي اصلي تبعي اصلي تبعي اصلي

١393 7054 2188 4682 1267 2711 3 * 

 * ۱ ۱۹8 7۵ 2۱2 ۱۰7 6۴7 بوشهر

 * * ۳62 ۱72 ۵۰۴ 2۵۱ 6۴6 تنگستان

 * * ۱۰8 ۴۹ ۳6۰ ۱77 ۳68 جم

 * * ۹۵8 ۴78 ۱۳76 62۱ ۳6۳۹ دشتستان

 * ۱ 6۰2 2۹۱ 687 ۳۴۹ 778 دشتي

 * * 266 ۱۱۹ ۵۵۴ 288 ۴۱6 دير

 * * ۴7 2۱ ۱۱۰ ۵6 ۱۳8 ديلم

 * * * ... ۳۵۰ 8۵ 2 عسلويه

 * * 87 ۳۰ ۱۱8 ۵7 ۱۵ كنگان

 * ۱ 8۳ ۳2 ۴۰8 ۱۹6 ۴۰۵ گناوه

 عشاير استان و روستائیان اجتماعی کشاورزان، بیمه  صندوق -مأخذ
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 آن نوع و حکم برقراری سال برحسب بازنشستگی صندوق بگير حقوق مشترکان -26-15

 1394 سال  پایان در

 از كار افتادگان بازنشستگان جمع سال برقراری حکم
شاغالن فوت 

 شده

بازنشستگان 

 فوت شده

1385 5990 ۴۴۹8 6۵ 6۱7 8۱۰ 

1388 9346 772۹ 8۳ 6۵6 878 

1389 9859 8۱۳8 88 66۵ ۹68 

1390 10247 8۴7۳ ۹۴ 6۹۰ ۹۹۰ 

1391 11218 ۹۳۰۳ ۹7 7۳۵ ۱۰8۳ 

1392 11722 ۹728 ۱۰6 7۴۴ ۱۱۴۴ 

1393 12209 ۱۰۱7۴ ۱۰۹ 7۵2 ۱۱7۴ 

1394 12936 10781 116 769 1270 

 بوشهر استان بازنشستگی صندوق - مأخذ
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 تعاریف مفاهيم  

ــواد: در سرشننماری عمننومی نفننوس و   باس

تواننند   منی   کنه   کسانی  تمامی ۱۳۹۰مسکن 

  و يننا هننر زبننان  فارسننی  را بننه  ای سنناده  مننتن

خننواه منندرک بخوانننند و بنويسننند،   ديگننری

  باسنواد تلقنی  رسمی داشته يا نداشنته باشند   

 و  نفننوس  عمننومی  شننوند. در سرشننماری مننی

  حننداقل  کننه  کسننانی  تمننامی ،۱۳۴۵  مسننکن

اند، در  بوده  ابتدايی  اول  سال  گواهینامه  دارای

، ۱۳۵۵  مسنکن  و  نفنوس   عمنومی   سرشماری

و   ابتننندايی  اول  سنننال  نوآمنننوزان  تمنننامی

اکننابر و پیکننار بننا   هننای کننالس  سننوادآموزان

و   نفنوس   عمومی  و در سرشمناری  سوادی بی

  جمعینت   جناری   و آمنارگیری  ۱۳6۵  مسکن

  مسنکن  و  نفنوس   عمومی  و سرشماری۱۳7۰

  اول  سننال  نوآمننوزان  تمننامی ۱۳8۵و ۱۳7۵

  نهضننت  هننای کننالس  و سننوادآموزان  ابتنندايی

. انند  شنده   نینز باسنواد شنناخته     آمنوزی  سواد

  سنال   عمنومی   در سرشنماری   وضعیت سنواد 

تنننر، در  و بنننیش  سننناله ۱۰افنننراد  از ۱۳۳۵

 7از افننراد  ۱۳۴۵  سننال  عمننومی  سرشننماری

  عمننومی  تننر و در سرشننماری و بننیش  سنناله

  آمنارگیری   ، طنرح ۱۳6۵ و ۱۳۵۵  هنای  سال

 و سرشنماری عمنومی   ۱۳7۰  جمعیت  جاری

 6از افننراد  ۱۳8۵و ۱۳7۵  نفننوس و مسننکن

 . است  شده  تر سؤال و بیش  هسال

  و جمعيـت   ، نقاط روستایی نقاط شهری 

”  و مفناهیم   تعناريف   شنود بنه    رجوع:  ساکن

 “ن جمعیت.2  فصل

  بننه  ، اشننتغال منظننور از تحصننیل : تحصــيل

رسنمی    آموزشنی     هنای  برنامنه   طب   تحصیل

 ، . بننابراين  اسنت   خنارجی   يا کشورهای  ايران

 غیررسننمی  آموزشننی  هننای هدور در  آمننوزش

  هننای آموزشننگاه در  زبننان  آمننوزش )مانننند 

  بنه   ( تحصنیل  خصوصی  نزد معلم يا  خصوصی

 . است  نیامده  حساب

ــان  ــی  کارکن ــری آموزش  و اداری  ، دفت

 (: و پنرورش   )آمنوزش  واحدهای آموزشـی 
و   معلنم  -، مدير معلم  شامل  آموزشی  کارکنان

  و اداری  دفتنری   و کارکنان  است  ورزش  معلم

  ، مراقنب  و کارگناه   آزمايشنگاه   متصدی  شامل

يننا   ، منندير، ننناظم پرورشننی  ، مربننی بهداشننت

و دفتننردار   ، کتابنندار، کارمننند اداری  معنناون

 باشد. می

يک دوره کامنل تحصنیلی    :مقطع تحصيلی

است که به اخذ يک مدرک تحصنیلی ماننند   

ابتننننندايی، راهنمنننننايی، کننننناردانی،  دوره

ارشد، دکترای تخصصنی، دکتنرای    کارشناسی

تخصصننی منجننر   ای، دکتننرای فننوق  حرفننه

 شود.   می
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فردی است که برابر مقنررات در   :آموز دانش

های تحصیلی آموزش و پنرورش   يکی از دوره

 به تحصیل اشتغال دارد.

 از  دسنته   آن  مخصنوص  : استثنایی  آموزش

  دارای  کنننه  اسنننت  نوجواننننانی و  اطفنننال

و   معلولینت  ، و يا جسنمی   ذهنی  ماندگی عقب

و يا ناسازگار باشنند    بوده  در يادگیری  اختالل

  ، راهنمننايی ، ابتنندايی دوره آمننادگی  و شننامل

و   فننی   و آمنوزش   متوسطه  ، آموزش تحصیلی

 باشد. می  ای حرفه

ــدایی  کننه  اسننت تحصننیلیدوره  :دوره ابت

سالگی به آن وارد شده و  6از سن ز آمو دانش

هننای تحصننیلی معننین   پننس از طننی پايننه 

گواهینامنننه پاينننان دوره ابتننندايی دريافنننت 

 کند. می

ــایی آمننوزش   تحصننیلی  دوره :  دوره راهنم

آمنوزان پنس از پاينان     که دانش عمومی است

 ۳دوره ابتدايی به آن وارد شده و پس از طی 

پاينان  پايه تحصیلی موف  به اخذ گواهینامنه  

 شود. دوره راهنمايی می

دوره تحصننیلی اسننت کننه  :   دوره متوســطه

آموز پس از اتمام دوره راهنمايی در آن  دانش

پذيرش شده و در سال اول به صورت عمومی 

هننای نظننری،  و سننپس بننه يکننی از شنناخه 

شود و بنا   ای يا کاردانش هدايت می حرفه فنی

گذراندن واحدهای درسی تعیین شده موفن   

 گردد. گواهینامه ديپلم متوسطه می به اخذ

  ينک   دوره  اين  مدت :دانشگاهی دوره پيش

دوره   از گذرانندن   پس  آموز و دانش است  سال

  هنای  از گنرايش   توانند در يکنی   منی   متوسطه

  ، اين انسانی  و علوم  تجربی  علوم رياضی،  علوم

  سراسنری   آزمون رساند و در  پايان  دوره را به

 کند.   ها شرکت دانشگاه  ورود به

آموزی است که  دانش :آموز بزرگسال دانش

شنننرايط تحصنننیل در مننندارس راهنمنننايی 

تحصیلی و متوسطه روزانه را نداشته و بنرای  

ادامه تحصنیل در مندارس وينژه بزرگسناالن     

 شود. پذيرش می

اينن دوره   : بزرگسال آموزش  دوره عمومی

از لحنناظ مقننررات تحصننیلی مشننابه دوره    

راهنمننايی بننوده و امکننان تحصننیل را بننرای  

کسانی که بنه لحناظ سنن ينا سناير شنرايط       

تواننند در دوره روزاننه تحصنیل نماينند،      نمی

 کند. فراهم می

اين دوره  :بزرگسالآموزش   دوره تکميلی

از لحنناظ مقننررات تحصننیلی مشننابه دوره    

متوسننطه بننوده و امکننان تحصننیل را بننرای   

شنرايط  کسانی که بنه لحناظ سنن ينا سناير      

تواننند در دوره روزاننه تحصنیل نماينند،      نمی

 کند. فراهم می

ای اسننت بننرای   دوره: دوره ســوادآموزی

سواد با سنن بنیش ازده سنال     آموزش فرد بی

تمام کنه امکنان تحصنیل در نظنام آمنوزش      

رسمی کشور را ندارد. اين دوره معنادل پاينه   
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 سوم ابتدايی در نظام آموزش رسمی است.

ای اسننت  دوره: ســوادآموزیدوره انتقــال 

معادل پنجم ابتدايی برای کسانی کنه قبنولی   

هننای تکمیلننی، پايننانی و سننوادآموزی    دوره

نهضت، يا قبنولی سنوم و چهنارم ابتندايی را     

داشته و شرايط ادامه تحصنیل در آمنوزش و   

 پرورش رسمی را ندارند.

ای اسنت   : دورهدوره تحکيم سـوادآموزی 

هنا و   آموختنه که فرصت اسنتمرار و پاينداری   

کننناربرد آن را بنننرای کسنننانی کنننه دوره    

اند و تماينل بنه ادامنه     سوادآموزی را گذرانده

 سازد. تحصیل ندارند فراهم می

ســوادآموز تحــت پوشــش نهضــت    

سواد  سواد يا کم فردی است بی سوادآموزی:

با سن باالی ده سال کنه امکنان تحصنیل در    

نظننام آمننوزش رسننمی کشننور را ننندارد و در 

 نمايد.   نام می ت سوادآموزی ثبتکالس نهض

ای  ای: دوره حرفننه متوسننطه دوره اول پننیش 

آموزان استثنايی بنه منظنور    است ويژه دانش

ايجاد آمادگی نسبی آنان برای ادامه تحصنیل  

ای که شامل سه پاينه   در دوره متوسطه حرفه

 شود. واحد درسی می 72تحصیلی و  حداقل 

  سنال  2  ممعلن   دوره تربیت :معلم  دوره تربیت

  منديپلنن  منندرک  دارای  کننه  و کسننانی  اسننت

  را بنه   معلنم   تربینت   سناله  2هستنند و دوره 

کناردانی در    اخذ مندرک   رسانند، به می  پايان

 شوند.  می  مربوط نايل  رشته

ای است که برابنر   : فرد پذيرفته شدهدانشجو

ضننوابط معننین بننرای تحصننیل در يکننی از   

لی ثبت نام کند و های رسمی آموزش عا دوره

 به تحصیل اشتغال ورزد.

ترين مؤسسه آمنوزش عنالی    عالی : دانشگاه 

که با مجوز رسمی شورای گسنترش آمنوزش   

عالی ايجاد و حداقل از سه دانشکده تشنکیل  

 شده باشد.

آموزشگر تمام وقـت مؤسسـه آمـوزش    

آموزشگر مؤسسنه آمنوزش عنالی کنه      :عالی

برابر ضوابط معین اسنتخدام و تمنام سناعات    

موظننف اداری خننود را در مؤسسننه محننل    

 کند. خدمت، انجام وظیفه می

فردی که برابر  :نام شده آموزش عالی ثبت

ضننوابط معننین پذيرفتننه شننده و در يکننی از  

 مؤسسات آموزش عالی ثبت نام کرده است.

فردی که يکی از  :آموخته آموزش عالی دانش

های تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت  دوره

به پايان رسانده است و برابنر ضنوابط معنین    

 کند. مدرک تحصیلی دريافت می

و   فنـی   آموزش  سازمان   دیدگان آموزش

  فراگرفتن  برای  هستند که  افرادی :  ای حرفه

،  يا ارتقای مهنارت   ، بازآموزی خناص  ای حرفه

  اينن   در مراکنز آموزشنی    معیننی   تمند   برای

 بینند. می  سازمان آموزش

  آمـوزش   در سازمان  ثابت  مرکز آموزش 
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از   دولتنی، متشنکل    محلنی  : ای و حرفه  فنی

  دارای  اسنت کنه    آموزشنی   کارگناه  ۵  حداقل

منورد    سناختار آن  باشد و قانونمند می  هويتی

ريننزی و نظننارت   معاونننت برنامننه  تصننويب

  سننازمانراهبنردی نهنناد رياسنت جمهننوری )  

  قنرار گرفتنه  سناب (  رينزی   مديريت و برنامنه 

 . است

 گزیده اطالعات:

براساس نتايج استانی سرشماری عمنومی  

، ۱۳7۵، ۱۳7۰هننای نفننوس و مسننکن سننال

سنننننناله و  6درجمعیننننننت ۱۳۹۰و۱۳8۵

، 82بیشترمیزان باسوادی منردان بنه ترتینب    

درصد و میزان باسوادی زنان بنه   8۴، 86،۹۰

 درصد بوده است. 8۳، 82، 7۵، 67ترتیب 

هنا  در کلینه دوره ۱۳۹۴-۹۵درسال تحصیلی 

انند کنه   نفر مشغول به تحصیل بوده2۰۰286

درصنننننند دردوره  6۱ازايننننننن تعننننننداد 

درصنند دردوره متوسننطه اول  2۰.۹ابتنندائی،

درصد دردوره متوسطه دوم مشغول به ۱۴.۴و

 اند.هتحصیل بود

درصننند درمقننناطع عمنننومی   2هم ننننین

اند. هم نین دراينن  بزرگساالن تحصیل کرده

هنزار نفنردر دوره   ۱2سال تحصیلی بنیش از  

نفنر  ۱۰۰۰انند و بنیش از   دبستانی بنوده پیش

آمنننوز نینننز ازآمنننوزش اسنننتثنائی  داننننش

اند،که نسبت به سال تحصنیلی  برخوردارشده

 درصد افزايش داشته است.۴.8قبل حدود 

تعداد دانشجويان ۱۳۹۴-۹۵تحصیلی  درسال

هنا ومراکزآمنوزش عنالی اسنتان بنه      دانشگاه

نفنر  ۳۵68۱استثناء دانشگاه آزاد اسالمی بنه  

 6۱درصنند زن و ۳۹رسنید کنه ازايننن تعنداد    

 درصد مرد بوده است. 
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 تعداد باسوادان بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی -1-16

 زن مرد مرد و زن شرح

 (١)كل استان

 229215 235825 465040 1365مهر 

 268547 286203 554750 1370مهر 

 314746 323923 638669 1375آبان 

 373770 421222 794992 1385آبان 

 415911 502133 918044 1390آبان 

 نقاط شهری

 000 000 229450 1365مهر 

 135565 151017 286582 1370مهر 

 165580 177359 342939 1375آبان 

 247564 269808 517372 1385آبان 

 283840 344451 628291 1390آبان 

 نقاط روستایی

 000 000 201928 1365مهر 

 131604 133775 265379 1370مهر 

 142225 139882 282107 1375آبان 

 123786 149029 272815 1385آبان 

 130907 156525 287432 1390آبان 

( اختالف ارقام کل استان با سرجمع نقاط شهری و روستايی ، به علت منظور شدن جمعیت باسواد غینر سناکن در   ۱

 جمعیت کل استان است.

 مأخذ : مرکز آمار ايران.)ر.پ(.
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 تعداد باسوادان برحسب جنس  – 16-1 رنمودا
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    نرخ باسوادی بر حسـب جـنس و سـن     ساله و بيشتر،تعداد باسوادان و 6جمعيت  -2-16
   درصد( -)هزار نفر)مرد و زن( 

 جنس و گروه سني

 1375آبان  1370مهر 

 باسوادان جمعیت
نرخ 

 باسوادی
 باسوادان جمعیت

نرخ 

 باسوادی

 8۱ ۵۱۴۴۵۳ 6۳876۹ 7۵ ۴۱62۴۴ ۵۵۴7۵2 مرد و زن

 ۹6 88۴66 ۹228۰ ۹۵ ۹۴6۰8 ۹۹۰78 ساله  9-6

 ۹8 ۱۱6۱۵۰ ۱۱8۹۳۰ ۹6 ۹2۱2۳ ۹6۱۵۱ ساله 14-10

 ۹6 86268 ۹۰۰۱6 ۹2 6۵۹8۵ 7۱۵۵8 ساله  19-15

 ۹۳ 6۱۵7۰ 6626۱ 86 ۴۹۴6۴ ۵7727 ساله 24-20

 8۹ ۵۰۵۴2 ۵68۴۴ 76 ۳۵۱۱2 ۴۵۹۰2 ساله  29-25

 82 ۳6۰2۵ ۴۴۱2۰ 67 2۹۰7۱ ۴۳۳78 ساله  34-30

 7۱ 2۹۳۰6 ۴۱۳۳۱ ۵7 2۱۳۵۰ ۳7686 ساله 39-35

 ۵۹ 2۰7۳۰ ۳۵۳۰۴ ۴۵ ۱۰6۰۰ 2۳۴78 ساله 44-40

 ۴۵ ۱۰78۳ 2۳766 ۳6 ۵26۵ ۱۴77۱ ساله 49-45

 ۳۴ ۴7۳۳ ۱۳726 27 ۴۴۹7 ۱68۰۴ ساله  54-50

 2۵ ۳8۳۴ ۱۵۰62 2۱ ۳۱۳۹ ۱۵۱۰۹ ساله  59-55

 ۱8 2۴۳7 ۱۳2۳۵ ۱7 2۵۳۹ ۱۴۹۰6 ساله64-60

 ۱۳ ۳۵7۳ 278۴۹ ۱۳ 2۳۱۹ ۱782۹ ساله و بيش تر  65

 8۰ ۳6 ۴۵ ۴6 ۱72 ۳7۵ نامشخص
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456 

 

 

)هنزار  )منرد(    حسب جنس و سنتعداد باسوادان و نرخ باسوادی برساله و بیشتر، 6جمعیت  -2-۱6

   )دنباله( درصد( -نفر

 جنس و گروه سني

 1375 آبان 1370مهر 

 باسوادان جمعیت
نرخ 

 باسوادی
 باسوادان جمعیت

نرخ 

 باسوادی

 86 277677 323883 82 235230 286023 مرد

 ۹7 45786 47403 ۹6 50323 52180 ساله  9-6

 ۹8 60122 61171 ۹7 49347 50649 ساله 14-10

 ۹7 44131 45550 ۹6 35256 36910 ساله  19-15

 ۹۵ 31650 33174 ۹۳ 26788 28958 ساله 24-20

 ۹۴ 26498 28271 87 19359 22191 ساله  29-25

 ۹۰ 19558 21784 8۱ 17785 22086 ساله  34-30

 8۳ 17552 21237 7۴ 14481 19439 ساله 39-35

 7۴ 13497 18129 66 7459 11252 ساله 44-40

 6۵ 7092 10858 ۵۵ 3941 7158 ساله 49-45

 ۵۴ 3432 6408 ۴۱ 3680 8876 ساله  54-50

 ۳۹ 3122 7914 ۳2 2613 8144 ساله  59-55

 ۳۰ 2111 7098 26 2241 8534 ساله64-60

 2۱ 3126 14886 2۰ 1957 9646 ساله و بيش تر  65

 * * * * * * نامشخص

 

 

 

 



 آموزش - 16 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 
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)هنزار  )زن(  حسب جننس و سنن   تعداد باسوادان و نرخ باسوادی برساله و بیشتر، 6جمعیت  -2-۱6

 )دنباله(    درصد( -نفر

 جنس و گروه سنی

 1375آبان  1370مهر 

 باسوادان جمعيت
نرخ 

 باسوادی
 باسوادان جمعيت

نرخ 

 باسوادی

 7۵ 2۳67۴۰ ۳۱۴8۴۱ 67 ۱8۰8۴2 268۳۵۴ زن

 ۹۵ ۴268۰ ۴۴877 ۹۴ ۴۴28۵ ۴68۹8 ساله  9-6

 ۹7 ۵6۰28 ۵77۵۹ ۹۴ ۴2776 ۴۵۵۰2 ساله 14-10

 ۹۵ ۴2۱۳7 ۴۴۴66 8۹ ۳۰72۹ ۳۴6۴8 ساله  19-15

 ۹۰ 2۹۹2۰ ۳۳۰87 7۹ 22676 2876۹ ساله 24-20

 8۴ 2۴۰۴۴ 28۵7۳ 66 ۱۵7۵۳ 2۳7۱۱ ساله  29-25

 7۴ ۱6۴67 22۳۳6 ۵۳ ۱۱286 2۱2۹2 ساله  34-30

 ۵8 ۱۱7۵۴ 2۰۰۹۴ ۳8 686۹ ۱82۴7 ساله 39-35

 ۴2 72۳۳ ۱7۱7۵ 26 ۳۱۴۱ ۱2226 ساله 44-40

 2۹ ۳6۹۱ ۱2۹۰8 ۱7 ۱۳2۴ 76۱۳ ساله 49-45

 ۱8 ۱۳۰۱ 7۳۱8 ۱۰ 8۱7 7۹28 ساله  54-50

 ۱۰ 7۱2 7۱۴8 8 ۵26 6۹6۵ ساله  59-55

 ۵ ۳26 6۱۳7 ۵ 2۹8 6۳72 ساله64-60

 ۳ ۴۴7 ۱2۹6۳ ۴ ۳62 8۱8۳ ساله و بيش تر  65

 * * * * * * نامشخص
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 ) منرد و حسنب جننس و سنن    و ننرخ باسنوادی بر   ساله و بیشتر،تعداد باسنوادان  6جمعیت  -2-۱6

 )دنباله(  درصد( -)هزار نفر(زن

 جنس و گروه سنی

 1390آبان  1385آبان 

 باسوادان جمعيت
نرخ 

 باسوادی
 باسوادان جمعيت

نرخ 

 باسوادی

 8۴ 7678۰۹ ۹۱8۰۴۴ 86 687۰۹۴ 7۹۴۹۹2 مرد و زن

 ۹2 ۵77۰8 6287۹ ۹۴ ۵۰۳۵۴ ۵۳8۰2 ساله  9-6

 ۹8 6۹۴2۹ 7۰87۳ ۹8 8۱۳68 8266۰ ساله 14-10

 ۹6 8۳۳۹2 86۵67 ۹8 ۱۱۱۳8۴ ۱۱۳۹۹۰ ساله  19-15

 ۹۳ ۱۱6۴6۹ ۱2۵۴۱8 ۹7 ۱2۰27۰ ۱2۳8۵8 ساله 24-20

 ۹۰ ۱262۹6 ۱۴۰۵۴۹ ۹6 ۹7۹7۰ ۱۰۱6۳۹ ساله  29-25

 8۹ ۹۹۳۱2 ۱۱۱۴7۱ ۹۴ 6۹۰۰۱ 7۳۳2۱ ساله  34-30

 87 7۰2۰۱ 8۰۵۰۹ ۹۰ ۵۳۳7۰ ۵۹۳8۳ ساله 39-35

 8۴ ۵2۵۱۱ 62۱6۰ 82 ۳6۰7۴ ۴۴۱۰۱ ساله 44-40

 77 ۳۴۰6۰ ۴۴۰۰۱ 7۰ 2762۰ ۳۹2۰7 ساله 49-45

 6۵ 2۵86۳ ۳۹7۱۵ ۵7 ۱88۹۵ ۳2۹۵۹ ساله  54-50

 ۵2 ۱67۰2 ۳2۱۰6 ۴۵ ۹۵۳6 2۱2۵۰ ساله  59-55

 ۳8 7۹7۴ 2۱۱۳۰ ۳۳ ۴۱87 ۱2868 ساله64-60

 ۱۹ 767۴ ۴۰2۴۱ 2۰ 7۰6۵ ۳۵۹۵۴ ساله و بيش تر  65

 ۵۱ 2۱8 ۴2۵ * * * نامشخص
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)هنزار  )منرد(   ساله و بیشتر،تعداد باسوادان و نرخ باسوادی بر حسب جنس و سن 6جمعیت  -2-۱6

 )دنباله(     درصد( -نفر

 جنس و گروه سنی

 1390آبان  1385آبان 

 باسوادان جمعيت نرخ باسوادی باسوادان جمعيت
نرخ 

 باسوادی

 8۴ ۴2۳67۰ ۵۰2۱۳۳ ۹۰ ۳8۰۱7۱ ۴2۱222 مرد

 ۹2 2۹7۱۹ ۳2۳2۴ ۹۴ 2۵76۴ 27۴8۹ ساله  9-6

 ۹8 ۳۵۳۰7 ۳۵۹7۱ ۹8 ۴۱6۰۳ ۴2286 ساله 14-10

 ۹۵ ۴۳۰7۰ ۴۵227 ۹7 ۵78۴6 ۵۹۴6۴ ساله  19-15

 ۹۰ 6222۴ 6۹2۴۰ ۹7 6۵۴۵6 6767۹ ساله 24-20

 8۵ 6۹7۱6 8۱6۴۰ ۹7 ۵۴۳۱۱ ۵6۱۱۰ ساله  29-25

 8۵ ۵۵۹82 6۵۵۵۵ ۹6 ۳8۴۴۴ ۴۰۰۳۰ ساله  34-30

 8۵ ۳۹۵6۳ ۴6۵۴2 ۹۴ ۳۰2۹2 ۳2۰۹۳ ساله 39-35

 8۵ 2۹۵۰۰ ۳۴6۴۱ ۹۰ 2۰۹8۴ 2۳۱۹6 ساله 44-40

 8۳ ۱۹۴7۴ 2۳۴7۱ 8۳ ۱7۴۴۴ 2۱۰۵7 ساله 49-45

 76 ۱62۱۴ 2۱۴۰8 7۵ ۱26۵8 ۱68۹۳ ساله  54-50

 68 ۱۱2۱7 ۱6۳۹6 66 6۴7۳ ۹8۱7 ساله  59-55

 ۵8 ۵۳۹۵ ۹266 ۵2 ۳۱۱2 6۰۳۱ ساله64-60

 ۳۰ 6۰8۹ 2۰۰7۰ ۳۰ ۵78۴ ۱۹۰77 تر ساله و بيش 65

 ۵2 2۰۰ ۳82 * * * نامشخص
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)هنزار  )زن(    ادان و نرخ باسوادی برحسب جنس و سن ساله و بیشتر،تعداد باسو 6جمعیت  -2-۱6

 )دنباله(  درصد( -نفر

 جنس و گروه سنی

 1390آبان  1385آبان 

 باسوادان جمعيت نرخ باسوادی باسوادان جمعيت
نرخ 

 باسوادی

 8۳ ۳۴۴۱۳۹ ۴۱۵۹۱۱ 82 ۳۰6۹2۳ ۳7۳77۰ زن

 ۹2 27۹8۹ ۳۰۵۵۵ ۹۳ 2۴۵۹۰ 26۳۱۳ ساله  9-6

 ۹8 ۳۴۱22 ۳۴۹۰2 ۹8 ۳۹76۵ ۴۰۳7۴ ساله 14-10

 ۹8 ۴۰۳22 ۴۱۳۴۰ ۹8 ۵۳۵۳8 ۵۴۵26 ساله  19-15

 ۹7 ۵۴2۴۵ ۵6۱78 ۹8 ۵۴8۱۴ ۵6۱7۹ ساله 24-20

 ۹6 ۵6۵8۰ ۵8۹۰۹ ۹6 ۴۳6۵۹ ۴۵۵2۹ ساله  29-25

 ۹۴ ۴۳۳۳۰ ۴۵۹۱6 ۹2 ۳۰۵۵7 ۳۳2۹۱ ساله  34-30

 ۹۰ ۳۰6۳8 ۳۳۹67 8۵ 2۳۰78 272۹۰ ساله 39-35

 8۴ 2۳۰۱۱ 27۵۱۹ 72 ۱۵۰۹۰ 2۰۹۰۵ ساله 44-40

 7۱ ۱۴۵86 2۰۵۳۰ ۵6 ۱۰۱76 ۱8۱۵۰ ساله 49-45

 ۵۳ ۹6۴۹ ۱8۳۰7 ۳۹ 62۳7 ۱6۰66 ساله  54-50

 ۳۵ ۵۴8۵ ۱۵7۱۰ 27 ۳۰6۳ ۱۱۴۳۳ ساله  59-55

 22 2۵7۹ ۱۱86۴ ۱6 ۱۰7۵ 68۳7 ساله64-60

 8 ۱۵8۵ 2۰۱7۱ 8 ۱28۱ ۱6877 ساله و بيش تر  65

 ۴2 ۱8 ۴۳ * * * نامشخص

 مأخذ : مرکز آمار ايران.)ر.پ(.
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 و شـهری  نقـاط  در باسـوادی  نـرخ  و باسـوادان  تعداد تر، بيش و ساله 6 جمعيت  -3-16

 (درصد -نفر هزار)          1390سال   و شهرستان جنس برحسب روستایی

 شهرستان

 كل

 نرخ باسوادی باسوادان ساله و بیش تر 6جمعیت 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
مرد و 

 زن
 زن مرد

 83 84 84 344139 423670 767809 415911 502133 918044 كل استان

 8۹ ۹2 ۹۱ ۹8262 ۱۱۰7۴۰ 2۰۹۰۰2 ۱۱۰۰۴6 ۱۱۹726 22۹772 بوشهر

 78 87 8۳ 2۳82۳ 27۰۳۱ ۵۰8۵۴ ۳۰۴6۹ ۳۰۹2۳ 6۱۳۹2 تنگستان

 87 ۹۰ 8۹ ۱8۹۳7 2۰2۱۴ ۳۹۱۵۱ 2۱7۳۵ 22۳6۹ ۴۴۱۰۴ جم

 7۹ 87 8۳ 8۰۳۰6 882۹7 ۱686۰۳ ۱۰2۰۹6 ۱۰۱۵۴۴ 2۰۳6۴۰ دشتستان

 7۹ 8۵ 82 272۳۳ 28۹6۹ ۵62۰2 ۳۴62۱ ۳۳۹82 686۰۳ دشتي

 8۳ 87 8۵ ۱۹۰۱8 2۰۱6۰ ۳۹۱78 2۳۰۰2 2۳۰8۴ ۴6۰86 دير

 82 87 8۵ ۱۱۱7۱ ۱2۳7۳ 2۳۵۴۴ ۱۳6۳۵ ۱۴227 27862 ديلم

 * * * * * * * * * عسلويه

 8۱ 6۹ 72 ۳2۹۵2 8۰۳۱8 ۱۱۳27۰ ۴۰686 ۱۱6۱8۹ ۱۵687۵ كنگان

 82 8۹ 8۵ ۳2۴۳7 ۳۵۵68 68۰۰۵ ۳۹62۱ ۴۰۰8۹ 7۹7۱۰ گناوه

 است شده ادغام کنگان آمار در عسلويه آمار*

 در سناکن  غینر  باسواد جمعیت شدن منظور علت به ، روستايی و شهری نقاط سرجمع با استان کل ارقام اختالف( ۱

 .است استان کل جمعیت
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 روسنتايی  و شنهری  نقناط  در باسنوادی  ننرخ  و باسنوادان  تعنداد  تر،بیش و ساله 6 جمعیت  -۳-۱6

 )دنباله(  (درصد -نفر هزار)  ۱۳۹۰سال   و شهرستان جنس برحسب

 شهرستان

 نقاط شهری

 نرخ باسوادی باسوادان ساله و بیش تر 6جمعیت 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
مرد و 

 زن
 زن مرد

 85 84 85 242186 289415 531601 283840 344451 628291 كل استان

 ۹۰ ۹۳ ۹2 8۵۰7۹ ۹۵۴86 ۱8۰۵6۵ ۹۴2۹۱ ۱۰26۴2 ۱۹6۹۳۳ بوشهر

 82 8۹ 8۵ 62۵۱ 6828 ۱۳۰7۹ 76۵۱ 76۹6 ۱۵۳۴7 تنگستان

 ۹۱ ۹۳ ۹2 8۰2۳ 88۹۳ ۱6۹۱6 88۱8 ۹۵۹۹ ۱8۴۱7 جم

 82 8۹ 8۵ ۵۴766 ۵۹7۵2 ۱۱۴۵۱8 67۱۵۱ 6728۰ ۱۳۴۴۳۱ دشتستان

 8۳ 88 86 ۱7۵۱۱ ۱8۵۰۰ ۳6۰۱۱ 2۱۱۴۳ 2۰۹۱7 ۴2۰6۰ دشتي

 8۴ 88 86 ۱۳۵۵8 ۱۴288 278۴6 ۱6۱۰۵ ۱6۱6۳ ۳2268 دير

 8۳ 87 8۵ 882۴ ۹۹6۰ ۱878۴ ۱۰6۰۹ ۱۱۴۳2 22۰۴۱ ديلم

 * * * * * * * * * عسلويه

 8۳ 62 67 22۹۰۹ ۴8۰۱۳ 7۰۹22 276۵7 7762۱ ۱۰۵278 كنگان

 8۳ 8۹ 86 2۵26۵ 276۹۵ ۵2۹6۰ ۳۰۴۱۵ ۳۱۱۰۱ 6۱۵۱6 گناوه
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 روسنتايی  و شنهری  نقناط  در باسنوادی  ننرخ  و باسنوادان  تعنداد  تر،بیش و ساله 6 جمعیت  -۳-۱6

 )دنباله(  (درصد -نفر هزار)          ۱۳۹۰و شهرستان سال  جنس برحسب

 شهرستان

 نقاط روستايي

 نرخ باسوادی باسوادان ساله و بیش تر 6جمعیت 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 77 85 82 101353 133478 234831 130907 156525 287432 كل استان

 8۴ 8۹ 87 ۱۳۱6۹ ۱۵2۳6 28۴۰۵ ۱۵7۳۰ ۱7۰۵6 ۳2786 بوشهر

 77 87 82 ۱7۵6۱ 2۰۱7۳ ۳77۳۴ 2278۴ 2۳۱8۴ ۴۵۹68 تنگستان

 8۴ 8۹ 87 ۱۰۹۱۴ ۱۱۳2۱ 222۳۵ ۱2۹۱7 ۱277۰ 2۵687 جم

 7۳ 8۴ 78 2۵276 282۱8 ۵۳۴۹۴ ۳۴۴2۰ ۳۳7۵6 68۱76 دشتستان

 7۳ 8۱ 77 ۹۴۱2 ۱۰۰7۰ ۱۹۴82 ۱2۹۰۰ ۱2۴۹۱ 2۵۳۹۱ دشتي

 7۹ 8۵ 82 ۵۴6۰ ۵872 ۱۱۳۳2 68۹7 6۹2۱ ۱۳8۱8 دير

 78 86 82 2۳۴6 2۴۱۰ ۴7۵6 ۳۰2۴ 27۹۱ ۵8۱۵ ديلم

 * * * * * * * * * عسلويه

 77 8۴ 82 ۱۰۰۴۳ ۳2۳۰۵ ۴2۳۴8 ۱۳۰2۹ ۳8۵68 ۵۱۵۹7 كنگان

 78 88 8۳ 7۱72 787۳ ۱۵۰۴۵ ۹2۰6 8۹88 ۱8۱۹۴ گناوه

 مرکز آمار ايران)ر.پ( –ماخذ 
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 تعـداد  افـراد،  تعداد و خانوار سرپرست جنس برحسب  استان معمولی خانوارهای -4-16

 )مرد و زن(     1390سال  سواد بی و سواد با افراد

 و 
وار
خان
ت 
رس
رپ
 س
س
جن

وار
خان
در 
د 
را
 اف
اد
عد
ت

 

مع
ج

 

 بی سواد با سواد

رد
دا
ن

 

1 
فر
ن

 

2 
فر
ن

 

3 
فر
ن

 

4 
تر
ش
 بي
ر و
نف

 

د.
دار
ن

 

1 
فر
ن

 

2 
فر
ن

 

3 
فر
ن

 

4 
تر
ش
 بي
ر و
نف

 

مرد و 

 زن
480972 12831 19635 83702 45506 78812 170727 42418 22998 3116 1227 

 * * * 6019 5777 * * * 5768 6028 23592 نفر 1

 * * 4695 5876 25908 * * 24824 6807 4848 72958 نفر 2

 * 618 3892 6465 48379 * 13519 39932 4968 935 118708 نفر 3

 167 521 4195 7706 48401 20708 22365 16025 1417 475 121980 نفر 4

 203 563 3946 7168 25767 27124 7624 2235 416 248 75294 نفر 5

 227 575 3086 4896 11044 17488 1563 510 142 125 39656 نفر 6

 192 382 1640 2431 3518 7625 302 97 56 83 16326 نفر 7

 143 229 884 1108 1244 3424 81 37 29 37 7216 نفر 8

 107 112 368 450 454 1407 27 22 11 24 2982 نفر 9

نفرو  10

 بيشتر
2260 28 21 20 25 1036 235 299 292 116 188 
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 بنا  افنراد  تعنداد  افنراد،  تعنداد  و خانوار سرپرست جنس برحسب  استان معمولی خانوارهای -۴-۱6

 )مرد(  )دنباله(      ۱۳۹۰سال  سواد بی و سواد

 و 
وار
خان
ت 
رس
رپ
 س
س
جن

د 
را
 اف
اد
عد
ت

وار
خان
در 

 

مع
ج

 

 بی سواد با سواد

رد
دا
ن

 

1 
فر
ن

 

2 
فر
ن

 

3 
فر
ن

 

4 
تر
ش
 بي
ر و
نف

 

د.
دار
ن

 

1 
فر
ن

 

2 
فر
ن

 

3 
فر
ن

 

4 
تر
ش
 بي
ر و
نف

 

 1151 2904 21413 29042 160091 74467 41647 78765 12701 7021 429202 مرد

 * * * 1148 3521 * * * 3515 1154 9338 نفر 1

 * * 4000 2851 23163 * * 22969 2954 4091 60028 نفر 2

 * 526 3567 4233 45808 * 11644 37379 4300 811 108268 نفر 3

 146 475 3974 6161 46722 19403 20754 15589 1292 440 114956 نفر 4

 184 539 3805 6230 24925 25537 7350 2170 391 235 71366 نفر 5

 213 551 2972 4435 10688 16628 1481 490 139 121 37718 نفر 6

 189 369 1598 2247 3397 7283 290 92 52 83 15600 نفر 7

 138 221 859 1043 1202 3285 78 35 28 37 6926 نفر 8

 100 109 354 416 441 1340 26 21 11 22 2840 نفر 9

و نفر 10

 بيشتر
2162 27 19 20 24 991 224 278 284 114 181 
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 بنا  افنراد  تعنداد  افنراد،  تعنداد  و خانوار سرپرست جنس برحسب  استان معمولی خانوارهای -۴-۱6

 )زن(    )دنباله(   ۱۳۹۰سال  سواد بی و سواد

ار 
نو
خا
ت 
رس
رپ
 س
س
جن

وار
خان
در 
د 
را
 اف
اد
عد
و ت

 

مع
ج

 

 بی سواد با سواد

رد
دا
ن

 

1 
فر
ن

 

2 
فر
ن

 

3 
فر
ن

 

4 
تر
ش
 بي
ر و
نف

 

د.
دار
ن

 

1 
فر
ن

 

2 
فر
ن

 

3 
فر
ن

 

4 
تر
ش
 بي
ر و
نف

 

 76 212 1585 13376 10636 4345 3859 4937 6934 5810 51770 زن

 * * * 4871 2256 * * * 2253 4874 14254 نفر 1

 * * 695 3025 2745 * * 1855 3853 757 12930 نفر 2

 * 92 325 2232 2571 * 1875 2553 668 124 10440 نفر 3

 21 46 221 1545 1679 1305 1611 436 125 35 7024 نفر 4

 19 24 141 938 842 1587 274 65 25 13 3928 نفر 5

 14 24 114 461 356 860 82 20 3 4 1938 نفر 6

 3 13 42 184 121 342 12 5 4 * 726 نفر 7

 5 8 25 65 42 139 3 2 1 * 290 نفر 8

 7 3 14 34 13 67 1 1 * 2 142 نفر 9

و نفر 10

 بيشتر
98 1 2 * 1 45 11 21 8 2 7 

 ايران )ر.پ(. آمار مرکز  -مأخذ
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و  های تحصـيلی  دوره بر حسب  آموزان و کارکنان آموزشی، دفتری و اداری دانش -5-16

 به تفکيک جنس

 سال و دوره تحصيلی

  

 دانش آموزان
کارکنان آموزشی ، دفتری 

 و اداری

 دفتری و اداری آموزشی دختر پسر جمع

1389-90 174761 88۹7۹ 8۵782 ۹87۵ ۵۰۰۴ 

1390-91 175440 ۹۰2۰7 8۵2۳۳ ۱۱۳8۳ 26۴2 

1391-92 187527 ۹678۱ ۹۰7۴6 ۱۱۳۴8 2۳۱۰ 

1392-93 179700 ۹۱7۹۹ 87۹۰۱ ۱۱۵۹۵ 2۵76 

1393-94 191067 ۹8۱2۰ ۹2۹۴7 8۵86 ۴۳۵2 

1394-95 200286 103598 96688 8919 3607 

 ۳6 28۵ ۴۴۱ 6۳2 1073 آموزش استثنایی

 * * 6۰7۹ 687۴ 12953 پيش دبستانی

 ۱۵6۳ ۴2۹۱ ۵۳7۳۹ ۵7۰۳2 110771 ابتدایی

 776 2۰۱۵ 2۰۳۴2 2۱6۳7 41979 متوسطه دوره اول

 ۱2۳2 2۳28 ۱۴۴۱۳ ۱۴۵۴8 28961 متوسطه دوره دوم

 * * ۴۰ ۹6 136 عمومی بزرگسال)متوسطه دوره اول 

تکميلی بزرگسال)متوسطه دوره 

 دوم 
4413 277۹ ۱6۳۴ * * 

 بوشهر. مأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان
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اداره کل آمـوزش و پـرورش   ، دفتری و اداری و کارکنان آموزشی  (1)دانش آموزان -6-16

 استان

 سال تحصیلي و شهرستان
 آموزاندانش 

، دفتری و كاركنان آموزشي

 اداری

 دفتری و اداری آموزشي دختر پسر جمع

1375-76 245898 ۱۳2۰۳۹ ۱۱۳8۵۹ 782۹ ۴7۱۳ 

1380-81 236518 ۱2۳۱۵۰ ۱۱۳۳68 8۳6۱ ۵۱۴۱ 

1385-86 205953 ۱۰۵8۹2 ۱۰۰۰6۱ ۹۱۰۴ 6۱۴۴ 

1389-90 174761 88۹7۹ 8۵782 ۹8۵7 ۵۰22 

1390-91 175440 ۹۰2۰7 8۵2۳۳ ۱۱۳8۳ 26۴2 

1391-92 187527 ۹678۱ ۹۰7۴6 ۱۱۳۴8 2۳۱۰ 

1392-93 180641 ۹27۴۵ 878۹6 ۱۱۹۵۹ 22۱2 

1393-94 166490 8۴۱88 82۳۰2 8۵86 ۴۳62 

1394-95 180712 92215 88497 8746 4508 

 ۹۹8 ۱۹۳۳ 2۳۹66 2۵۱۰۱ 49067 بوشهر

 ۳۴7 7۵8 6۱۳7 6۱۹8 12335 تنگستان

 2۵8 ۵۹۳ ۵2۱۱ ۵۳2۰ 10531 جم

 ۱۰86 2۰7۹ 2۰682 2۱۱22 41804 دشتستان

 ۴۳۳ 822 6۵72 72۱۴ 13786 دشتی

 ۳22 ۵۵۰ ۴76۱ ۵۰۰۳ 9764 دیر

 ۱8۰ ۳۱۵ 28۰8 2۹۱۱ 5719 دیلم

 ۱7۹ ۳۵۴ ۳8۵8 ۳۹۹6 7854 عسلویه

 28۴ ۵67 6۱2۱ 6۵۰۱ 12622 کنگان

 ۴2۱ 77۵ 8۳8۱ 88۴۹ 17230 گناوه

 باشند.دبستانی و بزرگسال نمیاستثنايی، پیشآموزان مدارس (شامل دانش۱

 بوشهر. مأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان
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 تحصيلی های دوره برحسب استثنایی آموزش آموزان دانش -7-16

 سال و دوره تحصيلی

  

 دانش آموزان

 دختر پسر جمع

1380-81 ۱۰7۰ 

1385-86 ۱۰2۳ 

1389-90 ۱۱76 

1390-91 ۱۳۰۹ 

1391-92 ۱۱68 

1392-93 ۱۰۴۱ 

1393-94 1047 6۳۴ ۴۱۳ 

1394-95 1073 632 441 

 6۵ ۱۰۰ 165 پيش دبستانی

 287 ۴۱6 703 ابتدایی

 * * * متوسطه دوره اول

 6۹ 8۴ 153 ای متوسطه دوره اول پيش حرفه

 * * * متوسطه دوره دوم

 2۰ ۳2 52 ایمتوسطه دوره دوم پيش حرفه

 بوشهر پرورش استان مأخذ : اداره کل آموزش و
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 دوره آموزش استثنایی و امکانات آموزشیآموزان، کارکنان دانش -8-16

سال تحصيلی و 

 شهرستان

 دانش آموزان
کارکنان آموزشی ، دفتری و 

 کالس آموزشگاه اداری

 دفتری و اداری آموزشی دختر پسر جمع

1389-90 1172 7۰6 ۴66 26۹ ۴۳ ۴6 2۴6 

1390-91 1309 78۵ ۵2۴ 26۹ ۴۳ 62 ۳۰۰ 

1391-92 1168 6۹7 ۴7۱ ۳۴8 ۳۴ ۳۹ ۱6۰ 

1392-93 1041 676 ۳6۵ ۳۴۳ ۱۰ ۳8 ۱6۰ 

1393-94 1074 6۳۴ ۴۴۰ ۳۴۳ ۱۰ ۴۳ ۱۴7 

1394-95 908 532 376 343 10 45 166 

 ۴۳ ۱۱ ۱۰ ۱۰۴ ۹8 ۱2۹ 227 بوشهر

 ۱۱ 2 * ۱8 ۱8 2۹ 47 تنگستان

 6 ۱ * ۱۳ ۱۳ ۱۵ 28 جم

 6۳ ۱7 * ۱۳۱ ۱۴۵ 22۱ 366 دشتستان

 ۱۱ ۳ * 2۳ 22 ۴۰ 62 دشتی

 ۳ ۱ * ۱ ۵ ۵ 10 دیر

 ۵ 2 * ۹ ۱۰ ۱۳ 23 دیلم

 * * * * * * * عسلویه

 ۵ ۱ * 8 ۱۰ ۱۹ 29 کنگان

 ۱۹ 7 * ۳6 ۵۵ 6۱ 116 گناوه

 بوشهر. مأخذ : مديريت آموزش و پرورش استثنايی استان
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 دبستانیپيشدوره  آموزشیامکانات  وآموزان دانش -9-16

 سال و دوره تحصیلي
 دانش آموزان

 كالس آموزشگاه
 دختر پسر جمع

1375-76 2410 ۱۳۳۳ ۱۰77 ۳8 ۹۰ 

1380-81 4200 ۱۹2۰ 228۰ ۱۳2 2۱۰ 

1385-86 10645 ۵۳۰۵ ۵۳۴۰ ۳۵۰ ۴62 

1389-90 8345 ۴22۱ ۴۱2۴ 26۱ ۳72 

1390-91 7082 ۳۴۵۵ ۳627 2۱7 ۳۱7 

1391-92 8104 ۴۳۱۵ ۳78۹ 2۳۱ ۱۵۰ 

1392-93 8913 ۴۵۹6 ۴۳۱7 28۰ ۳۱۵ 

1393-94 12579 67۰۱ ۵878 ۴۰2 ۵27 

1394-95 12953 6874 6079 432 553 

 ۱6۱ ۹8 ۱662 ۱۹2۴ 3586 بوشهر

 ۳۵ 2۹ 26۵ 268 533 تنگستان

 2۵ 2۱ 2۹۹ ۳۰7 606 جم

 ۱۱۵ ۹8 ۱۳8۴ ۱۵8۰ 2964 دشتستان

 ۵2 ۴7 ۴72 ۵۳2 1004 دشتی

 ۴۴ ۳۳ ۴7۵ ۵27 1002 دیر

 27 2۱ 2۴۵ 27۴ 519 دیلم

 2۴ 2۰ 277 ۳۳2 609 عسلویه

 ۱7 2۰ ۳۹6 ۴2۵ 821 کنگان

 ۵۳ ۴۵ 6۰۴ 7۰۵ 1309 گناوه

 بوشهر.مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان 
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 آموزان پسر و دختر به تفکيک شهرستانتعداد دانش -16-2نمودار

 

 ۱6-۹مبنا: جدول 
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 دوره ابتدایی و امکانات آموزشیآموزان، کارکنان دانش -10-16

سال تحصیلي و 

 شهرستان

 دانش آموزان
كاركنان آموزشي ، دفتری 

 و اداری
 كالس آموزشگاه

 آموزشي دختر پسر جمع
دفتری و 

 اداری

1375-76 124819 6۵۳۴7 ۵۹۴72 ۳8۳8 ۱۳۳۴ ۹۳۱ ۴۴۹6 

1380-81 97906 ۵۰۳7۱ ۴7۵۳۵ ۳۹8۴ ۱۵۵۱ ۹62 ۴2۳2 

1385-86 71571 ۳6777 ۳۴7۹۴ ۳7۱۵ ۱28۱ 8۴۹ ۳722 

1389-90 73806 ۳8۴۴۵ ۳۵۳6۱ ۳28۰ ۱۳۰۱ 78۰ ۳۵8۵ 

1390-91 77725 ۴۰۰۳2 ۳76۹۳ ۳266 ۹2۳ 778 ۳۵۰8 

1391-92 94830 ۴88۳۹ ۴۵۹۹۱ ۵۰67 6۹۹ 778 ۴2۹8 

1392-93 95319 ۴8۵2۱ ۴67۹8 ۴۱2۳ ۱7۴۱ 7۴۰ ۴۱۵۳ 

1393-94 98737 ۵۰۰8۵ ۴86۵2 ۴۱6۴ ۱72۱ 8۱۳ ۴۵۵۴ 

1394-95 110771 57032 53739 4291 1563 857 4814 

 ۱۱6۳ ۱۵۳ ۳8۹ ۹۱۴ ۱۴۳8۴ ۱۵۳۱8 29702 بوشهر

 ۳78 88 ۹۹ ۳۵۹ ۳8۱6 ۳۹۱2 7728 تنگستان

 ۳28 6۳ 7۹ ۳۰۴ ۳۳۴2 ۳۳86 6728 جم

 ۱۱۰۴ 2۱6 ۳67 ۹7۳ ۱2۴۱۹ ۱۳27۱ 25690 دشتستان

 ۴۰6 ۹۴ ۱2۹ ۳7۴ ۳۹86 ۴2۴۹ 8235 دشتی

 26۹ ۵۳ ۱۰6 277 286۴ ۳۰۴۱ 5905 دیر

 ۱۵۹ ۳۴ 6۰ ۱۵۴ ۱67۴ ۱8۰2 3476 دیلم

 2۳۴ ۳۵ 7۴ 262 2۴۴۱ 2۵7۴ 5015 عسلویه

 ۳۱۴ ۴۴ ۱۱2 2۹۰ ۳۹۳7 ۴۱۹۵ 8132 کنگان

 ۴۵۹ 77 ۱۴8 ۳8۴ ۴876 ۵28۴ 10160 گناوه

 بوشهرمأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان 
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 متوسطه دوره اولآموزشی و امکانات ، کارکنان آموزاندانش -11-16

سال تحصيلی و 

 شهرستان

  

 دانش آموزان
کارکنان آموزشی ، دفتری و 

 کالس آموزشگاه اداری

 دفتری و اداری آموزشی دختر پسر جمع

1375-76 70038 ۳88۴۳ ۳۱۱۹۵ 2۳۰7 ۱۰۹۴ ۴۴8 22۳۹ 

1380-81 69532 ۳77۹۴ ۳۱7۳8 2۴۴۳ ۱۵۳2 ۵۱8 2۵۰7 

1385-86 53800 28۰۴۹ 2۵7۵۱ 2۵۳۹ ۱۴۰8 ۵62 2۴6۵ 

1389-90 41571 2۱۵۱2 2۰۰۵۹ 2۳۵۱ ۹۵۳ ۴۴۹ 2۰۳۰ 

1390-91 * * * * * * * 

1391-92 27992 ۱۴6۹2 ۱۳۳۰۰ 2۴۴۰ 2۳۱ ۳8۴ ۱2۴7 

1392-93 27440 ۱۴2۴۰ ۱۳2۰۰ ۱87۹ 7۱۱ ۳6۳ ۱2۱۵ 

1393-94 26253 ۱۳۱۳۳ ۱۳۱2۰ ۱62۹ 8۰7 ۳۴۵ ۱۱۳۰ 

1394-95 41979 21637 20342 2015 776 385 1797 

 ۴2۳ 67 ۱۹6 ۳۹۵ ۵۵۳2 ۵7۹۴ 11326 بوشهر

 ۱۴۹ ۴۳ ۵۱ ۱۹۳ ۱۳86 ۱۴62 2848 تنگستان

 ۱۰۴ 28 ۳2 ۱22 ۱۰۱۵ ۱۱۵۳ 2168 جم

 ۴۴۹ ۱۰2 ۱۹۰ ۵۱2 ۴۹۱۵ ۵۱8۳ 10098 دشتستان

 ۱۵۳ ۳7 8۴ 2۰8 ۱۴۹۱ ۱7۱۱ 3202 دشتی

 ۱۰۱ 2۱ ۳7 ۱۴۴ ۱۱۱۴ ۱۱87 2301 دیر

 ۵7 ۱۱ 2۵ 7۱ 6۹۹ 667 1366 دیلم

 7۵ ۱8 ۳۳ 8۰ 86۰ ۹۱۹ 1779 عسلویه

 ۱۰۱ ۱8 ۴۹ ۱۱۳ ۱۳۴۵ ۱۴۴8 2793 کنگان

 ۱8۵ ۴۰ 7۹ ۱77 ۱۹8۵ 2۱۱۳ 4098 گناوه

 .بوشهرمأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان 
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 متوسطه دوره دوم آموزشیو امکانات ، کارکنان آموزاندانش -12-16

و سال تحصیلي 

 شهرستان

 

 دانش آموزان
، دفتری و كنان آموزشيكار

 كالس آموزشگاه اداری

 دفتری و اداری آموزشي دختر پسر جمع

1375-76 44461 2۳8۵2 2۰6۰۹ ۱۵8۹ 8۹6 2۰6 ۱۴۴7 

1380-81 64880 ۳۳۰6۵ ۳۱8۱۵ ۱۹۳2 ۱۹۰۳ ۴6۱ 28۱۳ 

1385-86 66760 ۳۳8۴2 ۳2۹۱8 2۵7۳ 22۳2 7۱۵ ۳2۵۰ 

1389-90 55774 27672 28۱۰2 26۹۰ ۱7۵۰ 6۵۱ ۳۰۹8 

1390-91 43879 22۰۰۹ 2۱87۰ 2۵۹8 ۹۵۹ ۵۳8 228۹ 

1391-92 41796 2۰6۵8 2۱۱۳8 ۳8۴۰ 2۵۵ ۳7۴ 2۰۴6 

1392-93 42710 2۱8۹2 2۰8۱8 ۳8۴8 ۴۹۳ ۳8۳ 2۰8۵ 

1393-94 41500 2۰۹7۰ 2۰۵۳۰ 2۴۵۰ ۱8۱۴ ۳77 2۰۹۳ 

1394-95 28961 14548 14413 2328 1232 357 1692 

 ۴۴۹ 7۴ 26۵ ۵۳6 ۴۰۵۰ ۳۹8۹ 8039 بوشهر

 ۱2۵ ۳۵ 87 ۱8۵ ۹۳۵ 826 1761 تنگستان

 ۹6 ۱8 8۳ ۱۴۰ 8۵۴ 78۱ 1635 جم

 ۳۹6 86 ۳۱۵ ۵8۱ ۳۳۴8 ۳668 7016 دشتستان

 ۱۴۳ ۳۴ ۱۳6 2۴۱ ۱۰۹2 ۱2۵۴ 2346 دشتی

 ۹۹ 2۴ ۹۴ ۱۴8 78۳ 77۵ 1558 دیر

 ۵۱ ۱۱ ۴6 7۵ ۴۳۵ ۴۴2 877 دیلم

 6۴ ۱8 ۳6 88 ۵۵7 ۵۰۳ 1060 عسلویه

 ۱۰۵ 2۳ 66 ۱۴۵ 8۳۹ 8۵8 1697 کنگان

 ۱6۴ ۳۴ ۱۰۴ ۱8۹ ۱۵2۰ ۱۴۵2 2972 گناوه

 .بوشهرمأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان 
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 و شهرسـتان  پایه و شـاخه تحصـيلی  حسب بر دومدوره متوسطه آموزان  دانش -13-16

 93-94سال تحصيلی

 شهرستان
 پايه اول كل

 سومپايه دوم و 

متوسطه 

 نظری
 كار و دانش ایفني و حرفه

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر جمع

كل 

 استان
28961 14548 14413 * * 6406 8100 1880 1469 4562 2048 

 ۳۰۹ ۱۰82 622 ۵۴6 226۰ ۱88۴ * * 4050 3989 8039 بوشهر

 ۹۰ 2۵۱ 7۹ 86 ۵72 ۴۰۳ * * 935 826 1761 تنگستان

 ۱6۴ ۳۰۰ * ۵۴ ۴۹۳ ۳28 * * 854 781 1635 جم

 627 ۱۱۰6 2۴۳ ۵۳2 ۱8۳۴ ۱۵۳7 * * 3348 3668 7016 دشتستان

 ۱6۱ ۳۴8 ۱۱۰ 2۳2 6۰6 ۵2۳ * * 1092 1254 2346 دشتي

 ۱2۹ ۳۱۹ ۴۴ 82 ۴72 2۹2 * * 783 775 1558 دير

 ۹8 ۱8۴ 7۰ ۵7 2۰۴ ۱6۹ * * 435 442 877 ديلم

 ۱2۳ 2۳۵ ۱۹ ۱۳ ۳۳۱ 2۳۳ * * 557 503 1060 عسلويه

 ۱86 ۳۰2 ۵۳ ۹۱ ۴۵۴ ۳6۴ * * 839 858 1697 كنگان

 ۱6۱ ۴۳۵ 22۹ ۱87 87۴ 67۳ * * 1520 1452 2972 گناوه
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سننال  و شهرسننتان پايننه و شنناخه تحصننیلیحسننب بر دومدوره متوسننطه آمننوزان  دانننش -۱۳-۱6

 )دنباله(   ۹۳-۹۴تحصیلی

 شهرستان
 سالينیم  پايه چهارم

 دختر پسر دختر پسر

 * * 2796 1700 كل استان

 * * 859 477 بوشهر

 * * 194 86 تنگستان

 * * 197 99 جم

 * * 644 493 دشتستان

 * * 215 151 دشتي

 * * 138 82 دير

 * * 63 32 ديلم

 * * 84 22 عسلويه

 * * 146 101 كنگان

 * * 256 157 گناوه

 بوشهر مأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان                      
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 و امکانات آموزشی دوره عمومی بزرگسال)متوسطه دوره اول( آموزانشدان -14-16

 سال تحصیلي و شهرستان
 دانش آموزان

 كالس آموزشگاه
 دختر پسر جمع

1375-76 1728 778 ۹۵۰ ۱۰ ۵۳ 

1380-81 724 2۱۴ ۵۱۰ ۱۰ ۳۳ 

1385-86 692 ۱۰8 ۵8۴ ۱۱ ۳7 

1389-90 693 2۴۴ ۴۴۹ 2۵ 66 

1390-91 798 287 ۵۱۱ 26 87 

1391-92 623 ۳۵۱ 272 ۴۳ 26 

1392-93 382 267 ۱۱۵ 22 ۱7 

1393-94 367 2۴7 ۱2۰ 2۴ 2۹ 

1394-95 136 96 40 14 17 

 2 2 ۴ ۴۳ 47 بوشهر

 * * * * * تنگستان

 * * * * * جم

 ۱2 ۹ ۳۴ ۳۹ 73 دشتستان

 * * * * * دشتی

 * * * * * دیر

 2 2 2 ۴ 6 دیلم

 * * * * * عسلویه

 * * * * * کنگان

 ۱ ۱ * ۱۰ 10 گناوه

 بوشهر.مأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان 
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 و امکانات آموزشی دوره تکميلی بزرگسال )متوسطه دوره دوم( آموزاندانش -15-16

 سال تحصیلي و شهرستان
 دانش آموزان

 كالس آموزشگاه
 دختر پسر جمع

1375-76 2417 ۱۴2۱ ۹۹6 ۱۰ 6۴ 

1380-81 4012 26۳۳ ۱۳7۹ ۴۱ 2۱۳ 

1385-86 6248 ۳2۳6 ۳۰۱2 ۵۱ 2۰2 

1389-90 5621 2۵28 ۳۰۹۳ 6۴ ۳2۹ 

1390-91 7229 ۳۵2۱ ۳7۰8 ۱۰۱ ۴۹۵ 

1391-92 6962 ۳6۳2 ۳۳۳۰ 8۱ ۴۴۵ 

1392-93 4936 228۳ 26۵۳ ۱۱7 ۳۹6 

1393-94 3859 2۱۴۵ ۱7۱۴ ۱28 6۰۰ 

1394-95 4413 2779 1634 96 348 

 ۱۰۴ ۳2 ۳۳۱ ۱۰27 1358 بوشهر

 ۱8 7 ۱۵8 ۵8 216 تنگستان

 ۱۳ 2 * ۱۳۴ 134 جم

 ۱۳6 ۳۱ 7۱2 ۹۳6 1648 دشتستان

 27 7 ۱22 ۱۵۵ 277 دشتی

 ۴ 2 * ۹۴ 94 دیر

 6 ۳ ۱۹ 2 21 دیلم

 7 ۱ ۵8 * 58 عسلویه

 ۱2 ۴ 8۱ ۳۴۱ 422 کنگان

 2۱ 7 ۱۵۳ ۳2 185 گناوه

 بوشهر. مأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان
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 و شـهری  نقـاط  در آمـوزی  سـواد  نهضـت  هـای  دوره تحت پوشش آموزان سواد -16-16

 روستایی

 (1)سال و دوره

 

 (2)نقاط روستايي نقاط شهری كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 دوره سواد آموزی

1385 13858 ۱۳8۵8 7138 7۱۳8 6720 672۰ 

1390 3753 ۳7۵۳ 1914 ۱۹۱۴ 1839 ۱8۳۹ 

1391 1650 ۱6۵۰ 938 ۹۳8 712 7۱2 

1392 295 2۹۵ 138 ۱۳8 157 ۱۵7 

1393 872 2۱7 6۵۵ 528 ۱۴7 ۳8۱ 344 7۰ 27۴ 

1394 1575 609 966 1007 325 682 568 284 284 

 دوره انتقال

1385 4058 ۴۰۵8 2066 2۰66 1992 ۱۹۹2 

1390 1514 ۱۵۱۴ 240 2۴۰ 1274 ۱27۴ 

1391 478 ۴78 249 2۴۹ 229 22۹ 

1392 688 688 378 ۳78 310 ۳۱۰ 

1393 1759 ۴۰ ۱7۱۹ 836 ۹ 827 923 ۳۱ 8۹2 

1394 2341 258 2083 1362 129 1233 979 129 850 

 دوره تحکيم

1393 177 2۵ ۱۵2 81 * 8۱ 96 2۵ 7۱ 

1394 341 56 285 226 28 198 115 28 87 

 .ياف  تغییر تحكیم و انتقال سوادآموزی، های دوره به آموزشي نظاو 1390 سال از( ( 1

 .باشد  مي نیگ آموزی سواد نهض  سازمان پوشش تح  عشاير به مربوط اطالعات شامل (2

 سوادآموزی استان بوشهر مديريت  نهضت – مأخذ
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 تحصيلی و جنس شاخهحسب بردوم فارو التحصيالن متوسطه دوره  -17-16

سال تحصیلي و 

 شهرستان

 جمع
 متوسطه نظری

 علوم تجربي رياضي و فیزيک

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر جمع

1385-86 9771 3492 6279 ۱۱27 7۰۰ 7۴2 ۱8۱۱ 

1388-89 15326 9031 6295 ۱۳2۳ 7۴2 826 ۱87۱ 

1389-90 24097 12354 11743 268۱ ۱2۹۳ 2۳۹7 ۴۴۳۰ 

1390-91 25365 12943 12422 26۴6 ۱۱۰2 2۳۹۹ ۴7۱۹ 

1391-92 31197 15883 15314 ۳۳8۰ ۱۱۳۴ ۳۴6۰ 66۴۰ 

1392-93 28820 14560 14260 2۹7۱ 87۰ ۳۹26 67۱۵ 

1393-94 27938 13845 14093 1958 575 3907 6548 

 ۱8۰۵ ۱۱۰7 ۳۳۱ 6۴۰ 3873 3756 7629 بوشهر

 ۳۴۱ 226 2۵ ۵2 889 810 1699 تنگستان

 ۳2۵ 22۳ 28 ۱22 840 744 1584 جم

 ۱68۴ ۱۱۳7 66 ۴۴۵ 3313 3485 6798 دشتستان

 ۵2۳ 2۵۵ 2۴ ۱7۹ 1085 1190 2275 دشتی

 ۳7۰ ۱۴8 7 7۳ 783 721 1504 دیر

 ۱6۳ ۹8 ۱7 ۴8 435 421 856 دیلم

 2۰۳ ۹۵ * ۱۴ 557 498 1055 عسلویه

 ۳۹۰ 2۴۳ ۳۳ 8۵ 824 839 1663 کنگان

 7۴۴ ۳7۵ ۴۴ ۳۰۰ 1494 1381 2875 گناوه
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 )دنباله( تحصیلی و جنس شاخهحسب بردوم فارغ التحصیالن متوسطه دوره  -۱7-۱6

سال تحصیلي و 

 شهرستان

 نظریمتوسطه 
 كار و دانش ایفني و حرفه

 علوم انساني

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر

1385-86 6۱8 ۱66۳ 6۳۱ ۵۵۰ ۳7۴ ۱۵۵۵ 

1388-89 ۹۵۴ ۱72۰ 8۵7 ۴۳۱ ۵۰7۱ ۱۵۳۱ 

1389-90 ۱۵2۹ 2۹68 2۳6۳ ۱۳26 ۳۳8۴ ۱726 

1390-91 ۱۱۱6 2۵62 2۴6۱ ۱۴۵۳ ۴۳2۱ 2۵86 

1391-92 ۱۳۱6 28۹6 266۰ ۱۹۰۰ ۵۰67 27۴۴ 

1392-93 ۱۳۳۵ ۳۱۵۱ ۱8۹7 ۱۴۰۹ ۴۴۳۱ 2۱۱۵ 

1393-94 1540 3453 1880 1469 4560 2048 

 ۳۰۹ ۱۰82 622 ۵۴6 8۰6 ۳8۱ بوشهر

 ۹۰ 2۴۹ 7۹ 86 ۳۵۴ ۱۹7 تنگستان

 ۱6۴ ۳۰۰ * ۵۴ ۳2۳ ۴۵ جم

 627 ۱۱۰6 2۴۳ ۵۳2 6۹۳ 26۵ دشتستان

 ۱6۱ ۳۴8 ۱۱۰ 2۳2 267 ۱76 دشتی

 ۱2۹ ۳۱۹ ۴۴ 82 2۳۳ ۹۹ دیر

 ۹8 ۱8۴ 7۰ ۵7 87 ۳۴ دیلم

 ۱2۳ 2۳۵ ۱۹ ۱۳ 2۱2 ۱۴۱ عسلویه

 ۱86 ۳۰2 ۵۳ ۹۱ ۱62 ۱۱8 کنگان

 ۱6۱ ۴۳۵ 22۹ ۱87 ۳۱6 8۴ گناوه

 بوشهرمأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان 
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 برحسب جنس آموزی نهضت سواد (1)هایشدگان دورهقبول -18-16

 سال

  

 تحکیم انتقال سواد آموزی جمع

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد مرد و زن

1385 15904 1284 14620 7۵۰ 8۵۳۴ ۵۳۴ 6۰86 ... ... 

1388 11615 1006 10609 ۹۳8 ۹۹۵2 68 6۵7 ... ... 

1390 2208 496 1712 ۴۱۳ ۱۰۵6 8۳ 6۵6 ... ... 

1391 1026 232 794 2۰7 ۵8۱ 2۵ 2۱۳ ... ... 

1392 * * * * * * * * * 

1393 2016 844 1172 8۱8 ۳۱2 ۱6 8۰۵ ۱۰ ۵۵ 

1394 3907 482 3425 325 976 129 2001 28 448 

 دوره انتقال   دوره های پاياني و پنجم
 دوره سواد آموزی  دوره های مقدماتي و تكمیلي

 .ياف  تغییر تحكیم و انتقال سوادآموزی، های دوره به آموزشي نظاو 1390 سال از( 1
 بوشهر.مموش  مديري  نهض  سواد آموزی استان 
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 هادانشگاهکارکنان آموزشی، دفتری و اداری و  دانشجویان -19-16

 سال تحصیلي و شهرستان
، كاركنان آموزشي دانشجو

 زن مرد جمع دفتری و اداری

86-1385 8932 ۵2۴7 ۳68۵ ۱26 

89-1388 20230 82۴۴ ۱۱۹86 ۳6۳ 

90-1389 14950 ۹۴۵۵ ۵۴۹۵ ۳6۰ 

91-1390 17005 ۱۱266 ۵7۳۹ ۳6۴ 

92-1391 17825 ۱2۴76 ۵۳۴۹ ۴۵۳ 

93-1392 29013 ۱۹۹۴۳ ۹۰7۰ ۴۵۵ 

94-1393 31562 2۰728 ۱۰8۳۴ ۱6۵7 

95-1394 35681 22099 13582 738 

  .عالي آموزش ريگی برنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوو، وزارت -مموش
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 جنس عالی برحسب آموزش موسسات وقت دانشگاهی تمام آموزشگران -20-16

 زن مرد جمع سال تحصیلي و شهرستان

95-1394 2142 1447 695 

 ۴7۱ 86۳ 1334 بوشهر

 ۱7 ۵7 74 تنگستان

 ۵ ۱۰ 15 جم

 6۳ ۱2۴ 187 دشتستان

 26 6۳ 89 دشتی

 2 ۳ 5 دیر

 2۰ 6۳ 83 دیلم

 ۳۳ ۹8 131 عسلویه

 28 8۹ 117 کنگان

 ۳۰ 77 107 گناوه

  .عالی آموزش ريزی برنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت -ذمأخ              
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 علمی مرتبه عالی برحسب آموزش موسسات وقت دانشگاهی تمام آموزشگران -21-16

سال تحصیلي و 

 شهرستان
 جمع

 هیات علمي
آموزشگران دانشگاهي 

 مربي استاديار دانشیار استاد غیر هیات علمي
مربي 

 آموزشیار

95-1394 1404 18 90 754 526 16 4276 

 ۱۰78 8 28۰ ۳7۱ ۴۵ ۹ 713 بوشهر

 ۱۵۰ * ۱8 2 * * 20 تنگستان

 8۵ * ۵ 2۳ ۱ * 29 جم

 2۴2 * ۳۰ ۱۴ * ۱ 45 دشتستان

 ۱2۵ * ۱7 ۳ * * 20 دشتی

 ۱۱۵7 * 6۱ ۱62 22 ۴ 249 دیر

 8۱6 8 6۵ ۱۴۵ 2۰ ۴ 242 دیلم

 ۱77 * ۱2 ۳ ۱ * 16 عسلویه

 ۱87 * ۱7 28 ۱ * 46 کنگان

 2۵۹ * 2۱ ۳ * * 24 گناوه

  .عالی آموزش ريزی برنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت -ماخذ 
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عـالی   آمـوزش  موسسـات  تحصـيلی  مختلـف  هـای جدید دوره شدگاننامثبت -22-16

 جنس و تحصيلی  رشته عمده گروه برحسب

سال تحصيلی و 

گروه عمده 

 رشته تحصيلی

 )لیسان (كارشناسي  )فوق ديپلم(كارداني  جمع كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

95-1394 23183 14849 8334 6372 4/4162  6/2209  10721 6892 8/3828  

68/2۵۱۹ 4192 6187 9821 16008 علوم انسانی  ۱672 7880 ۴۴۰6 ۳۴7۴ 

 ۳2۰ ۱2۳ 443 * ۳۰ 30 421 219 640 پزشکی

 222 82 304 * * * 339 130 469 علوم پایه

۴/۳۹77 6041 7251 14104 21355 مهندسیوفنی  6/2۰6۳  9644 6۵۰۹ 8/۳۱۳۴  

کشاورزی و 

 دامپزشکی
226 108 118 37 26 ۱۱ 125 ۴۳ 82 

 ۴2 ۱۳2 174 ۱۳۵ ۱2۹ 264 177 285 462 هنر

 28 ۳ 31 * * * 28 3 31 معماری

 )دنباله(

سال تحصیلي و گروه عمده 

 رشته تحصیلي

  كارشناسي ارشد
 ) فوق لیسان  ( 

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

95-1394 5903 3401 2502 128 60 68 146 110 36 

 36 59 95 * * * 1626 2210 3836 علوم انسانی

 * * * 68 60 128 30 2 32 پزشکی

 7 6 13 * * * 110 42 152 علوم پایه

 29 104 133 * * * 2337 3334 5671 فنی و مهندسی

 * * * * * * 25 23 48 کشاورزی و دامپزشکی

 * * * * * * * * * هنر

 * * * * * * * * * معماری

  .عالی آموزش ريزی برنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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عـالی بـه    آمـوزش  موسسـات  تحصيلی مختلف هایدوره شدگان جدیدنامثبت -23-16

 جنس نوع وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب تفکيک

سال تحصیلي و 

نوع وابستگي به 

 دستگاه اجرايي

 )لیسان (كارشناسي  )فوق ديپلم(كارداني  جمع كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

95-1394 37961 25535 12426 9756 7083 2673 20584 13545 7039 

وزارت علوم، 

تحقيقات و 

)دانشگاه  فناوری

 خليج فارس(

1417 611 806 * * * 1000 426 574 

 4390 11054 15444 1845 5192 7037 8306 20524 28830 آزاددانشگاه 

 1277 554 1831 * * * 1587 932 2519 پيام نوردانشگاه 

جامع دانشگاه 

 علمی و کاربردی
3545 2614 931 1805 1291 514 1740 1323 417 

دانشگاه فنی و 

ای )الزهرا و حرفه

 ای(امام خامنه

1010 635 375 884 570 314 126 65 61 

وزارت بهداشت، 

 آموزشدرمان و

 پزشکی 

دانشگاه علوم )

 پزشکی(

640 219 421 30 30 * 443 123 320 
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عالی به  آموزش موسسات تحصيلی مختلف هایدوره شدگان جدیدنامثبت -24-16

   جنس نوع وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب تفکيک

سال تحصیلي و نوع 

وابستگي به دستگاه 

 اجرايي

 كارشناسي ارشد
 ) فوق لیسان  (

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

95-1394 7252 4682 2570 128 60 68 234 161 73 

وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری)دانشگاه 

 خلیج فارس(

392 ۱68 22۴ * * * 25 ۱7 8 

 6۰ ۱۴2 202 * * * 2۰۱۱ ۴۱۳6 6147 آزاددانشگاه 

 ۵ 2 7 * * * ۳۰۵ ۳76 681 پیام نوردانشگاه 

جامع علمي و دانشگاه 

 كاربردی
* * * * * * * * * 

-دانشگاه فنی و حرفه

ای )الزهرا و امام 

 ای(خامنه

* * * * * * * * * 

رت بهداشت، وزا

درمان و 

پزشکي  آموزش

علوم  دانشگاه)

 پزشکي(

32 2 ۳۰ 128 6۰ 68 * * * 

  .عالي آموزش ريگی برنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوو، وزارت -مموش 
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 عـالی برحسـب   آمـوزش  تحصيلی موسسـات  های مختلفجدید دوره شدگان نامثبت -25-16
 شهرستان و جنس

سال تحصیلي 

  و شهرستان

 )لیسان (كارشناسي  )فوق ديپلم(كارداني  جمع كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

95-1394 37621 23996 13625 8734 6150 2584 18914 12136 6778 

 3559 4353 7912 857 1703 2560 7499 10223 17722 بوشهر

 155 1066 1221 62 493 555 254 1699 1953 تنگستان

 324 409 733 86 327 413 548 766 1314 جم

 1140 2730 3870 305 870 1175 1700 4016 5716 دشتستان

 728 306 1034 417 162 579 1218 512 1730 دشتي

 60 399 459 102 366 468 216 784 1000 دير

 105 498 603 60 398 458 210 1039 1249 ديلم

 52 554 606 120 358 478 561 1519 2080 عسلويه

 237 1313 1550 215 709 924 493 2119 2612 كنگان

 418 508 926 360 764 1124 926 1319 2245 گناوه

 )دنباله (

سال تحصیلي و 

  شهرستان

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه ) فوق لیسان (كارشناسي ارشد

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

95-1394 7077 4531 2546 128 60 68 249 169 80 

 80 162 242 68 60 128 2293 3596 5889 بوشهر

 * * * * * * 3 112 115 تنگستان

 * * * * * * * * * جم

 * 7 7 * * * 59 344 403 دشتستان

 * * * * * * 1 29 30 دشتي

 * * * * * * * * * دير

 * * * * * * 31 139 170 ديلم

 * * * * * * 156 270 426 عسلويه

 * * * * * * 3 41 44 كنگان

 * * * * * * * * * گناوه

  .عالی آموزش ريزی برنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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 گروه عالی برحسب آموزش موسسات تحصيلی های مختلفدوره دانشجویان -26-16

 جنس و تحصيلی  رشته عمده
سال 

تحصیلي و 

گروه عمده 

رشته 

 تحصیلي

 )لیسانس(کارشناسی  )فوق ديپلم(کاردانی  جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

95-1394 65767 37717 28050 15684 10810 4874 35747 17943 17804 

 ۹۹۱ ۳۱۵ 1306 * 6۵ 65 1461 665 2126 پزشکي

 ۹۵۵2 82۹8 17850 2۰87 ۵۰۰2 7089 13668 18064 31732 علوم انساني

 ۱۱2۵ ۳67 1492 * * * 1426 528 1954 علوم پايه

فني و 

 مهندسي
26662 16929 9733 7534 ۵۰۵8 2۴76 13133 82۹2 ۴8۴۱ 

كشاورزی و 

 دامپزشکي
1248 436 812 182 ۱۳۰ ۵2 945 268 677 

 ۴62 ۳۵۱ 813 ۱۰8 ۵۵۵ 663 605 932 1537 هنر

 ۱۵6 ۵2 208 ۱۵۱ * 151 307 52 359 معماری

 ) دنباله( 

سال تحصیلي و گروه 

 عمده رشته تحصیلي

 كارشناسي ارشد 
 ) فوق لیسان  (

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

95-1394 11032 6138 4894 587 243 344 333 216 117 

 ۱ 2 3 ۳۴۴ 2۴۳ 587 ۱۰8 2۵ 133 پزشکي

 ۴۱ 7۰ 111 * * * ۱۹88 2۳۴2 4330 علوم انساني

 ۳7 2۳ 60 * * * 26۴ ۱۳8 402 علوم پايه

 ۳۴ ۱۱۴ 148 * * * 2۳82 ۳۴6۵ 5847 فني و مهندسي

 * * * * * * 8۳ ۳8 121 كشاورزی و دامپزشکي

 * * * * * * ۳۵ 26 61 هنر

 * * * * * * * * * معماری

  .عالی آموزش ريزی برنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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نـوع   عالی به تفکيـک  آموزش موسسات تحصيلی مختلف هایدوره دانشجویان -27-16

 جنس اجرایی برحسب وابستگی به دستگاه

سال تحصیلي و 

نوع وابستگي به 

 دستگاه اجرايي

 )لیسان (كارشناسي  )فوق ديپلم(كارداني  جمع كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

95-1394 23401 15713 7688 8579 7306 1273 12853 7۵68 5285 

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
5887 2629 3258 27 6 2۱ 4646 2۰6۹ 2۵77 

 * * * * * * * * * دانشگاه پیام نور

دانشگاه جامع 

 علمي و كاربردی
14208 11239 2969 7437 6۱8۵ ۱2۵2 6771 ۵۰۵۴ ۱7۱7 

دانشگاه فني و 

 ایحرفه
1180 1180 * 1050 ۱۰۵۰ * 130 ۱۳۰ * 

وزارت بهداشت، 

و  درمان

 پزشکي آموزش

2126 665 1461 65 6۵ * 1306 ۳۱۵ ۹۹۱ 

 )دنباله(  

سال تحصیلي و نوع وابستگي به 

 دستگاه اجرايي

               كارشناسي ارشد
 () فوق لیسان 

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

95-1394 1280 551 729 587 243 344 105 59 46 

 ۴۵ ۵7 102 * * * 6۱۵ ۴۹7 1112 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 * * * * * * * * * یام نوردانشگاه پ

 * * * * * * 6 2۹ 35 دانشگاه جامع علمي و كاربردی

 * * * * * * * * * ایدانشگاه فني و حرفه

وزارت بهداشت، درمان و 

 پزشکي آموزش
133 2۵ ۱۰8 587 2۴۳ ۳۴۴ 3 2 ۱ 

  .عالی آموزش ريزی برنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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 عالی برحسب آموزش تحصيلی موسسات های مختلفدوره دانشجویان  -28-16

 94-95سال تحصيلی  شهرستان و جنس

 شهرستان
 )لیسان ( كارشناسي )فوق ديپلم(كارداني  جمع كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 9504 17093 26597 3658 11323 14981 16326 33319 49645 كل استان

 6۱2۳ 668۴ 12807 1682 ۳۰2۴ 4706 10817 13926 24743 بوشهر

 ۱۴2 ۱26۱ 1403 ۱۳8 7۴6 884 283 2119 2402 تنگستان

 226 6۴7 873 86 ۳27 413 312 974 1286 جم

 ۱۴۳۳ 28۱8 4251 ۳۴۳ ۱۳78 1721 1890 4560 6450 دشتستان

 68۱ ۳6۰ 1041 ۴۳6 ۳۹۳ 829 1118 782 1900 دشتي

 6۰ ۳۹۹ 459 ۱۰2 ۳66 468 162 765 927 دير

 ۱۱۰ 6۱۴ 724 ۱۱۵ ۴82 597 256 1235 1491 ديلم

 6۰ ۱۹2۱ 1981 ۱۵8 2۱۴7 2305 218 4068 4286 عسلويه

 ۳۱۳ ۱7۱۴ 2027 228 ۱۴6۰ 1688 544 3215 3759 كنگان

 ۳۵6 67۵ 1031 ۳7۰ ۱۰۰۰ 1370 726 1675 2401 گناوه

 ) دنباله(

 شهرستان

                 كارشناسي ارشد 
 () فوق لیسان 

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 113 208 321 344 243 587 2707 4452 7159 كل استان

 ۱۱۳ 2۰۱ 314 ۳۴۴ 2۴۳ 587 2۵۵۵ ۳77۴ 6329 بوشهر

 * * * * * * ۳ ۱۱2 115 تنگستان

 * * * * * * * * * جم

 * 7 7 * * * ۱۱۴ ۳۵7 471 دشتستان

 * * * * * * ۱ 2۹ 30 دشتي

 * * * * * * * * * دير

 * * * * * * ۳۱ ۱۳۹ 170 ديلم

 * * * * * * * * * عسلويه

 * * * * * * ۳ ۴۱ 44 كنگان

 * * * * * * * * * گناوه

 ريزی آموزش عالی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مؤسسه پژوهش و برنامه -ماخذ 
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 عـالی برحسـب   آمـوزش  موسسات تحصيلی مختلف هایدوره آموختگان دانش -29-16

 جنس و تحصيلی  رشته عمده گروه

سال تحصیلي و 

گروه عمده رشته 

 تحصیلي

 )لیسان (كارشناسي  )فوق ديپلم(كارداني  جمع كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

95-1394 34877 23084 11793 11143 7351 3792 15065 9771 5291 

 * * * * * * * * * پزشکي

 2402 4022 6425 1770 3113 4884 4984 9759 14743 علوم انساني

 51 17 68 * * * 77 26 103 علوم پايه

 2740 554 8282 1895 3866 5761 6503 12734 19237 فني و مهندسي

كشاورزی و 

 دامپزشکي
270 197 73 155 125 31 110 71 38 

 49 114 164 61 247 308 110 362 472 هنر

 11 5 16 35 * 35 46 5 51 معماری

 ) دنباله(

سال تحصیلي و گروه عمده 

 رشته تحصیلي

         كارشناسي ارشد 
 ()فوق لیسان 

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1394-95 8585 4961 3624 * * * 209 150 59 

 * * * * * * * * * پزشکي

 33 52 85 * * * 1397 1944 3341 علوم انساني

 * * * * * * 26 9 35 علوم پايه

 26 98 124 * * * 2197 3007 5204 فني و مهندسي

 * * * * * * 4 1 5 كشاورزی و دامپزشکي

 * * * * * * * * * هنر

 * * * * * * * * * معماری

  .عالی آموزش ريزی برنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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 عالی بـه تفکيـک   آموزش موسسات تحصيلی مختلف هایآموختگان دورهدانش -30-16

 جنس نوع وابستگی به دستگاه  اجرایی برحسب

سال تحصیلي و نوع 

وابستگي به دستگاه 

 اجرايي

 )لیسان (كارشناسي  )فوق ديپلم(كارداني  جمع كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1394-95 5615 4122 1493 3436 2696 740 2062 1373 689 
وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
516 230 286 1 ۱ * 398 ۱76 222 

 * * * * * * * * * دانشگاه پیام نور

دانشگاه جامع علمي 

 و كاربردی
4715 3636 1079 3085 2۴7۳ 6۱2 1630 ۱۱6۳ ۴67 

فني و دانشگاه 

 ایحرفه
384 256 128 350 222 ۱28 34 ۳۴ * 

وزارت بهداشت، 

درمان و 

 پزشکي آموزش

* * * * * * * * * 

 )دنباله(

سال تحصیلي و نوع وابستگي به دستگاه 

 اجرايي

               كارشناسي ارشد 
 ()فوق لیسان 

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1394-95 117 53 64 * * * * * * 

 * * * * * * 6۴ ۵۳ 117 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 * * * * * * * * * دانشگاه پیام نور

 * * * * * * * * * دانشگاه جامع علمي و كاربردی

 * * * * * * * * * ایدانشگاه فني و حرفه

 * * * * * * * * * پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش

  .عالی آموزش ريزی برنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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 ایثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه مراکز رسمی و پيمانی ومربيان  -31-16

 سال و شهرستان
 مراکز ثابت مربيان

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1394 37 33 4 15 12 3 

 ۱ ۴ 5 ۴ ۱۴ 18 بوشهر

 * ۱ 1 * * * تنگستان

 * ۱ 1 * * * جم

 ۱ ۱ 2 * 8 8 دشتستان

 * ۱ 1 * ۱ 1 دشتی

 * ۱ 1 * * * دیر

 * ۱ 1 * ۱ 1 دیلم

 * * * * * * عسلویه

 * ۱ 1 * 2 2 کنگان

 ۱ ۱ 2 * 7 7 گناوه

اختالف ستون جمع با اجزا، مربوط به مراکز ثابت دومنظوره )ويژه مردان و زنان( است که در ستون جمع منظور   (۱

 شده است. 

 بوشهرای استان  اداره کل آموزش فنی و حرفه -مأخذ
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 ای اسـتان   حرفـه  و فنـی  آمـوزش  اداره کـل  ثابت مراکز دیدگان آموزش تعداد -32-16

 عمده آموزشی به تفکيک جنسهای برحسب گروه

سال و 

 شهرستان

  

 کشاورزی خدمات صنعت آموزش دیدگان
فرهنگ و 

 هنر

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد جمع

1391 13606 ۱۰۵۰۹ ۳۰۹7 6۹88 ۳86 2۹۵۵ 2۱۱7 ۵66 ۵۹۴ * * 

1392 12203 8۹۵۰ ۳2۵۳ ۵۳۵۵ ۳68 ۳۰62 ۱8۹6 ۴۱۰ ۳6۰ ۱2۳ 62۹ 

1393 14527 88۵8 ۵66۹ ۵۵۴۳ ۱۰۵2 2۹۰۰ ۳۰۴6 ۳۵۳ 8۹۴ 62 677 

1394 19444 12266 7178 7759 922 3856 3782 545 962 106 1512 

 ۳۹۴ * 2۰۴ 6۳ 8۵7 ۹8۴ ۱۹2 ۳۳82 ۱6۴7 ۴۴2۹ 6076 بوشهر

 ۴۵ * 26 ۱۰6 27۵ ۱۱۰ * 7۴ ۳۴6 2۹۰ 636 تنگستان

 * ۴ ۱7 76 ۱۰۵ ۱7۳ 22 ۵۵ ۱۴۴ ۳۰8 452 جم

 7۵2 ۱۴ 2۴۳ 88 ۵۹۵ 8۳۰ ۴۹۰ ۱6۳۹ 2۰8۰ 2۵7۱ 4651 دشتستان

 ۳6 ۱۴ ۱۳۳ 68 2۴7 2۵7 * ۳۳7 ۴۱6 676 1092 دشتی

 76 * ۵7 ۹ ۵28 2۴۵ ۵۵ ۴۵ 7۱6 2۹۹ 1015 دیر

 ۹ * ۹۵ ۳7 ۹7 ۱6۹ 82 ۳۰۰ 28۳ ۵۰6 789 دیلم

 - - - - - - - - - - - عسلویه

 ۴۳ ۵7 * * 8۵ ۴۹۰ 22 ۱2۹۱ ۱۵۰ ۱8۳8 1988 کنگان

 ۱۵7 ۱7 ۱87 ۹8 ۹۹۳ ۵۹8 ۵۹ 6۳6 ۱۳۹6 ۱۳۴۹ 2745 گناوه

 بوشهرای استان  اداره کل آموزش فنی و حرفه -مأخذ

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 بهداشت و درمان – 17فصل 
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 مقدمه 

اطالعات اين فصل شنامل نینروی انسنانی        

شاغل در وزارت بهداشت، درمنان و آمنوزش   

پزشکی )بخش دولتی(، نیروی انسانی شناغل  

در بخننش دامپزشننکی کشننور و تأسیسننات و 

تجهیزات بهداشتی و درمانی بخش خصوصی 

و دولتی زيرمجموعه وزارت بهداشت، درمنان  

و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشنکی کنل   

های  هم نین اطالعات فراوردهباشد. می کشور

خونی تولید شده و توزينع شنده بنین مراکنز     

 درمانی نیز در اين فصل گنجانده شده اسنت. 

  هنای  فعالینت   به  منربوط  آمنارهای  آوری جمع

  نخسننتین   کشنور برای  و درمانی  بنهداشنتی

  بهننداری  وزارت  ، توسننط۱۳۳۵  بننار در سننال

  توسننط ۱۳6۴  سننالآغنناز شنند و تننا   سنناب 

 ادامه يافت.ذکور م  وزارتخانه

  علنوم   های دانشگاه  ، با ادغام۱۳6۴  سال در   

آن،   بننه  وابسننته  هننای و بیمارسننتان  پزشننکی

  تشننکیالت  سنناب  در قالننب   بهننداری  وزارت

و   درمننان بهداشننت،  وزارت"  جدينند و بننا نننام

و ارائنه    آوری وظیفنه جمنع   "زشکیپ آموزش

و درمنانی را    تینهداشن نب  هنای  تنیار فعالنآم

طنور   بنه   تناکنون،   زمان  دار شده و از آن هدهع

  . است اقدام نمودهامر   اين  انجام  مستمر به

  بننه  ، تهیننه آمننار مربننوط ذکننر اسننت  شننايان

  در حنال   خصوصنی،   در بخش  شاغل  پزشکان

کشنور    پزشنکی   نظنام   سنازمان   حاضر توسط

  و مشکالت  موانع  لتع  بهکه  گیرد می  صورت

  اينن  در  نگنام ه ارائه آمار بنه   موجود در زمینه

  در سننالنامه آمنناری  تنناکنون  آن  مننورد، درج

 . است  کشور میسر نشده

و   بهداشننتی  و تجهیننزات  آمننار تأسیسننات    

  بننه  ، مربننوط فصننل  در ايننن  مننندرج  درمننانی

  ،از سنال   مناه  6  حنداقل   کنه   مؤسساتی است

 و  بهداشنتی   مؤسسنات   اند و شنامل  بوده  فعال

 شود. نمی  مسلح  نیروهای  درمانی

  مفاهيم  تعاریف

  شنود کنه   ینمن   اطننالق   افرادی  بنه : پزشک

از   يکننننی را در  ینپزشکنننن  التنتحصینننن

  از کشننور بننه    ينا خنارج    داخل  های دانشگاه

  ناينل   هننامن  ذ پاينان ناخن   و بنه   رسانیده  پايان

  ورد تأيیند وزارت نمن   آنان  ندارکاند و م شنده

 . است  پزشکی  آمنوزش و  درمنان ، بهنداشت

آمننار پزشننکان شننامل پزشننک عمنننومی،     

ی علنننوم دندانپزشنننک، داروسننناز، دکتنننرا 

، پزشننک آزمايشننگاهی، دکتننرای تخصصننی 

 باشد. متخصص و پزشک فوق تخصص می

  : یـکـــــزشـدانپـدن  صـتخصــــ

س، نکنننننننینتندودنن، ان یننننننننودنسنننارت

،  و دنننندان  دهنننان  اسیننننننننشن آسنننیب

،  و دننندان  انننننننو ده  فننک  هننای بیمنناری
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،  ، پروتنز دنندانی   ورتنننننو ص  فک  پاتولوژی

و   و فننک  دهننان  ، جراحننی ولوژینپريودنتنن

  ، دندانپزشنکی  ترمیمنی   ، دندانپزشکی صورت

 . اطفال

  ، داروسنازی  داروسنازی  : داروسازی  تخصص

 ، فارماسنننوتیکس ، فارمننناکولوژی ، صننننعتی

   . یزنوگفارماکو

  در زمیننه   کنه   غیرپزشنکی   بنه :  پيراپزشک

  باشد، اطالق  داشته  فعالیت  و درمان  بهداشت

 شود. می

  اطننالق  فننردی  بننه ورز )بهداشــتيار(:ـبهــ

 بنناشد  میا نروست  منو مقی  ینبوم  شود که می

دوره  ، دايینابتنن هواد دورنسنن   لنا حداقنننو بنن

مربنوط را    و نظنری   عملنی   وزشمن آ الهندوس

 .ستا  گذرانده

به تختنی در بیمارسنتان گفتنه    تخت ثابت: 

شنود کنه هنگنام تصنويب طنرح سناخت        می

بیمارستان و يا تصويب طرح توسعه آن بنرای  

 شود. بیمارستان در نظر گرفته می

به تختنی در بیمارسنتان گفتنه     تخت فعال:

شننود کننه دارای امکانننات تشخیصننی،    مننی

درمننانی، پشننتیبانی، خنندماتی و پرسنننلی و  

 آماده بستری کردن بیمار باشد.

  مراکز درمنانی   تمامی  به:  درمانی  مؤسسات

  کنه   و آسايشنگاه   ، زايشنگاه  از بیمارستان  اعم

  درمانی  باشند، مؤسسه  درمانی  تخت  مجهز به

زير   گروه  سه  به  مؤسسات  اين .شود می  طالقا

 شود: می  تقسیم

  وزارت  بنننه  وابسنننته  درمنننانی  مؤسسنننات  - 

 . پزشکی  و آموزش  ، درمان بهداشت

 . خصوصی  درمانی  مؤسسات - 

  مؤسسنات  ، ماننند  درمنانی   مؤسسات ساير - 

   مینأتنن  سننازمان  بننه  وابسننته  درمننانی

شنهید،   ، بنیناد  هخیري  ، مؤسسات اجتماعی

 . و غینره  ملی  بانک

مکانی است که با اخذ مجنوز از   : بيمارستان

وزارت بهداشت درمان و آمنوزش پزشنکی بنا    

اسننتفاده از امکانننات تشخیصننی، درمننانی،    

بهداشننتی، آموزشننی و پژوهشننی بننه منظننور 

درمان و بهبودی بیماران سنرپايی و بسنتری   

ه گردد و بن  روزی تأسیس می به صورت شبانه

بیمارسننتان عمننومی و تخصصننی تقسننیم    

   شود. می

  دارای  حنداقل   کنه   اسنت   واحندی  : زایشگاه

و   در امنر زننان    متخصنص   پزشنک  ، تخت۱۵

 باشد.  عمل  اتاق  و يک  زايمان

  دارای  لنحداقن   که  است  واحدی:  آسایشگاه

  ومینعمن   و خنندمات  و تسهیالت  تخنت ۱۵

  خشنبنندين يننا چننن  يننک  دارای بننوده و  الزم

  پنننزشکان  گنننروه بنننا  همننراه اصینننناختص

 وط باشند، نمنربن   هنای  در رشتننه   متخصنص

  نی، مسلول نی، مجنذوم رواننی   مانند آسايشگاه

 .  نيمعتاد و



 بهداش  و درمان – 17 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
503 

 

واحدی مستقر در منناط   پایگاه بهداشت: 

نفنر جمعینت و    6۰۰۰روستايی بنا بنیش از   

کلیه مناط  شهری است و جمعیتنی حندود   

پوشش می دهد. پرسننل در آن   نفر ۱2۵۰۰

شنامل مامننا، کناردان بهداشننتی زن، کنناردان   

 بهداشتی مرد و خدمتگزار است.

: واحدی مستقر در روستا تسهيالت زایمانی

و در جوار مراکز بهداشتی و درمانی روستايی 

نفر کاردان مامنايی،   ۳است که دارای حداقل 

 2۴نفرتمیزکار و يک راننده آمبوالنس کنه   ۳

به زايمانهنای طبیعنی کمنک کنرده و     ساعته 

مننوارد پی یننده را بننه نزديکتننرين بخننش    

 بیمارستانی اعزام می دارد.  

ــز ــتی مراک ــانی  بهداش   لنشامنن : و درم

ز نو مرکن   کنکلینین  ، پلنی  ، کلینینک  درمانگاه

عموماً   مرکز بهداشت  . فعالیتاست  تنبهداش

بننا   تننوأم  و در مننواردی  واکسیناسننیون  انجننام

 . است  درمانی  خدمات

  بنه  : مسـتقل   و درمـانی   مراکز بهداشتی

،  منديريت   دارای  شود کنه  می  اطنالق  مراکزی

 باشد.  مستقل  فعالیت  و محل  حسابداری

 : غير مسـتقل   و درمانی  مراکز بهداشتی

در  معمنوالً   شود کنه  می  اطالق  زینننمراک  به

قنرار دارد و    درمنانی   مؤسسات  يا جنب  داخل

  فعالینت   و مکنان   مديريت، حسنابداری   اراید

و   انننننر کارکننو از نظنن باشنند مننین  مسننتقل

  مننادر تغذيننه   ز، از مؤسسننهننینن  اراتناعتبنن

 شود. می

واحدی مستقر در روستاست  : بهداشت  خانه

که غالباً چند روستای ديگر )روستاهای قمر( 

دهد. جمعیت تحت پوشنش   را نیز پوشش می

مجنوز )زن و منرد(    2ا هر خاننه بهداشنت بن   

نفر اسنت بهنورزان زن و منرد،     2۰۰۰حدود 

کارکنان خاننه بهداشنت هسنتند کنه بنومی      

بننودن آنهننا )اسننکان در روسننتای اصننلی يننا  

 روستاهای قمر( از شرايط ضروری است.

واحندی   : پزشـکی   تشـخيص   آزمایشگاه

اسنت کنه بنر طبن  مجنوز وزارت بهداشنت،       

در درمان و آموزش پزشکی تأسنیس شنده و   

هنای بیولوژينک، میکروبیولنوژی،     آن آزمايش

سنننرولوژی، بیوشننیمیايی، ايمنوهمنناتولوژی، 

شناسننی،  شناسننی، بیننوفیزيکی، سننلول خننون

شناسی، ژنتیک سلولی و ملکولی و ساير  بافت

های حاصل از  ها بر روی مواد و نمونه آزمايش

بدن انسان با هدف به دست آمندن اطالعنات   

گیری درمنان  جهت تشخیص، پیشگیری يا پی

شنود   و يا ارزيابی و سنجش سالمت انجام می

 و شامل دو بخش بالینی و تشريحی است. 

  واحندهای   تمنامی   بننه  : تـوانبخشیمراکز 

  صنرفاً کنار درمنان     شود که می  اطالق  درمانی

  دهننند. ايننن  مننی  را انجننام  بنندن  فیزيکننی

،  ، کاردرمننانی فیزيننوتراپی ملشننا  مؤسسننات،

و   سننجی  ، بینايی سنجی ، شنوايی گفتاردرمانی
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  باشد و نحوه استقرار آن بنه  می  فنی  ارتوپدی

 . آن اسننت  و غیرمسننتقل  مسننتقل  دو صننورت

  ينک   در داخنل   کنه   هنايی  از توانبخشی  دسته 

 باشننند،  ينننا ينننک درمانگننناه   بیمارسنننتان

  بندون   هنکن   هنايی  و توانبخشی " غیرمستقل"

کنند،    عمنل   مرکنز ديگنری    هنیز  به  وابستگی

از   بخنش   شود. آمار اين می  نامیده  "مستقل"

کشنور    کنل   آمناری   در سنالنامه ، ۱۳76  سال

 درج شده است.

 :ای مؤسسات تشخيصی، درمانی، هسـته 

از   هنا بنا اسنتفاده    بیمناری   و درمان  تشخیص

توسننط   کننه  اسننت  اشننعه  صننورت  بننه  انننرژی

  هنای  ، تکنسنین  پرتونگاری  متخصص  پزشکان

واجند شنرايط     تجربی  و کارمندان  پرتونگاری

،  بهداشنننت  مجنننوز از وزارت  و دارای  خننناص

شنود. در   منی   ، انجام پزشکی  و آموزش  درمان

  ، محل ، منظور از مرکز پنرتونگاری فصنل  اين

و ارائننه   پرتوشناسننی  هننای آزمننايش  انجننام

  بنه   آن  صالحیت  که  است  پرتونگاری  خدمات

  و آمننوزش  ، درمننان بهداشننت  تتأيینند وزار

 باشد.  پزشکی رسیده

ای اسنت پزشنکی کنه بنا      مؤسسه داروخانه:

اخذ پرواننه مخصنوص از کمیسنیون قنانونی     

، تأسیس شده و بنا داشنتن مسنوول    2۰ماده 

فنی واجد شرايط به ارائه خندمات داروينی و   

عرضننه دارو، شننیر خشننک، مکمننل غننذايی   

رژيمی، غنذاهای کمکنی شنیرخواران، لنوازم     

هنای آرايشنی و    مصرفی پزشکننی و فنراورده  

 نمايد. رت میبهداشتی مجاز مباد

منظنور افنراد مراجعنه     ۴کننـدگان: مراجعه

ها و مراکز انتقال خون کشنور   کننده به پايگاه

باشد. به عبنارت ديگنر    جهت اهدای خون می

 هر فردی که دريافت نموده است.

فرآينندی اسنت کنه در     اهدای خون کامل:

طی آن افراد داوطلب و مراجعه کننده جهنت  

اهدای خون، در صورتی که واجد شرايط الزم 

)طب  استاندارد علمی( برای اين امنر بنوده و   

خون آنها فاقد خطر و آسیب برای گیرننده و  

يا دهننده خنون شنناخته شنود، نسنبت بنه       

هنای حناوی مناده     خونگیری از آنها در کیسه

 CPDينا   CPDA-۱و نگهدارننده   ضد انعقاد

 گردد. اقدام می

ای که فاصله  اهدا کننده اهداکننده مستمر:

اهدای خون وی با آخنرين خنونگیری قبلنی    

 ماه باشد. ۱2کمتر از 

ای کنه   اهندا کنننده   اهداکننده با سـابقه: 

فاصله اهدای خون وی با آخنرين خنونگیری   

 ماه باشد. ۱2قبلی بیشتر از 

ای کنه بنرای    اهداکنننده  اهداکننده بنار اول: 

اولین بار در يکی از مراکز انتقال خون موفن   

                                                           
4
با توجه به اضافه شدن جداول سازمان انتقال خون، .  

 تعاريف جديدي مربوط به اين جداول اضافه شده است. 
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شنود و سنابقه هی گوننه     به اهدای خون منی 

 .اهدای قبلی ندارد

 Red Bloodگلبــول قرمــز متــراکم )

Cells=RBC:)  يننا  2۰۰بعنند از جداسننازی

لیتر پالسما از خون، گلبنول قرمنز    میلی 2۵۰

درجه  6تا  ۱شود و در دمای  متراکم تهیه می

 شود. سانتیگراد نگهداری می

 Fresh Frozenپالسمای تازه منجمـد ) 

Plasma=FFP:) پالسننمائی اسننت کننه يننا

شنود ينا از    مستقیماً از خون کامل تهینه منی  

آيند و در   به دست می PRPسانتريفوژ ثانويه 

شننود. پالسننما از آب،  اسننرع وقننت فريننز مننی

% کربوهینندرات و  ۳% پننروتوین و  7حنندود 

شده است. حجنم ينک واحند     چربی تشکیل

تنا   2۰۰پالسما حاصل از خون کامل معموالً 

ساعت  8تا  6لیتر و اين پالسما را  میلی 2۵۰

آوری خون بسته به نوع ماده ضد  پس از جمع

 انعقاد بايد تهیه و فريز نمود.

 (:RandomPlatelets) پالکت کنسانتره

های خون کامل بنه وسنیله    ها از واحد پالکت

شود. واحندهای   سانتريفوژ تهیه میدو مرحله 

 ۵. ۵×۱۰۱۰پالکتننی باينند شننامل حننداقل  

تا  ۴۵پالکت در میزان کافی پالسما )معموالً 

تواننند   ها منی  لیتر( باشند. اين واحد میلی 7۰

به صورت منفرد مصرف شوند ينا پولند شنده    

عدد( و به صنورت ينک دوز پالکتنی     6تا  ۴)

 برای گیرنده ارسال گردند.

 عات:گزیده اطال

 نفنر پزشنک در   7۰۵تعنداد   ۱۳۹۴درسنال  

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان 

 نفنر  282اينن تعنداد    انند کنه از  شاغل بوده

نفر دندانپزشنک عمنومی،    ۹۰پزشک عمومی،

دکتنننرای علنننوم   2و  داروسننناز نفنننر 26

 22۴دکتننرای تخصصننی   ۵7آزمايشننگاهی، 

پزشنک فنوق تخصنص    2۳پزشک متخصص و

 پیراپزشنک نینز   نفر ۳۹۱6درضمن  اند.بوده

 اند.مشغول به کاربوده

 ۱۴تخنت ثابنت در   ۱۴7۱تعداد ۱۳۹۴درسال

هنا و  زايشگاه ها، بیمارستان) مؤسسه درمانی

داشنته اسنت کنه     استان وجنود  ها(آسايشگاه

درمنان   مؤسسه وابسته به وزارت بهداشنت، ۹

وآمننوزش پزشننکی اسننت. الزم بننه ذکراسننت 

درمنانی   بهداشنتی و  مرکنز  8۴دراينن سنال،  

 مرکنز  کلینینک و پلنی  کلینینک،  )درمانگناه، 

 ۵۵بهداشت( دراسنتان فعالینت داشنته کنه     

روسنتائی بنوده اسنت.     مرکز2۹مرکزشهری و

آزمايشگاه تشنخیص   8۰تعداد  ۱۳۹۴درسال 

داروخانننه  ۹۳مرکزتوانبخشننی و7۱پزشننکی،

 داشته است. دراستان وجود
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 های ثابت موجود برحسب نوع وابستگی های فعال و تخت تعداد بيمارستان -1-17

سال و 

 شهرستان

 تأمین اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي جمع
ساير نهادها و 

 های دولتي ارگان

بیمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

بیمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

بیمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

بیمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

1375 9 786 … … … … … … 

1380 10 823 … … … … … … 

1385 11 839 … … … … … … 

1390 13 1369 9 1037 2 232 2 100 

1391 13 1369 9 1037 2 232 2 100 

1392 13 1429 9 1097 2 232 2 100 

1393 14 1461 9 1097 3 264 2 100 

1394 14 1471 9 1097 3 274 2 100 

 32 1 200 1 450 2 682 4 بوشهر

 ... ... ... ... 32 1 32 1 تنگستان

 68 1 ... ... ... ... 68 1 جم

 ... ... 42 1 260 1 302 2 دشتستان

 ... ... ... ... 96 1 96 1 دشتی 

 ... ... ... ... ... ... * * دیر

 ... ... ... ... 32 1 32 1 دیلم

 ... ... 32 1 * * 32 1 عسلویه

 ... ... ... ... 96 1 96 1 کنگان

 ... ... ... ... 131 2 131 2 گناوه

 بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -مأخذ

 

 



 بهداش  و درمان – 17 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
507 

 

 های اوليه بهداشتی مراکز ارائه دهنده مراقبت -2-17

و سال 

 شهرستان

  

 پايگاه بهداشت مراكز بهداشتي و درماني

تسهیالت 

 زايماني

خانه 

های 

بهداشت 

 فعال

 روستايي شهری جمع روستايي شهری جمع

1375 86 ۴7 ۳۹ … … … … 2۱2 

1380 94 ۵8 ۳6 … … … … 2۱۳ 

1385 101 68 ۳۳ … … … … 22۴ 

1390 83 ۵2 ۳۱ ۳7 ۳7 * 8 22۵ 

1391 84 ۵2 ۳2 ۳7 ۳7 * 8 227 

1392 84 ۵۵ 2۹ ۴۱ ۴۱ * 7 22۵ 

1393 84 ۵۵ 2۹ ۴2 ۴2 ... 7 22۵ 

1394 84 55 29 44 44 ... 7 223 

 ۱۴ ... ... 6 6 ۵ ۱۳ 18 بوشهر

 ۳۹ ... ... 2 2 ۵ ۳ 8 تنگستان

 ۱۹ ... ... ۵ ۵ ۱ 2 3 جم

 6۳ ۴ ... ۱۱ ۱۱ 8 ۱۴ 22 دشتستان

 ۳۰ ۱ ... 6 6 2 ۴ 6 دشتی 

 ۱۰ ۱ ... ۵ ۵ ... ۵ 5 دیر

 ۱۱ ... ... ۱ ۱ ۱ ۳ 4 دیلم

 ۱6 ۱ ... 2 2 2 2 4 عسلویه

 ۳ ... ... ۵ ۵ ... ۴ 4 کنگان

 ۱8 ... ... ۱ ۱ ۵ ۵ 10 گناوه

 بوشهرمأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
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  درمـانی  -مؤسسـات تشخيصـی   ، داروخانـه،  طبـی  تشـخيص  تعداد آزمایشگاه -3-17

 وابستگی نوع برحسب و توانبخشیای هسته

 جمع شرح

 دولتي

دانشگاه علوم  خصوصي خیريه

 پزشکي
 ها ساير نهادها و ارگان تأمین اجتماعي

 آزمايشگاه تشخیص طبي

1385 65 ۴6 7 
 

... ۱2 

1390 69 ۴8 ۴ ۴ ... ۱۳ 

1391 72 ۴8 ۵ ۵ ... ۱۴ 

1392 74 ۵۰ ۴ 6 ... ۱۴ 

1393 79 ۵۴ ۴ 6 ... ۱۵ 

1394 80 52 6 6 ... 16 

 داروخانه

1385 68 ۵  * ۱ ... 62 

1390 77 ۳ ۴ ۳ ... 67 

1391 82 2 7 ۴ ... 6۹ 

1392 91 2 8 ۴ ... 77 

1393 93 2 ۴ 6 ... 8۱ 

1394 94 3 3 7 ... 81 
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و ای درمنانی هسنته   -مؤسسنات تشخیصنی   ، داروخاننه،  طبنی  تشنخیص  تعداد آزمايشنگاه  -۳-۱7

 )دنباله(     وابستگی نوع برحسب توانبخشی

 جمع شرح
 دولتي

 خصوصي خیريه
 ها ساير نهادها و ارگان تأمین اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي

 مؤسسات تشخيصی، درمانی هسته ای

1385 28 ۱۴ ... ۵ * ۹ 

1390 41 ۱۴ ۳ ۵ * ۱۹ 

1391 40 ۱۴ ۴ ۵ * ۱7 

1392 47 ۱۴ ۵ ۵ * 2۳ 

1393 44 ۱۴ ۵ ۵ * 2۰ 

1394 46 14 5 6 ... 21 

 مرکز توانبخشی

1385 20 ... ... ... * 2۰ 

1390 51 ۳ ۱ ۱۰ * ۳7 

1391 51 ۳ ۱ 8 * ۳۹ 

1392 64 ۴ ۱ ۹ * ۵۰ 

1393 70 ۳ ۱ ۹ * ۵7 

1394 71 3 1 10 ... 57 

 .بوشهر مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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درمـانی   -مؤسسات تشخيصی   ،ها ، داروخانهطبی های تشخيص آزمایشگاهتعداد  -4-17

 1394برحسب شهرستان  توانبخشی مراکز وای هسته

 شرح
آزمایشگاه تشخيص 

 طبی
 داروخانه

-مؤسسات تشخيصی 

 درمانی هسته ای

مرکز 

 توانبخشی

 71 46 94 80 کل استان

 2۵ ۱۵ ۳۳ ۱۹ بوشهر

 * ۱ 2 ۵ تنگستان

 6 ۳ ۳ ۴ جم

 ۱۵ ۱۰ ۱۹ ۱7 دشتستان

 ۴ ۱ ۴ 7 دشتی

 ۱ ۱ ۳ ۳ دیر

 2 ۱ ۴ ۴ دیلم

 ۱ 2 7 ۴ عسلویه

 6 6 ۱۱ 8 کنگان

 ۱۱ 6 8 ۹ گناوه

 بوشهر. مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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 115های اورژانس پيش بيمارستانی  تعداد پایگاه -5-17

 ایجاده شهری جمع سال و شهرستان

1390 42 ۱۱ ۳۱ 

1391 42 ۱۱ ۳۱ 

1392 42 ۱۱ ۳۱ 

1393 43 ۱۱ ۳2 

1394 44 11 33 

 ۵ ۳ 8 بوشهر

 ۴ ۱ 5 تنگستان

 ۱ ۱ 2 جم

 8 ۱ 9 دشتستان

 ۴ ۱ 5 دشتی

 ۴ ۱ 5 دیر

 2 ۱ 3 دیلم

 2 * 2 عسلویه

 ۱ ۱ 2 کنگان

 2 ۱ 3 گناوه

 بوشهر. درمانی استانمأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
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 های بيمارستانی های فعال بخشتعداد تخت -6-17

سال و 

 شهرستان
 سوختگي رواني جمع

های  مراقبت

 (ICU)ويژه 

مراقبت 

بیماران قلبي 
(CCU) 

های  مراقبت

نوزادان 
(NICU) 

١39٠ 153 ۴۵ 2۴ ۳۳ ۴۰ ۱۱ 

١39١ 165 ۵۴ 22 ۳6 ۴۱ ۱2 

١392 175 ۵۴ 2۴ ۴۳ ۴۰ ۱۴ 

١393 196 ۵۰ 2۴ ۵8 ۴8 ۱6 

1394 199 47 24 61 51 16 

 ۱6 ۱8 ۳8 ... 2۰ 92 بوشهر

 ... ... ... ... ... ... تنگستان

 ... ۵ ... ... ... 5 جم

 ... 7 ... ... ... 41 دشتستان

 ... 6 ... ... ... 6 دشتي

 ... ... ... ... ... ... دير

 ... ۳ ... ... ... 3 ديلم

 ... ... ... ... ... ... عسلويه

 ... 6 6 ... ... 12 كنگان

 ... 6 ۵ 2۴ ۵ 40 گناوه

 بوشهر. مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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درمانی بر حسـب   - کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -7-17

 گروه شغلی در پایان سال

 (1)ساير كاركنان پیرا پزشکان پزشکان جمع سال و شهرستان

1375 2877 ۳۰۰ ۱672 ۹۰۵ 

1380 3814 ۴۱8 2۳۵6 ۱۰۴۰ 

1385 … … … … 

1390 5998 ۵۱7 ۳2۴۹ 22۳2 

1391 6321 ۵28 ۳۴86 2۳۰7 

1392 6445 ۵۵۳ ۳6۱۴ 2278 

1393 6678 7۰۵ ۳۹۱6 22۵7 

1394 6878 705 3916 2257 

 ۱۰۱8 ۱2۰7 ۳۱۱ 2536 بوشهر

 ۱۰8 2۳۰ ۳2 370 تنگستان

 ۴۴ ۱۴۰ ۱۴ 198 جم

 ۳۳۴ 8۳۵ ۱2۹ 1298 دشتستان

 ۱62 ۳۴6 ۴۵ 553 دشتی

 6۳ ۱62 ۱8 243 دیر

 88 ۱6۰ ۳۱ 279 دیلم.

 2۹ ۹۰ ۱۳ 132 عسلویه

 ۱6۵ ۳27 ۵۱ 543 کنگان

 2۴6 ۴۱۹ 6۱ 726 گناوه

اعم از کارکنان پشتیبانی، خدماتی و... را شامل اند  کلیه کسانی که در گروه پزشکان و پیراپزشکان قرار نگرفته  (۱

 شود. می

 بوشهر. مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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 بـر  درمـانی  -های علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی   دانشگاه در شاغل پزشکان-8-17

 تخصص نوع و رشته حسب

سال و 

 شهرستان
 جمع كل

پزشک 

 عمومي
 داروساز دندانپزشک

دكترای 

علوم 

 آزمايشگاهي

دكترای 

 تخصصي

پزشک 

 متخصص

پزشک 

فوق 

 تخصص

1375 332 222 ۱۹ ۱6 ... ... 7۵ ... 

1380 425 27۱ 2۰ ۱8 ... ... ۱۱6 ... 

1385 429 26۰ ۳۱ 8 ... ... ۱۳۰ ... 

1390 545 267 6۳ ۱۱ 2 27 ۱۵8 ۱7 

1391 563 26۱ 6۳ ۱7 2 ۳۵ ۱66 ۱۹ 

1392 598 2۴۵ 8۰ ۱۹ 2 ۴۴ ۱8۹ ۱۹ 

1393 644 2۵۴ ۹2 2۵ 2 ۴8 2۰۱ 22 

1394 704 282 90 26 2 57 224 23 

 2۳ ۹۱ ۵7 2 ۱۵ ۴۱ 8۱ 310 بوشهر

 ... ۴ ... ... ۱ ۵ 22 32 تنگستان

 ... ۱ ... ... ۱ 2 ۱۰ 14 جم

 ... ۵۰ ... ... ۳ ۱۴ 62 129 دشتستان

 ... ۱6 ... ... 2 ۵ 22 45 دشتی

 ...  ... ... ... ۴ ۱۴ 18 دیر

 ... ۹ ... ... ... 6 ۱6 31 دیلم

 ...  ... ... ... 2 ۱۱ 13 عسلویه

 ... 27 ... ... 2 2 2۰ 51 کنگان

 ... 26 ... ... 2 ۹ 2۴ 61 گناوه

 .بوشهر مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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 درمـانی  -و خدمات بهداشـتی   های علوم پزشکی دانشگاه در شاغل پيراپزشکان-9-17

 تخصص نوع و رشته برحسب

سال و 

كل شهرستان
ع 

جم
 

ی 
ه ا

رف
 ح

ار
ست

پر

و 
س 

شنا
ار

)ك

ر(
الت

با
 

ن
ردا

كا
ر )

ستا
پر

) 

 
ق 

اتا
ن 

سی
کنی

ت

ل
عم

ن  
سی

کنی
ت

ي
ش

هو
بی

 

ار
هی

ب
 

ما
ما

رز 
هو

ب
 

ن
کا

ش
پز

را
 پی

ير
سا

 

1390 3249 632 … 84 57 398 283 468 1327 

1391 3486 712 1 77 53 397 328 466 1452 

1392 3614 729 1 68 44 420 349 475 1528 

1393 3717 726 ۱ ۵7 ۳7 ۴۰۵ ۳۹۱ ۴8۱ ۱6۱۹ 

1394 3916 809 1 48 29 430 426 452 1721 

 557 36 116 115 14 15 1 353 1207 بوشهر

 95 75 21 28 1 ... ... 10 230 تنگستان

 53 42 24 9 ... ... ... 12 140 جم

 316 120 76 133 6 11 ... 173 835 دشتستان

 142 65 42 35 3 3 ... 56 346 دشتی

 91 22 13 26 ... ... ... 10 162 دیر

 85 19 22 16 ... 3 ... 15 160 دیلم

 40 28 13 6 ... ... ... 3 90 عسلویه

 145 16 41 14 3 8 ... 100 327 کنگان

 197 29 58 48 2 8 ... 77 419 گناوه

 بوشهر. علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استانمأخذ : دانشگاه 
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مؤسسات درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی در  فعاليت  -10-17

 پایان سال

 موارد بستری موارد مراجعه  )ويزيت شده( سال و شهرستان

1375 683518 39916 

1380 ... 43861 

1385 365436 54095 

1388 479776 58281 

1390 444255 63212 

1391 532912 67931 

1392 654079 66481 

1393 68۱۹7۱ 6۹۱28 

1394 1022848 77483 

 24259 171111 بوشهر

 1383 81810 تنگستان

 ... ... جم

 18905 187084 دشتستان

 5767 118208 دشتي

 ... ... دير

 2697 113466 ديلم

 ... ... عسلويه

 10994 171182 كنگان

 13478 179987 گناوه

 بوشهرمأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه  ها وبيمارستان موارد مراجعه بيماران سرپایی به -11-17

 مورد نياز  حسب تخصصرعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ب

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح

 1358758 1226102 1178215 1095254 1090864 جمع

 ۱۱2۴۳۱۴ ۱۰۰7۴۵۵ 6۰۳۰۱۹ ۹۰7۴۰8 ۹2۱6۹۴ عمومي 

 ... … … … … اطفال

 8۰8۳۵ 7۵۴۱8 ۵78۹۰ ۵6۵۰۵ 6۰7۹8 دندانپزشکي

 … … … … … داخلي 

 … … … … … اورژانس

 … … … … … زنان و زايمان

 … … … … … تخصصي

 ۱۵۳6۰۹ ۱۴۳22۹ ۱۳۴۵۹7 ۱۳۱۳۴۰ ۱۰8۳72 مامايي

 … … … … … چشم

 … … … … … گوش و حلق و بیني

جراحي )عمومي،كلیه، مغز و 

 اعصاب
… … … … … 

 … … … … … ارتوپدی 

 … … … … … پوست و آمیزشي

 … … … … … اعصاب و روان

 … … … … … قلب و عروق 

 … … … … … ارولوژی

 76۰8۱۳ 6۴2۵۴6 6766۱7 6۴8۱۱۰ 677۱2۱ ها ساير تخصص

 بوشهر مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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های تهيه، توزیع و  های عمده بهداشت محيط در زمينه بازدید از مکان فعاليت -12-17

 سال نگهداری مواد غذایی در پایان

سال و 

 شهرستان

موارد 

بازدید 

 شده

کارت معاینه 

بهداشتی 

 صادر شده

اخطار 

بهداشتی صادر 

 شده

معرفی 

متخلفين به 

 دادگاه

اماکن 

تعطيل 

 شده

اماکن بهسازی 

 شده

 روستایی شهری

1390 ۵۰۰67 * 628 2۰۰ ۱7 … … 

1391 ۵۵۵2۹ * ۹6۵ ۱۴7 2 … … 

1392 ۵8۵۳۵ * ۱۰۵2 2۰۳ ۱6 … … 

1393 77۵72 2۳7۵8 ۱۱2۹7 ۱68۵ ۱28 2۹2 88 

1394 85391 27393 1284 1446 117 465 121 

 2۳ ۳۰۰ ۴7 6۳۱ ۵72 7۵۴۰ ۱6۴۳6 بوشهر

 ۱ ۱ ۱ ۹۴ 66 ۱6۵7 8۵۳6 تنگستان

 6 ۱۰ ۴ ۴۴ ۳8 ۱۵۴8 ۴7۰۳ جم

 2۵ ۴۰ 2۹ 2۱6 2۰۱ ۴7۴۴ ۱827۰ دشتستان

 7 ۱۵ ۱۳ 8۵ 78 ۱۵۱۱ ۴۴2۰ دشتی

 ... ... ۴ ۹۰ 86 ۱282 6۴2۱ دیر

 ۵ ۱۴ * 2۴ 2۱ 67۱ ۳۳62 دیلم

 ۴۵ 7۰ ۵ ۱6۱ ۱۵6 ۳۰67 ۵۰۱۱ عسلویه

 2 ۵ ۱ ۴۴ 2۵ ۳۳۹2 ۱۱۴۰2 کنگان

 7 ۱۰ ۱۳ ۵7 ۴۱ ۱۹8۱ 68۳۰ گناوه

 .بوشهر ذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استانخمأ
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های خون توليد شده و توزیع شده به مراکز درمانی بـه تفکيـک    ميزان فرآورده -13-17

 )واحد(         1394سه فرآورده اصلی  

 شرح

  

های خون تولید شده به  فرآوردهمیزان 

 تفکیک سه فرآورده اصلي

های خون توزيع شده به مراكز درماني به  میزان فرآورده

 تفکیک سه فرآورده اصلي

گلبول قرمز 

 متراكم

پالسمای 

 تازه منجمد

پالكت 

 كنسانتره

گلبول قرمز 

 متراكم

پالسمای تازه 

 منجمد

پالكت 

 كنسانتره

 8322 22559 33217 10529 22742 33960 كل استان

 7۰۳8 8۳26 222۹2 72۴7 ۱۵۳۳6 26۰۴۹ بوشهر

 … … … … … … تنگستان

 … … … … … … جم

 ۱28۴ ۵2۳2 6888 ۳282 7۴۰6 7۹۱۱ دشتستان

 … … … … … … دشتي

 … … … … … … دير

 … … … … … … ديلم

 … … … … … … عسلويه

 … … … … … … كنگان

 … … … … … … گناوه

ساير  

 هااستان
… … … ۴۰۳7 ۹۰۰۱ … 

  بوشهر مأخذ: سازمان انتقال خون استان
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تفکيک جنسيت و وضعيت اهداء کنندگان و ميزان خون اهدایی به تعداد مراجعه -14-17

 1394سال 

 شرح
تعداد افراد 

 كنندهمراجعه

، ءمیزان اهدا

 خون كامل
 )کیسه وون(

 تعداد موارد اهداء خون

و  مرد

 زن
 مستمر زن مرد

با 

 سابقه
 بار اول

كل 

 استان
46064 35504 35504 33867 1637 19891 8875 6738 

 ۴۰6۳ ۵۴۱۹ ۱2۱۴۵ ۹۴۴ 2۰68۳ 2۱627 2۱627 28۰77 بوشهر

 ... ... ... ... ... ... ... ... تنگستان

 ... ... ... ... ... ... ... ... جم

 ۱۰۱2 ۱۹8۴ ۵۱6۹ ۵۳2 76۳۳ 8۱6۵ 8۱6۵ ۱۰7۱7 دشتستان

 ... ... ... ... ... ... ... ... دشتي

 ... ... ... ... ... ... ... ... دير

 ... ... ... ... ... ... ... ... ديلم

 ۱۱۹8 77۴ ۱۵2۵ ۱۱۳ ۳۱۱۱ ۳22۴ ۳22۴ ۴2۹۵ كنگان

 ۴6۵ 6۹8 ۱۳2۵ ۴8 2۴۴۰ 2۴88 2۴88 2۹7۵ گناوه

 ... ... ... ... ... ... ... ... عسلويه

 مأخذ: سازمان انتقال خون استان بوشهر
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حسب عنوان شغلی، به تفکيک بخش دامپزشکی غيردولتی بر (1)تعداد شاغالن -15-17

 1394 سال شهرستان

 دامپزشک جمع كل شرح

 (2)كارشناس
كاردان 

 دامپزشکي

تکنیسین 

 دامپزشکي
كارشناس  ساير

 فني

كارشناس 

 غیرفني

 … 1 10 4 6 42 63 كل استان

 … … 2 ۱ ۵ ۱2 20 بوشهر

 … … … … … ۵ 5 تنگستان

 … … … … … ۱ 1 جم

 … ۱ 6 2 ۱ ۱۳ 23 دشتستان

 … … 2 … … ۴ 6 دشتي

 … … … … … ۱ 1 دير

 … … … … … ۱ 1 ديلم

 … … … … … … … عسلويه

 … … … … … … … كنگان

 … … … ۱ … ۵ 6 گناوه

 عالی ( به استثناء شاغلین مراکز آموزش۱

 باشد. ( شامل کارشناسان و کارشناسان ارشد می2

 بوشهرماخذ : سازمان دامپزشکی استان 
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حسب عنوان شغلی، به تفکيک بربخش دامپزشکی دولتی (  1)تعداد شاغالن -16-17

 1394 سال شهرستان

 شرح
جمع 

 كل
 دامپزشک

 (2)كارشناس 
كاردان 

 دامپزشکي

تکنیسین 

 دامپزشکي
كارشناس  ساير

 فني

كارشناس 

 غیرفني

 31 … 48 15 39 39 173 كل استان

 ۱ … 6 ... 2 ۳ 12 بوشهر

 ۱ … ۴ ۱ ۱ 2 9 تنگستان

 ... … ۴ ... ۱ ۱ 6 جم

 ۵ … ۱۵ 2 ۵ ۴ 31 دشتستان

 ۱ … ۳ … ۳ 2 9 دشتي

 ... … ۱ … ۴ ۱ 6 دير

 2 … 2 … 2 ۱ 7 ديلم

 ... … ... … ... ... ... عسلويه

 ... … ۵ … ... 2 8 كنگان

 ۱ … ۳ … 2 2 8 گناوه

مركز ملي بررسي و 

های تشخیص بیماری

 میگو

10 2 6 ۱ ... … ۱ 

 ۱۹ … ۵ ۱۱ ۱۳ ۱۹ 67 ستاد

 ( به استثناء شاغلین مراکز آموزش عالی۱

 باشد. ( شامل کارشناسان و کارشناسان ارشد می2

 خذ : سازمان دامپزشکی استان  بوشهرما 
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هـای دامپزشـکی   ها و آزمایشـگاه ها، مراکز مایه کوبی، درمانگاهتعداد داروخانه -17-17

 1394 سال )خصوصی و دولتی( به تفکيک شهرستان 

 شرح
داروخانه 

 دامپزشکي

مراكز مايه كوبي 

 دام

درمانگاه دامپزشکي 

 )خصوصي(

آزمايشگاه 

 دامپزشکي

 خصوصي دولتي

 3 2 27 3 11 كل استان

 ۱ 2 8 ۱ ۳ بوشهر

 … … ۴ … ۱ تنگستان

 … … … … … جم

 2 … 6 ۱ ۵ دشتستان

 … … ۳ ۱ ۱ دشتي

 … … ۱ … … دير

 … … ۱ … … ديلم

 … … … … … عسلويه

 … … … … … كنگان

 … … ۴ … ۱ گناوه

 بوشهر ماخذ : سازمان دامپزشکی استان   
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حسب نوع کشتارگاه  به های دام و طيور فعال برکشتارگاهتعداد و ظرفيت  -18-17

 1394سال  تفکيک شهرستان 

 شرح

 كشتارگاه طیور كشتارگاه سنتي دام كشتارگاه صنعتي دام

 سنگین سبک سنگین سبک

ي 
عت

صن
 

ي 
سنت

ت  
فی

ظر
اه 
رگ

شتا
ك

 

ت 
فی

ظر
اه 

رگ
شتا

ك
 

ت 
فی

ظر
اه 

رگ
شتا

ك
 

ت 
فی

ظر
اه 

رگ
شتا

ك
 

ت 
فی

ظر
 

حد واحد
 وا

س
رأ

 

حد
 وا

س
رأ

 

حد
 وا

س
رأ

 

حد
 وا

س
رأ

 

حد
 وا

حد
وا

عه 
قط

 

  2000 … 2 16 4 140 4 25 1 125 1 نكل استا

 … … … … … … … 2۵ ۱ ۱2۵ ۱ بوشهر

 … … … … … … … … … … … تنگستان

 … … … … … … … … … … … جم

 2۰۰۰ … 2 … … … … … … … … دشتستان

 … … … ۴ ۱ 2۰ ۱ … … … … دشتي

 … … … … … … ... … … … … دير

 … … … ۴ ۱ ۵۰ ۱ … … … … ديلم

 … … … … … … … … … … … عسلويه

 … … … ۴ ۱ 2۰ ۱ … … … … كنگان

 … … … ۴ ۱ ۵۰ ۱ … … … … گناوه

 بوشهرمان دامپزشکی استان ماخذ : ساز
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 1394  های خام دامی ، نگهداری و عرضه دام و فرآوردهتعداد مراکز فرآوری -19-17

 سال و شهرستان
 های قرنطينه دامپست مراکز نظارت

 داخلی مرزی های خام دامی فرآورده دام

 2 1 20 20 کل استان

 … ۱ ۳ ۳ بوشهر

 … … ۱ ۱ تنگستان

 … … 2 2 جم

 ۱ … 7 7 دشتستان

 … … 2 2 دشتی

 … … ۱ ۱ دیر

 ۱ … ۱ ۱ دیلم

 … … ۱ ۱ عسلویه

 … … ۱ ۱ کنگان

 … … ۱ ۱ گناوه

 مأخذ : سازمان دامپزشکی استان بوشهر
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 1394  های قرنطينه دامی تعداد پست -20-17

 داخلي مرزی جمع سال و شهرستان

 2 1 3 كل استان

 … ۱ 1 بوشهر

 … … … تنگستان

 … … … جم

 ۱ … 1 دشتستان

 … … … دشتي

 … … … دير

 ۱ … 1 ديلم

 … … … عسلويه

 … … … كنگان

 … … … گناوه

 مأخذ : سازمان دامپزشکی استان بوشهر.

 
 
 

 



  

 

ری – 18فصل   فرهنگ، ورزش و گردشگ
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 تعاریف و مفاهيم

های رادیویی و تلویزیـونی:  برنامه توليد

، سنناريو  تولید فرآيندی است که متن، طنرح 

از طري  به کنارگیری  ها را  ها و انديشهيا پیام

، هنری و فنی، تجهینزات، منواد   منابع انسانی

ری منابع مالی، بنه سناختار   مصرفی به کارگی

های صوتی يا تصويری تبنديل کنرده و   برنامه

وينديو،  )فنیلم، نوار  ایرسنانه  آن را بر واسطه 

نوار صدا، ديسک، امواج و ...( ضبط و ثبنت و  

ا نمنايش  کند و برای توزيع، پخش ي سوار می

يننا ، گیرنننده از طرينن  تجهیننزات فرسننتنده 

 سازد.تجهیزات نمايشی ديگر آماده می

هنا و ابنزار و منواد    در تولید تلويزينونی، منتن  

تولیند ها، در کل برای ای و نیز واسنطهرسانه

    ط و ثبنننت تصنننوير و صنندا بننه کننار  و ضبننن

روند در حالی که در تولید رادينو، عوامنل   می

ذکر شده، صرفاً بنرای تولیند، ضنبط و ثبنت     

 شوند.   صدا به کار گرفته می

 های رادیویی و تلویزیـونی: پخش برنامه

ی ينک  عبارت از شکل نهايی و ارسنال شنده  

کننه ی راديننويی يننا تلويزيننونی اسننت برنامننه

 مخاطب قادر به دريافت آن باشد.

سناختاری   شبکه رادیـویی و تلویزیـونی:  

هنای  ی فعالینت است سازمانی کنه مجموعنه  

هنای  ولید، تنامین، تنظنیم و پخنش برنامنه    ت

راديننويی و تلويزيننونی را براسنناس اهننداف و  

عهنده  های تعريف شده و مشخص برماموريت

 دارد.

در  مراکز واقع مراکز رادیویی و تلویزیونی:

هنای   هر استان که مکان تولیند برنامنننننننه  

اتخاذ تصمیم در مورد  راديويی و تلويزيونی و

 هاست.پخش برنامه

ی آگاهی و اطالعنی اسنت کنه دربناره     خبر:

وقوع يک رويداد مشنخص در زمنان و مکنان    

به منظور انتقنال  معین، پس از فرآيند معلوم 

توانند بنه   گیرد. خبر میبه مخاطب شکل می

مکتوب، صوتی يا تصويری ارائه شنود و   شکل

هننای سیاسننی، اجتمنناعی،  ضننوعشننامل مو

 باشد.نگی، علمی، هنری، ورزشی و ... میفره

عبارت  )رادیویی/ تلویزیونی( : پخش خبر

از خبرهايی است که پنس از تهینه، انتخناب،    

ايش از راديو يا تلويزينون پخنش   تنظیم و وير

 شود.می
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بنه مکنانی دارای مجنوز سنینما بنا       سينما:

صندلی، داشتن امکانات نمايش  ۱۰۰حداقل 

میلیمتننری، ويننديويی يننا    7۰و  ۳8فننیلم 

برخننوردار از ابعنناد مناسنننب و   ديجیتننالی،  

های ساختمانی، استانداردهای فننی و  ويژگی

ايمنی و متشکل از يک يا چند سالن نمنايش  

ظار، نمازخاننه، قسنمت اداری،   فیلم، سالن انت

آپنننارات،     ی فنننروش بلنننیط، اتننناق گیشنننه

 شود.های بهداشتی و بوفه گفته میسرويس

سالن نمايش فنیلم کنه دارای    سالن سينما:

اسنننتانداردهای سننناختمانی، تاسیسننناتی و  

تجهیزاتننی مانننند پننرده نمننايش، معمنناری   

، مناسب سالن از لحاظ ديد، صنندلی نمنايش  

 باشد.اتاق آپارات، اکوستیک و ... می

دار اسنت  فیلم بلند داسنتان  سينمایی:فيلم 

با عنرض  دقیقه بوده و معموالً  7۵حداقل  که

 شود.میلیمتری برای نمايش ساخته می ۳۵

ی ينک فنیلم از   فرآينند تهینه   توليد فـيلم: 

نامننه، انتخنناب عوامننل سننازنده نگننارش فیلم

کننننده، فیلمنامننه نننويس، کننارگردان، )تهیننه

ننی فنیلم   بازيگر، فیلمبردار و غیره(، مراحل ف

تدوين، صدا، ظهنور، چناپ( تنا     )فیلمبرداری،

بنرای نمنايش    های نهايی از فیلمی کپیتهیه

 شود.در سینما را شامل می

هر نوع ماده مکتوب )به جنز کتناب(    نشریه:

است که بنه صنورت چناپی ينا غیرچناپی در      

گسنترده در اشنکال    سطحننننی محندود ينا  

 شود.مختلف منتشر می

نشرياتی است که به طور مننظم  مطبوعات:

با نام ثابنت، تنارير و شمنننننناره به صنورت  

ننننی، در فواصننل   اوراق چاپی ينا الکترونیکن 

هنای گونناگون سیاسننننی،    معنین، در زمینه

هننری و سنننناير    اجتماعی، علمی، ورزشنی، 

شنوند. مطبوعنات از نظنر    موارد منتنشر منی 

اننه، از نظنر   ترتیب انتشار به روزانه و غیر روز

محتوا به عمومی و تخصصنی، از نظنر زمیننه    

علمنی و   انتشار بنه دو گنروه تخصصننننی و   

 و از نظنننر گسنتره   تخصصینشننننريات غیر

ای و المللنی، سراسنری، منطقنه   يع به بینتوز

هنای  و از نظر مخاطبان به عموم، گروه محلی

سنننی خنناص و اقشننار اجتمنناعی خنناص     

آمنوزان،  دانش )متخصصان، زنان، دانشجويان،

احبان حننرف و مشنناغل خنناص( تقسننیم    صنن

 شوند.می
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شخصنی حقیقنی ينا     صاحب امتياز نشریه:

کنه مسنؤولیت سیاسنتگذاری،    حقوقی اسنت  

نی امنور موسسنه   مشنی و تمامننن  تعیین خط

 عهده دارد.مطبوعننناتی را بر

ای اسنت کنه   کتابخاننه  کتابخانه عمـومی: 

خدمات آن برای ساکنان يک اجتماع، بخنش  

يا ناحیه رايگان باشند و تمنام ينا قسنمتی از     

هزينننه آن از بودجننه عمننومی دولننت تننامین 

 شود.

مراکز فرهنگی، هنـری کـانون پـرورش    

هنای  کتابخاننهفکری کودکان و نوجوانان: 

وابسته به کنانون پنرورش فکنری کودکنان و     

های فرهنگی اعنم   نوجوانان که تمامی فعالیت

ط و سرود از کتابخوانی و يادگیری نقاشی، خ

 گیرد.و ... در آنها انجام می

اعضاء مراکـز فرهنگـی هنـری کـانون     

ــان:  پــرورش فکــری کودکــان و نوجوان

ای کنه بنه    سناله  ۱8تا  6کودکان و نوجوانان 

 -صننورت عضننو از خنندمات مراکننز فرهنگننی 

 کنند. هنری استفاده می

ای غینرادواری و چناپ شنده    نشنريه  کتاب:

دارای صنفحه داشنته و    ۴8است که حنداقل  

 جلد باشد.

ی انتشننار اول از نسننخه چــاپ اول کتــاب:

 کامل يک کتاب است.

چاپ يک اثر با وينرايش   چاپ مجدد کتاب:

قیمنت شنکل متفناوت اسنت کنه از       جديد و

ها يا حروف یننی قبلنی اسنتفاده شنده     زينک

 باشد.

ــاليف: نوشننتن کتنناب يننا خلنن  اثننری در   ت

موضوعات علمی، ادبنی، فرهنگنی و غینره از    

ک يا چند نفر، اعم از اين کنه منتشنر   سوی ي

 شده يا نشده باشد.

های چاپ ينا  هتعداد نسخ شمارگان )تيراژ(:

و تکثیر شده از يک اثر در ينک نوبنت چناپ    

انند، اعنم از   انتشارکه برای توزيع آماده شنده 

هنا توزينع شنده ينا نشنده      اين که تمامی آن

 باشد.

آثنار معمناری، عناصنر و     تـاریخی: بناهای 

بناهايی است که جنبه باستننانی دارد يننا از   

خی، هنری و عنلمنی واجند ارزش ننظر تارين

 باشد.می

ای است دايمنی و غیرانتفناعی   موسسه موزه:

پنژوهش،    که به منظور گردآوری، نگهنداری، 

وردهای انسننان يننا آمننوزش و نمننايش دسننتا
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روی کند و درهای آن بنه  میطبیعت فعالیت 

 عموم مردم باز است.

هنری دينداری و شننیداری    تئاتر)نمایش(:

که به صورت زنده توسط ينک ينا گروهنی از    

ین هنرمندان )بازيگران( در مندت زمنان معن   

آيد و از لحناظ  برای تماشاگران به اجرا در می

ملنودرام   محتوا و مضمون به تراژدی، کمدی،

 شود.و کمدی تراژيک تقسیم می

هنر سازماندهی اصوات در زمنان،   موسيقی:

م بنر هنر   شنناختی حناک  بر مبنای قیود زيبنا 

ی آن به نحوی که فرهنگ موسیقیايی و ارائه

 برای طبع انسان خوشايند باشد.

 ای موسـيقی )کنسـرت(:  صـحنه  اجرای

    ای اسننت کننه بننه طننور زنننده بننا   موسننیقی

ريزی قبلی در سالن، تاالر و فضنای بناز   برنامه

بنرای جمعنی از مخاطبنان اجنرا     ده تجهیز ش

 شود.می

کنه   مکانی است با گود مخصنوص  زورخانه:

 شود.در آن ورزش باستانی انجام می

هايی نجام حرکات و نرمشا ورزش همگانی:

که افراد برای دستیابی به تندرستی، سنالمت  

و آمادگی جسمانی با کمترين هزيننه در هنر   

 بدون نیاز بنه ابنزار خناص   زمان و هر مکان و 

روی، دوهنای  پردازند؛ ماننند پیناده  به آن می

 پیمايی.نرم، نرمش و کوه

مسیر مشخصنی اسنت کنه    میدان يا پيست: 

هنای ورزشنی بنرای انجنام     به تناسنب رشنته  

 تمرينات و مسابقات احداث شده است.

ای است که مکان سرپوشیده سالن ورزشی:

هنای  ابر ضوابط فننی بنرای انجنام فعالینت    بر

ی خناص احنداث شنده    رشتهورزشی در يک 

 است.

به ورزشنکارانی   ورزشکاران سازمان یافته:

ی ورزشنی از  گردد که کارت بیمنه اطالق می

سازمان تربیت بدنی دريافت نموده و جز آمار 

 اند.رسمی ورزشکاران استان قرار گرفته

بنه   کنندگان سـازماندهی شـده:  شرکت

داوران، سرپرسننتان و  مربیننان،ورزشننکاران، 

های ورزشی حاضر در مسنابقات  همراهان تیم

ات بنرون اسنتانی و   استانی و اعزام به مسنابق 

گنردد کنه دارای کنارت    کشوری اطنالق منی  

 ی ورزشی نیز هستند.بیمه

طبنن  تعريننف سننازمان جهننانی  گردشــگر:

، گردشگر شخصنی اسنت کنه بنه     گردشگری

کشور يا شهری غیر از محیط زيسنت عنادی   

سناعت و   2۴خود برای مندتی کنه کمتنر از    
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تر از يک سال نباشد سفر کند و قصد او بیش

از سفر، تفريح، استراحت، ورزش، ديدار اقنوام  

و دوسننتان، مأموريننت، شننرکت در سننمینار،  

مطالعننه و کنفننرانس يننا اجننالس، معالجننه،  

 های مذهبی باشد.عالیتتحقی  يا ف

کسی که کنشور محنل دائمی گردشگر: غير

ا بننه قصنند اشنننتغال، اقامنننت اقامننت خننود ر

پناهنندگی، تحصنیل و مأمننوريت در  داينم، 

ر تنرک  های سیاسی خارج از کشنو  نمايندگی

 شود.   نمايد غیرجهانگرد محسوب می

 گزیده اطالعات:

های راديويی مدت تولید برنامه ۱۳۹۴درسال 

شبکه استانی صدای جمهوری اسالمی اينران  

 ۴8دقیقه بوده که نسبت به سال قبل  ۳۵۱2

درصد افزايش داشته است. هم نین درسنال  

هنای تلويزينونی در   مذکور مدت تولید برنامه

شبکه استانی سیمای جمهوری اسالمی ايران 

ساعت بوده که نسبت بنه سنال قبنل     ۱۳۳۱

 درصد کاهش يافته است. ۱۴

هننای سننینمائی  شنناچیان فننیلم تعننداد تما

 ،۱۳۹۴سننینمای فعننال اسننتان درسننال۱۰در

نفر بوده که نسنبت بنه سنال     هزار ۳۴6برابر 

 درصد افزايش داشته است.۱2۳قبل 

تعداد عنوان مطبوعات منتشنر   ۱۳۹۴درسال 

عنوان بوده که نسنبت بنه    ۴۹شده دراستان 

درصند افنزايش داشنته اسنت.      ۳2سال قبل 

منتشنره مطبوعنات   مجموع شمارگان )تیراژ( 

 باشد.نسخه می ۱۵۰28۰۰۰محلی 

ها تعداد بازديدکنندگان ازموزه ۱۳۹۴درسال 

و بناهننای تنناريخی تحننت پوشننش سننازمان  

میراث فرهنگی وگردشنگری اسنتان بنیش از    

نفننر بننوده کننه درمقايسننه بننا سننال   ۴۴۰۱7

 درصدکاهش داشته است. ۴2، ۱۳۹۳

 ۱۳۹۴تعداد زائران حج تمتع استان درسنال  

نفرگزارش شده کنه نسنبت بنه     76۱ر با  براب

افنزايش يافتنه اسنت.     درصند  ۰۱سال قبنل  

 22۰۵درهمین سال تعداد زائران حج عمنره  

 ۳۴نفربوده است کنه نسنبت بنه سنال قبنل      

 دهد.درصد کاهش نشان می
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 )دقیقه(حسب موضوع        بوشهر بر مرکز  رادیوییهای توليد برنامهميزان  -1-18

 مقدار سال و موضوع

1375 2۰28 

1380 ۴۰۴6 

1385 ۳2۹8 

1390 ۳7۱۳ 

1391 ۳6۱۰ 

1392 ۳۹22 

1393 2۳6۵ 

1394 3512 

 ۱2۳ های دفاع مقدس ارزش

 77۱ اجتماعي

 ۱۰88 فرهنگ هنر و معارف اسالمي

 … صنعتي

 … كشاورزی

 2۳7 اقتصادی

 … بهداشت و درمان

 … محیط زيست

 ۳۹۰ زيست(بهداشت و درمان، محیط)فرهنگي 

 ۳8 تاريخي

 ۳7۴ ورزش و تفريحات سالم

 ۱۰۴ آموزشي علم و فناوری

 2۰8 اطالعات عمومي

 ۱7۹ سیاسي

  بوشهرمأخذ : صدا و سیمای مرکز                   
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     ( )ساعت و دقیقه ونی مرکز بوشهربر حسب موضوع    های تلویزی ميزان توليد برنامه -2-18

 مقدار)ساعت( سال و موضوع

1375 2۴7 

1380 ۳2۰ 

1385 ۹۳۵ 

1390 ۱۱88 

1391 ۱۴2۹ 

1392 ۱۳6۱ 

1393 ۱۵6۳ 

1394 1331 

 ۳۵2 اجتماعي

 282 معارف اسالمي

 ... صنعتي

 ... كشاورزی

 ۴۹ )صنعتي و كشاورزی( اقتصادی

 ... بهداشت و درمان

 ... محیط زيست

 ۱88 زيست(فرهنگي)بهداشت و درمان و محیط

 ۳۱ تاريخي

 ۱۱2 ورزش و تفريحات اسفند

 ۴8 آموزشي علم وفناوری

 ۱۰۱ اطالعات عمومي

 8۰ سیاسي

 88 88های دفاع مقدس ارزش

 .بوشهر  مموش   صدا و سیمای مرکگ                             
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 ( ساعت دقیقه :)     مرکز بوشهر به تفکيک مخاطب رادیویی های برنامه توليد ميزان -3-18

 جمع سال
كودك و 

 خردسال
 فرهیختگان عام بزرگسال جوان نوجوان

1385 5258 30 330 495 597 3353 453 

1390 3714 18 48 332 206 3058 52 

1391 3426 56 27 20 167 3115 41 

1392 3919 39 22 340 251 3250 17 

1393 3681 ۱۰ ۵۴ ۳8۳ 278 2۹2۳ ۳۳ 

1394 3618 ... 29 350 305 2849 85 

 بوشهر.مموش   صدا و سیمای مرکگ 
 

 

 ( ساعتدقیقه:) مرکز بوشهر به تفکيک مخاطب تلویزیونی های برنامه توليد ميزان -4-18

 جمع سال
كودك و 

 خردسال
 عام بزرگسال نوجوان جوان

1385 852 43 22 119 82 586 

1390 1033 35 60 58 81 799 

1391 1229 62 56 197 202 712 

1392 1371 62 60 312 178 759 

1393 2014 ۵۱ ۵۱۱ ۵۳2 2۱۴ 7۰6 

1394 1334 156 103 109 87 879 
 بوشهر.مموش   صدا و سیمای مرکگ        
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 ( )ساعترادیویی مرکز بوشهر             ش خبری از شبکهميزان پخش خبر و گزار -5-18

 سال

بخش 

خبری 
 )تعداد(

 خبر خارجي خبر داخلي
گزارش  مصاحبه و

 خبری
 جمع كل پخش

 مدت تعداد مدت تعداد مدت تعداد مدت تعداد

1385 1460 1460 243 … … 2000 3 1460 243 

1390 1825 1825 304 … … 2000 3 1825 304 

1391 1825 1825 304 … … 2000 3 1825 304 

1392 1825 1825 304 … … 2100 3 1825 304 

1393 ۱82۵ ۱82۵ ۳۰۴ … … 2۱6۰ ۳ 1825 304 

1394 1825 1825 304 ... ... 2160 3 1825 304 

 بوشهر. مموش   صدا و سیمای مرکگ
 

نيميشـن مرکـز بوشـهر بـه تفکيـک            ميزان توليد تله فيلم، برنامـه نمایشـی و ا   -6-18

 ( )دقیقه : ساعتهای توليدی     حوزه

 سال

مدت كل 

سازی برنامه

در طبقه الف 

 و ب

 سريال و داستاني مستند تله فیلم 
انیمیشن و 

 عروسکي

 مدت  تعداد  مدت  تعداد 
تعداد 

 قسمت
 مدت  تعداد مدت 

1385 ... 1 * 5 ... 49 ... ... ... 

1390 *... ... 15 ... ... ... ... ... 

1391 1 ... ... 6 ... 13 ... 5 ... 

1392 1 ... ... 5 ... ... ... 55 1 

1393 * 2 * ۱۴ ... ... ... ... ... 

1394 ... ... ... 18 560 ... ... ... ... 

 .بوشهر مموش   صدا و سیمای مرکگ
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 های سينماییسينماها و تماشاگران فيلم -7-18

 )هزار نفر(تماشاگر )تعداد صندلی(گنجایش  سالن سينما سينما سال و شهرستان

1375 ۱ … ۹۹۰ ... 

1380 ۱ … ۹۹۰ 82۴۵۰ 

1385 ۵ 7 2۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰ 

1390 ۵ 7 2۰8۰ ۳۵۰۰۰۰ 

1391 ۵ 7 2۰8۰ ۳۴۳۰۰۰ 

1392 ۵ 7 2۰8۰ ۹۱۰۴۰ 

1393 7 ۹ ۳۳۹۰ ۱۵۵۰۰۰ 

1394 8 10 3365 346000 

 ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۴6 8 6 بوشهر

 ... ... ... ... تنگستان

 خصوصی 2۴۰ ۱ ۱ جم

 ۴6۰۰۰ 7۹ ۱ ۱ دشتستان

 ... ... ... ... دشتی

 ... ... ... ... دیر

 ... ... ... ... دیلم

 ... ... ... ... عسلویه

 ... ... ... ... کنگان

 ... ... ... ... گناوه

 بوشهر. مموش   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
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 های اجرا شدهل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برنامههای وابسته به اداره کسالن -8-18

سال و 

 شهرستان

 تماشاگر اجرا برنامه سالن نمايش

 موسیقي تئاتر موسیقي تئاتر موسیقي تئاتر گنجايش تعداد

1375 3 868 74 14 74 14 12000 12500 

1380 6 1498 165 68 169 69 27980 24220 

1385 11 2840 115 95 103 71 37700 40600 

1390 17 4520 82 27 173 52 45340 18900 

1391 17 4520 75 42 164 63 32750 20310 

1392 17 4520 72 22 280 22 55960 8380 

1393 ۱7 ۴۵۵۰ ۱۹2 ۳۰ ۳۳۴ 6۰ ۱۰۰6۱۰ 2۵۳۰۰ 

1394 23 5260 175 105 726 300 106760 52450 

 33000 67000 197 338 58 75 1560 6 بوشهر

 890 3900 6 39 3 6 590 3 تنگستان

 400 600 2 6 2 2 320 1 جم

 8000 17200 20 86 10 24 360 3 دشتستان

 900 2900 7 29 5 16 390 2 دشتی

 1200 9700 8 97 4 24 720 3 دیر

 680 560 7 63 3 10 300 1 دیلم

 430 ... 35 ... 10 * ... ... عسلویه

 1950 500 5 24 2 7 380 2 کنگان

 5000 4400 13 44 8 11 640 2 گناوه

 بوشهرمموش   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
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 حسب نوع مالکيتبر های تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیچاپخانه -9-18

 خصوصی دولتی جمع سال و شهرستان

1392 40 ... ۴۰ 

1393 40 ... ۴۰ 

1394 87 ... 87 

 ۵۹ ... 59 بوشهر

 ۳ ... 3 تنگستان

 2 ... 2 جم

 ۱۳ ... 13 دشتستان

 ۱ ... 1 دشتی

 ۳ ... 3 دیر

 ... ... ... دیلم

 2 ... 2 عسلویه

 2 ... 2 کنگان

 2 ... 2 گناوه

 .بوشهر مموش   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان    
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 تعداد عناوین و شمارگان مطبوعات محلی -10-18

سال 

 آماری

 نوبت انتشار
تعداد 

 عنوان

شمارگان 
 روزنامه )تیراژ(

هفته 

 نامه

دوهفته 

 نامه

ماه 

 نامه

فصل 

 نامه

دوفصل 

 نامه

سال 

 نامه

1393 2 ۱6 ۵ ۱ ۹ ۴ * ۳7 772۰۰۰۰ 

1394 2 24 8 4 7 4 * 48 15028000 

 ۱۳۰۴8۰۰۰ ۳۵ * ... ... ... ... ۱8 ... بوشهر

 ۹۰۰۰۰۰ ۵ * .... .... .... ... 2 ... دشتستان

 2۴۰۰۰۰ ۱ * ... ... ... .... ۱ ... تنگستان

 * ... * ... ... ... ... * * دشتی

 * .... * .... .... .... ... * * دیر

 * ... * ... ... ... ۱ * * کنگان

 ۱2۰۰۰۰ ... * ... ... ... ۱ * * جم

 * .... * .... .... .... ... ۱ * عسلویه

 * ۱ * ... ... ... * * * دیلم

 72۰۰۰۰ ۴ * ... ... ... 2 2 ... گناوه

 بوشهر.مموش   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
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 هاتاب، اعضا و مراجعان به کتابخانهکتابخانه، ک -11-18

 سال و شهرستان

های کتابخانه

عمومی 

 نهادی

های کتابخانه

عمومی 

 مشارکتی

های کتاب

 موجود
 امانت ساالنه ءاعضا

1375 * ۱ ۴۳۰۰ ۱۵۰۰۰ 2۹2۰۰ 

1380 * ۱ ۵2۰۰ 2۰۰۰۰ 7۳۰۰۰ 

1385 ۴۴ * ۳۰8۰۰7 ۱۵۴۱7 ۵2۵۳۵ 

1388 ۵۱ * ۴6۴72۱ ۳۱6۴2 ۵8۵6۱8 

1390 62 * 6۱۴۵۳۹ ۵۳878 ۱۱۱۵7۹۳ 

1391 66 * 7۳2۰2۵ ۳7۰88 8۱۵۹۵6 

1392 7۴ * 7۹۳۹۳6 ۳2۰۴2 6۳77۳۰ 

1393 6۱ ۱۳ 77۵82۱ 22۹۰2 76۴۵۰8 

1394 61 14 773677 30475 1083367 

بوشهر و بخش 

 ویژه خارک
8 ۱۰ ۱۱۱۰۵۳ ۵۰۰2 ۱77۳۴۳ 

 6۴۰۰۰ ۳۴۰8 ۱۱۰۳۵۳ * ۱۰ تنگستان

 ۱228۳۴ 2۴6۳ ۵68۰8 ۱ ۵ جم

 ۳۱۴۹7۹ 8۰6۵ ۱8۳688 2 ۱۳ دشتستان

 ۱۱۹۵62 27۳7 7۴۳۵6 ۱ 6 دشتی

 6۵6۰2 2۳۳۹ 6668۹ * ۴ دیر

 ۴828۴ 2۱2۴ ۳8776 * ۳ دیلم

 ۴۳۱۱۵ ۹۱7 ۴۵۴86 * ۴ کنگان

 ۱۱۵8۳2 2۵6۰ 72۹8۳ * 6 گناوه

 ۱۱8۱6 86۰ ۱۳۴8۵ * 2 عسلویه

  بوشهرهای استان کل کتابخانهمموش   اداره 
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 )نفر(                 ها و بناهای تاریخی موزه بازدیدکنندگان از -12-18

 سال

  *بنای تاريخي *موزه 

موزه مردم 

 شناسي

موزه شهید رئیسعلي 

 دلواری

موزه مردم 

 شناسي

موزه شهید 

 رئیسعلي دلواری

1380 ... ۹۹۹۵ ... ۹۹۹۵ 

1385 ۱۳۵۹۱ 22۳8۹ ۱۳۵۹۱ 22۳8۹ 

1390 8۳68 ۴۹۴۹6 8۳68 ۴۹۴۹6 

1391 ۱۱۳۹۹ ۴87۴۴ ۱۱۳۹۹ ۴87۴۴ 

1392 ۵۳۳۱ 62۱2۰ ۵۳۳۱ 62۱2۰ 

1393 7۱۵8 68886 7۱۵8 68886 

1394 8426 35591 8426 35591 

 بوشهر. مموش   اداره کل میراث فرهنیي ، صنايع دستي و گردشیری استان          

 های ورزشیتأسيسات و مکان -13-18

 زورخانه پیست استخر سالن میدان زمین شرح

 تعداد

1375 ۹ * ۱۱ 2 ۹ * 

1380 ۱2 * 2۱ ۳ ۱2 * 

1385 ۱۹ * ۳۰ ۳ ۱2 * 

1390 ۳6 * ۹۱ ۴ 26 2 

1391 ۳7 * ۱۰۱ ۴ 26 * 

1392 ۴۳ * ۱۰۳ ۵ 26 2 

1393 ۵۱ * ۱۰۹ ۵ 27 2 

1394 55 * 110 5 28 2 
 بوشهرمموش   اداره کل ورزش و جوانان استان    
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 1394های ورزشی و جنس حسب رشتهمربيان و داوران بر -14-18

 رشته ورزشي
 داوران مربیان

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 641 1217 1858 1025 2119 3144 جمع

 2 ۵ 7 ۴ 7 11 بیماران خاص

 ۱۱ 27 38 26 ۴7 73 روستايي و عشايری

 22 26 48 2۰ ۳۰ 50 اسکیت

 6 ۱۳ 19 ۱۴ 28 42 های ورزشيانجمن

 ۱8 2۵ 43 22 28 50 بدمینتون

 28 ۴8 76 ۴۰ 7۵ 115 بسکتبال

 * ۱6 16 * ۳۰ 30 بوكس

 ۴ ۱۰ 14 ۱2 2۱ 33 بولینگ و بیلیارد

 2۴ ۳۵ 59 ۱8 ۳8 56 پینگ پنگ

 28 ۴۵ 73 ۴8 77 125 تکواندو

 2 ۱۰ 12 7 ۱6 23 تنیس

 ۴ ۱۳ 17 ۱6 2۵ 41 تیراندازی

 ۵ ۱۱ 16 ۱۱ ۳۳ 44 تیروكمان

 ۱۰ ۱6 26 ۱2 ۳۰ 42 معلولین جانبازان و

 * 22 22 * ۳2 32 جودو

 2۱ ۳7 58 2۵ ۵۵ 80 كونگ فو

 ۱۱ ۱7 28 2۵ ۳6 61 دوومیداني

 ۵ ۱2 17 ۱۰ ۱8 28 دوچرخه سواری

 ۳۵ ۴۴ 79 ۴۳ 62 105 ژيمناستیک

 ۴ 6 10 8 ۱2 20 سواركاری
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 ۱۳۹۴های ورزشی و جنس و داوران برحسب رشتهمربیان  -۱۴-۱8

 ورزشيرشته 
 داوران مربیان

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 ۱6 27 43 ۳۰ ۴6 76 شطرنج

 2۱ ۳8 59 ۴8 7۳ 121 های رزميورزش

 ۴6 6۵ 111 77 ۱۱۳ 190 شنا

 62 26۵ 327 ۹2 ۴6۰ 552 فوتبال

 ۳ 6 9 ۵ ۱۵ 20 قايقراني

 2۱ ۴6 67 ۳6 6۵ 101 كاراته

 ۳ ۴ 7 ۵ 6 11 كبدی

 * ۳۵ 35 * ۴7 47 كشتي

 ۱7 27 44 ۳۰ ۴۰ 70 غريق نجات

 ۵ 6 11 7 ۱2 19 نابینايان و كم بینايان

 2 7 9 ۴ ۹ 13 ناشنوايان

 * ۱۰ 10 * ۱7 17 موتورسواری و اتومبیل راني

 ۴۵ 6۳ 108 ۵7 7۵ 132 والیبال

 * ۵ 5 * 6 6 های سه گانهورزش

 * ۱۰ 10 * 6۵ 65 وزنه برداری

 ۳2 ۵۰ 82 ۴۵ 68 113 ووشو

 ۱8 2۵ 43 2۵ ۴2 67 هندبال

 ۱۵ ۱8 33 2۳ ۳۵ 58 كوهنوردی

 * 7 7 * ۱۰ 10 ایباستاني و زورخانه

 * * * * ۱۳۰ 130 بدنسازی و پرورش اندام

 ۹۵ 6۵ 160 ۱8۰ 8۵ 265 های همگاني ورزش

 بوشهر.مموش   اداره کل ورزش و جوانان استان 
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 1394 حسب رشتهی شده در مسابقات ورزشی بردهکنندگان سازمانشرکت -15-18

 ويهلعس گناوه كنگان ديلم دير دشتي دشتستان جم تنگستان بوشهر كل استان شهرستان

 4041 4028 2852 1871 2180 2038 9093 10250 2008 18812 57173 جمع

 * ۱۱۱ * ۵۰ * * ۱۳۹ ۵7* ۱8۳ 540 اسكی 

های انجمن

 ورزشي
714 ۵۰۰ ۱۵ ۱2 ۹۱ ۱2 ۴ ۱7 ۳6 ۱ 26 

 * 26 * * * * * * * ۱2 38 رانياتومبیل

 6 ۳8 ۳2 ۳۳ ۳7 * ۱2۱ ۳۴ * ۳۱۹ 620 بدمینتون
بدنسازی و 

پرورش 

 اندام
3995 ۱۴7۰ ۱ 672 6۵۱ ۴۳ ۱۹۱ ۱6۹ 2۱2 277 ۳۰۹ 

 ۱۰ ۹6 ۵8 ۹2 * ۹۰ ۳۴۴ ۱۱8 ۳8 6۰۵ 1451 بسکتبال

بولینگ و 

 بیلیارد
81 6۱ * ۱ ۱۹ * * * * * * 

 7 ۱۰ ۱2 ۳ ۱ ۴7 ۵7 * * ۱68 305 بوكس

باستاني و 

 پهلواني
69 ۳۴ * * ۳۵ * * * * * * 

 * ۱۱ ۵ * * * ۳ ۱۵ * 77 111 خاكيتنیس

روی تنیس

 میز
350 ۱۴۳ ۳ ۳7 ۵6 ۱ ۴۵ ۱۰ 2۱ 26 8 

 ۱8 2۰۹ ۱۰۵ ۱8 ۱ ۴7 ۴۹۵ ۱۹6 ۵۴ 8۵2 1995 تکواندو

 26 ۳ * * ۴ * ۱۳ 28 * 2۹6 370 تیراندازی

تیراندازی 

 كمانبا
29 2۵ * * ۴ * * * * * * 

 * * * * * * ۳۱ * * ۴28 459 جودو

 * 2 ۱ * ۳۰ ۵ ۴۵ ۵ ۴ ۵۴ 146 دوومیداني

-چرخهدو

 سواری
89 ۵۹ * ۴ ۱7 ۳ * * * ۵ ۱ 

های ورزش

 رزمي
1529 ۳87 ۴۱ ۳۳ 7۹8 ۳6 82 28 ۵۱ ۵8 ۱۵ 

 ۵۳ ۱۳2 77 ۳۰ 6۵ ۱۴2 ۵۳7 ۳۱7 82 8۱۱ 2246 ژيمناستیک
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 )دنباله( ۱۳۹۳ حسب رشتهدهی شده در مسابقات ورزشی برکنندگان سازمانشرکت -۱۵-۱8

 شهرستان

كل 

 استان
 ويهلعس گناوه كنگان ديلم دير دشتي دشتستان جم تنگستان بوشهر

سنتي و بومي و 

 محلي
3672 286 ۱۳۱۳ ۱۱ ۴۵8 272 278 * ۱۵7 ۱۳۹ 7۵8 

 ۱۰ ۳۱ 8 * * * ۱ 2 * 6۱ 113 سواركاری

 7 ۱7 2 6 2 6 ۱۱ ۳8 2 7۴ 165 شطرنج

 ۳8۹ ۱ ۱6۳ 7 2 ۵8 ۱26 ۵6۴6 * 8۹۱ 7283 شنا

 ۱۹۳7 ۱۵۰۵ 67۰ ۵6۰ ۱۰۵۳ 722 27۹۱ ۱۰۵۹ 22۳ ۵۰۴۳ 15563 فوتبال

 * * * * * * * * * ۵۵ 57 قايقراني

 ۴۳ ۱ ۱۳7 * ۴ * ۱۴ ۴۵ * ۱۱۵ 359 موتورسواری

 ۱۱۳ ۴۵۱ ۳۹7 ۵۱8 ۱۴6 22۱ 6۳6 7۹۹ ۱۰8 ۳۰۰7 6396 نجات غريق

 ۱2 ۵۹ ۱۴ 68 * * ۳۵ ۳۰ ۱۱ 2۹۱ 520 همگاني

 ۱۱۳ ۳۴2 ۹۳ * 8۵ ۱۰۵ ۵۱۰ ۳۹۱ 72 ۹8۴ 2695 هندبال

 * * * * * * * * * 2۴ 24 والیبال

ناشنوايان و 

 بیماران خاص
63 22 * * ۴۰ * * * * ۱ * 

جانبازان و 

 معلولین
25 2۵ * * * * * * * * * 

نابینايان و كم 

 بینايان
50 2۰ * ۱ * * 22 * * ۵ 2 

 ۴۰ ۱78 2۵ ۴6 7۳ 2۹ 67 67 * ۱۵8 683 وزنه برداری

 ۹6 2۰۱ ۴۰8 7۹ ۱2 ۴۳ ۱7۴ 2۵۴ 2۹ ۳۹۳ 1689 ووشو

 * * * * * * * * * ۳۰ 30 كاراته

 * ۳2 ۴8 ۱۱۹ ۱ ۴۴ ۱6۹ ۴۵ ۳ ۳۵8 819 كبدی

 ۴2 28 ۵6 ۱8 ۴۱ ۵6 ۳۱7 7۵ ۹ 22۳ 865 كشتي

كونگ فو و 

 هنرهای رزمي
861 2۵7 * 2۵8 2۴۵ 6 ۱ * 6۴ ۳۰ * 

 * * * * * ۵۰ ۴۳ * * ۱۱ 104 كوهنوردی

 بوشهر.مموش   اداره کل ورزش و جوانان استان 
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 )نفر(مفرده و عتبات عاليات               عمره، زائران حج تمتع -16-18

سال و 

 شهرستان
 جمع

 حج عمره حج تمتع
عتبات 

 عالیات

مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن

1375 743 ۴۵۳ ۳2۰ ۱۳۳ 2۹۰ ۱۵6 ۱۳۴ ... 

1380 720 ۴۴۰ 2۴۹ ۱۹۱ 28۰ ۱۵2 ۱28 ... 

1385 3113 6۴۳ ۳۹۰ 2۵۳ 2۴7۰ ۱۳۵۴ ۱۱۱6 ... 

1390 23252 ۱۱22 7۰۱ ۴2۱ ۴2۰۹ ۱۹۰۳ 2۳۰6 ۱7۹2۱ 

1391 21819 7۱۵ ۴2۰ 2۹۵ ۴۵86 22۵6 2۳۳۰ ۱6۵۱8 

1392 17300 62۴ ۳۴7 277 ۳۳66 ۱۴۳8 ۱۹28 ۱۳۳۱۰ 

1393 16589 6۹2 ۳۹۴ 2۹8 ۳۳82 ۱6۱۳ ۱76۹ ۱2۵۱۵ 

1394 15205 761 445 316 2205 964 1241 12239 

 6۰۳۵ 727 ۵88 ۱۳۱۵ ۱2۳ ۱۳۴ 2۵7 7607 بوشهر

 * * * * ۱۰ ۱8 28 28 تنگستان

 * * * * ۵ 2۰ 2۵ 25 جم

 ۱۵82 ۱6۵ ۱2۹ 2۹۴ ۳6 ۵۹ ۹۵ 1971 دشتستان

 ۱۳۰6 7۴ 6۹ ۱۴۳ 2۵ ۵۳ 78 1527 دشتی

 ۵۹۱ * * * ۱8 ۴۱ ۵۹ 650 دیر

 ۴7۵ * * * ۳ ۱۰ ۱۳ 488 دیلم

 * * * * ۳6 ۳۴ 7۰ 70 عسلویه

 ۱۱۴2 8۳ 6۰ ۱۴۳ ۱۵ ۱۹ ۳۴ 1319 کنگان

 ۱۱۰8 ۱۹2 ۱۱8 ۳۱۰ ۴۵ ۵7 ۱۰2 1520 گناوه

 بوشهر.مموش  مديري   ج و زيارت استان 
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 )نفر(                          ها  کننده از هتلان خارجی استفادهگردشگر -17-18

 جمع سال و ماه

1390 1938 

1391 2252 

1392 2073 

1393 2775 

1394 2931 

 268 فروردین

 333 اردیبهشت

 241 خرداد

 162 تير

 204 مرداد

 214 شهریور

 213 مهر

 273 آبان

 243 آذر

 259 دی

 252 بهمن

 269 اسفند

 بوشهر.مموش   اداره کل میراث فرهنیي ، صنايع دستي و گردشیری استان                                 
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 ماه 12ها به تفکيک کننده از هتلگردشگران خارجی استفاده -18-1نمودار

 
 ۱8-۱7مبنا: جدول 
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 مقدمه 
آمارهای ارا ه شده در اين فصتل مربتوط بته    
تاسیسات و تجهیگات عمرانتي شتهرهای استتان    

ره بار، بوشهر در زمینه کشتارگاه، میادين میوه و ت
مومي، وسايل های عگورستان، فضای سبگ، پار 

شد. آمارهای فوق که توسط با مل زباله و .... مي
شتود  های استان به روش ثبتي تهیه ميشهرداری

ها تهیه و در اين فصتل ارا ته   از طري  شهرداری
 شده اس . 

 تعاريف و مفاهیم 

قابتل   هرگونه مواد جامد يا نیمه جامد غیر :زباله 

هتتای اجتمتتاعي و استتتفاده کتته ناشتتي از فعالیتت 
ی و صتنعتي باشتد و از   تولیدی وتانیي، کشتاورز  

وارج شتده باشتد، زبالته     های مشکورروند فعالی 
شود. مواد مگبور  تي اگر قابل بازيافت   نامیده مي

شتتمول چنتتین تعريفتتي قتترار      باشتتند بتتاز هتتم در
 گیرند. مي

تاکسي، وسیله نقلیه موتتوری عمتومي    تاكسي:

  با مشخصات مسافری عموما  از نو  سواری اس
داری از آن توسط شهرداری برويژه که امتیاز بهره

 شود. صادر مي

بوس، وستیله نقلیته موتتوری    میني میني بوس:

 مستتافری زمینتتي غیتتر ريلتتي استت  کتته تعتتداد  
های آن ) شامل صندلي راننتده (  تداقل   صندلي

 باشد.  21 داکثر  10

ــوس اتوبتتوس، وستتیله نقلیتته موتتتوری   : اتوب

ینتتي غیتتر ريلتتي استت  کتته تعتتداد   مستتافری زم
های آن با صندلي راننده و کمتك راننتده   صندلي

 يا بیشتر باشد.  22

تواننتد از آن  محلي کته تمتاو افتراد متي     پارك:

استفاده کنند. بترای گتردش و استترا   عمتوو     
متتردو بتتوده و در آن عمتتدتا  وستتايل ستترگرمي و 

ها، افكار و تقريبا  برای همه اقشار با سلیقهرفاهي 
 های متفاوت وجود دارد. سن 

، در داوتل  نتوعي کتاربری زمتین    سبز: فضای

شتتهر استت  کتته غالبتتا  دارای پوشتتش گیتتاهي   
شود( که صنوعي اس  ) توسط انسان کاشته ميم

و هتتم اکولتتوژيكي را دارا     هتتم بتتازده اجتمتتاعي 
باشتتد و از ديتتدگاه شهرستتازی در برگیرنتتده  متتي

سیمای شهر بتوده و از انتوا  دروتتان و پوشتش     
ست  و بته عنتوان    گیاهي گوناگون تشكیل شده ا

جتان  يك عامل زنده و  یاتي در کنتار کالبتد بتي   
کننتتده ستتاو  مورفولوژيتتك شتتهر    تعیتتینشتتهر، 
 باشد.  مي

کشتارگاه مكاني است  بترای انجتاو     كشتارگاه:

ذبتتق قتتانوني و بهداشتتتي ا شتتاو کتته توستتط    
ه اصول بهداشتي ا تداث  شهرداری با رعاي  کلی

اينتده  . پ  از ذبق  شته توستط نم  گرديده اس 
بهداش  مورد معاينه قرار گرفته و بعد از تايید بتا  

لیته مخصتوص جهت   متل، تحويتل      وسايل نق
 گردد. های س ق ميقصابي

محصور که طب  نقشه  محلي اس  گورستان :

کاری و ی و درو ها ویابان بندمصوب شهرداری
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 اب  اصتول بهداشت  بترای   کاری شده و م ت گل
شتود ستاوته    متوفیاني که به امانت  گتشارده متي   

هتای متعتدد   شود. اين محل بايتد دارای اتتاق  مي
جه  مشايعین گورکنان و گشاردن متوفیان باشتد  

، آجتر و  كو تماو اوقات لوازو دفتن از قبیتل آهت   
 غیره باشد. 

 

 گزيده اطالعات:

هتا در  بدلیل عدو همكتاری بروتي از شتهرداری   
ای از اطالعتتات ارا تته گگيتتدهستتال بتته موقتتع ار

اطالعات که بیانیر وضعی  کلي استان در زمینته  

ودمات شهری باشد ناممكن اس  با ايتن وجتود   
 باشد ه اطالعات دريافتي به اين شرح ميگگيد

بتیش از   وتودرو  146در شهرهای استان روزانته  
کنند. در ايتن شتهرها   تن زباله را  مل مي 4833
 2326442بتال  بتر    پار  عمومي با وسعتي 180

گورستتتان بتتا وستتعتي معتتادل   56متتتر مربتتع و 
متر مربع وجود دارد. همچنین وستع    1078343
هكتتار   547شتهری استتان بتیش از     فضای سبگ

چشتمه   190باشد. در شهرهای استان بیش از مي
چشمه توال  عمومي تعبیته   826 ماو عمومي و 

 شده اس .
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 1394خدمات شهری  -1-19

اماو  آبدان آبپخش جمع شهر
  سن

 بردوون برازجان اهرو

 كشتارگاه

 * * * * * * 3 تعداد

متوسط 

كشتار 

روزانه در 

سال 

 گذشته

دام 

 سنگین
486 * * * * * * 

دام 

 سبک
6325 * * * * * * 

 1 2 1 1 1 1 35 نشانيهای آتشايستگاه

میادين میوه 

 و تربار

 * 1 * * * * 10 تعداد

 * 2000 * * * * 48132 )مترمربع(وسعت

 حمل زباله
 1 24 2 1 1 4 138 تعداد خودرو

 15 120 12 2 4/5 13 2/3098 )تن(زباله حمل شده

های پارك

 عمومي

 2 42 4 3 3 5 207 تعداد

 11894 466731 76000 80000 4/2 85000 4/2426210 )مترمربع(وسعت

گورستان و 

 غسالخانه

 1 1 2 2 2 3 58 تعداد

 15000 48015 70000 9600 20000 57806 1196452 )مترمربع(وسعت

 37 143 4/11 15/4 * 14 15/7817 )هكتار(وسعت فضای سبزشهری

 حمام
 2 24 1 8 1 4 158 عمومي

 * * * * * * 10 خصوصي

 12 100 1 20 4 26 995 های عموميتوالت

 



 عمران شهری – 19 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
556 

 

 

 )دنباله(  ۱۳۹۳خدمات شهری -۱-۱۹

 دلوار دالکي خورموج خارگ چغادك جم بوشهر شهر

 كشتارگاه

 * * * * * * * تعداد

متوسط 

كشتار 

روزانه در 

سال 

 گذشته

دام 

 سنگین
* * * * * * * 

دام 

 سبک
* * * * 6 * * 

 * 1 1 * 1 1 4 نشانيهای آتشايستگاه

میادين میوه 

 و تربار

 * * * * * 1 1 تعداد

 * * * * * 7767 * )مترمربع(وسعت

 حمل زباله
 2 2 6 2 3 4 23 تعداد خودرو

 10 6 40 7 12 20 170 )تن(زباله حمل شده

های پارك

 عمومي

 5 2 12 3 3 8 16 تعداد

 20000 38000 210000 18000 54000 97000 312155 )مترمربع(وسعت

گورستان و 

 غسالخانه

 1 1 1 1 1 1 11 تعداد

 30000 22000 28000 1000 20000 25000 * )مترمربع(وسعت

 6/5 4 26 27 6 20 53 )هكتار(وسعت فضای سبزشهری

 حمام
 7 8 8 * * 6 2 عمومي

 * * * * * * * خصوصي

 20 4 9 18 6 64 200 های عموميتوالت
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 ) دنباله(    ۱۳۹۳خدمات شهری  -۱-۱۹

 كنگان كاكي شبانکاره سعدآباد ريگ ديلم دير شهر

 كشتارگاه

 1 * * * * 1 * تعداد

متوسط 

كشتار 

روزانه در 

سال 

 گذشته

دام 

 سنگین
* 50 * * * * 4 

دام 

 12 5 * * * 2600 * سبک

 1 1 1 1 1 1 1 نشانيهای آتشايستگاه

میادين میوه 

 و تربار

 1 * 1 * * 1 * تعداد

 11000 * 1000 * * 2500 * )مترمربع(وسعت

 حمل زباله
 5 3 2 2 3 7 5 تعداد خودرو

 80 10 10 600 9 35 30 )تن(زباله حمل شده

های پارك

 عمومي

 14 6 6 2 2 14 7 تعداد

 147687 38500 8000 53740 7605 82931 43900 )مترمربع(وسعت

گورستان و 

 غسالخانه

 2 2 2 1 1 1 1 تعداد

 42700 50000 5000 70000 65000 31900 52000 )مترمربع(وسعت

 75/44 8 9 12 40 11 13 )هكتار(وسعت فضای سبزشهری

 حمام
 16 * 10 * 1 20 * عمومي

 * * * * * * * خصوصي

 61 * 40 13 35 114 20 های عموميتوالت
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 ) دنباله(   ۱۳۹۴خدمات شهری  -۱-۱۹

 تنگ ارم عسلويه تقينخل بنک وحدتیه گناوه شهر

 كشتارگاه

 * * * * * 1 تعداد

متوسط 

كشتار 

روزانه در 

سال 

 گذشته

دام 

 * * * * * * سنگین

دام 

 * * * * * * سبک

 1 * 1 1 1 2 نشانيهای آتشايستگاه

میادين میوه 

 و تربار

 * * * 2 * 1 تعداد

 * * * 16220 * 2645 )مترمربع(وسعت

 حمل زباله
 1 4 4 3 2 12 تعداد خودرو

 7 18 30 10 12 60 )تن(زباله حمل شده

های پارك

 عمومي

 2 5 1 3 2 18 تعداد

 17200 10 5000 10000 233000 178840 )مترمربع(وسعت

گورستان و 

 غسالخانه

 1 1 1 3 3 1 تعداد

 30000 200000 22600 37111 22870 37000 )مترمربع(وسعت

 2/3 15 14 21 5/6 5/41 )هكتار(وسعت فضای سبزشهری

 حمام
 * * 6 * * 28 عمومي

 * * * * * 10 خصوصي

 * 7 6 21 2 125 های عموميتوالت
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 ۱۳۹۴خدمات شهری  -۱-۱۹

 سيراف بردستان انارستان ریز کلمه طاهری شهر

 كشتارگاه

 ... ... ... ... ... ... تعداد

متوسط 

كشتار 

روزانه در 

سال 

 گذشته

دام 

 سنگین
... ... ... ... ... ... 

دام 

 سبک
... ... ... ... ... ... 

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ... نشانيهای آتشتعداد ايستگاه

میادين میوه 

 و تربار

 ۱ ... ... ... ... .. تعداد

 ۵۰۰۰ ... ... ... ... ... )مترمربع(وسعت

 حمل زباله
 2 ۱ ۱ ۱ ۱ ... تعداد خودرو

 7 ۱2 ۱2۰ 8 8۰۰ ... )تن(زباله حمل شده

های پارك

 عمومي

 ۴ 2 ۱ 2 2 ... تعداد

 ۴۰۰۰۰ ۹2۰۰ ۱6۵۰۰ 22۴۰۰ 2۵۰۰۰ ... )مترمربع(وسعت

گورستان و 

 غسالخانه

 2 ۱ * ۱ ۱ ... تعداد

 ۵۰۰۰۰ 78۵۰ * ۳۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ... )مترمربع(وسعت

 ۵ 72۰۰ 8۵/۵ 2/۵ 8/۳ ... )هكتار(وسعت فضای سبزشهری

 حمام
 ۴ ۴ * ... ۴ ... عمومي

 * * * * - ... خصوصي

 ۱6 ۱۵ 8 * 2۴ ... های عموميتوالت
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 )دنباله( ۱۳۹۴خدمات شهری  -۱-۱۹

 عالیشهر شنبه آباد بادوله دوراهک شهر

 كشتارگاه

 * * * * * تعداد

متوسط 

كشتار 

روزانه در 

سال 

 گذشته

دام 

 * * * * * سنگین

 * * * * * دام سبک

 ۱ ۱ * ۱ * نشانيهای آتشايستگاه

میادين میوه و 

 تربار

 * * * * * تعداد

 * * * * * )مترمربع(وسعت

 حمل زباله
 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ تعداد خودرو

 ۵6 78۰ ۳ ۱۰ ۱۵ )تن(زباله حمل شده

های پارك

 عمومي

 ۴ 2 ۱ 2 ۱ تعداد

 ۴۱۰2۱ ۳۰۰۰ ۵6۰۰ 2۰۰۰ 7۳۱۵ )مترمربع(وسعت

گورستان و 

 غسالخانه

 * ۱ 2 ۱ ۱ تعداد

 * 2۰۰۰۰ 2۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ 2۱۰۰۰ )مترمربع(وسعت

 ۱۹۵ ۱ 2 * ۵ )هكتار(وسعت فضای سبزشهری

 حمام
 * * * * 2 عمومي

 * * * * * خصوصي

 * * * * ۴ های عموميتوالت
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 1394تعداد وسایل نقليه عمومی درون شهری برحسب نوع در پایان سال  -2-19

 بوشهر شهر

 جمع
 دستگاه اتوبوس 8۴

 دستگاه تاکسی 62۴

 اتوبوس

۴۵7O 6۵ 

 ۱۱ اسکانیا

 ۵ شهاب

 ۳ پیشرو

 ... بوسمينی

 تاکسی

 27 پروتون

 28 ون

 27 سمند

 ۳۳ روآ

۴۰۵ ۴۳ 

 ۳۹8 پرايد

 68 پیکان

 مأخذ: شهرداری شهر بوشهر                        
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 نشانی در شهر بوشهرهای آتشمشخصات ایستگاه -3-19

 سال و نام ایستگاه

قه
نط
م

 

ش
وش
رپ
زی
ت 
عي
جم

 

ش
 آت
ی
ها
رو
 ني
اد
عد
ت

ن
شا
ن

ه  
ن ب
يد
س
ن ر
ما
ط ز
وس
مت

ثه
اد
 ح
ل
مح

 

تعداد ناوگان عملياتی 

 هرایستگاه

1393 

 دقیقه ۵تا  ۳ ۳2 ۹۰۰۰۰ ۱ ۱ايستگاه

خودرو آبرسان،  ۱خودرو اطفاء، ۳

خودرو پیشرو،  ۱خودرونردبان،  ۱

 خودرو امداد و نجات ۱

 خودرو اطفاء۱ دقیقه ۵تا  ۳ ۱۰ ۳۵۰۰۰ 2 2ايستگاه

 خودرو پیشرو ۱خودرو اطفاء،۱ دقیقه ۵تا  ۳ ۱6 6۰۰۰۰ ۳ ۳ايستگاه

 خودرو اطفاء۱ دقیقه ۵تا  ۳ ۱۳ ۳۵۰۰۰ ۴ ۴ايستگاه

1394 

 دقیقه ۵تا  ۳ ۳2 ۹۰۰۰۰ ۱ ۱ايستگاه

خودرو آبرسان،  ۱خودرو اطفاء، ۳

خودرو پیشرو،  ۱خودرونردبان،  ۱

 خودرو امداد و نجات ۱

 خودرو اطفاء۱ دقیقه ۵تا  ۳ ۱۰ ۳۵۰۰۰ 2 2ايستگاه

 خودرو اطفاء۱ دقیقه ۵تا  ۳ ۱6 6۰۰۰۰ ۳ ۳ايستگاه

 خودرو اطفاء۱ دقیقه ۵تا  ۳ ۱۳ ۳۵۰۰۰ ۴ ۴ايستگاه

 مأخذ: شهرداری شهر بوشهر     
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 نشانیهای آتشها و حوادث به تفکيک ایستگاهسوزیمقایسه توزیع فراوانی آتش -4-19

 سوزیتعداد آتش تعداد حوادث منطقه سال و نام ایستگاه

1394 

 ۱7۹ ۱۵۰ ۱ 1ایستگاه

 8۱ ۱۵۱ ۱ 2ایستگاه

 ۱۴۹ ۱۴2 2 3ایستگاه

 ۵6 2۴۵ ۱ 4ایستگاه

 مأخذ: شهرداری شهر بوشهر 

 

 شده خانگی به تفکيک مناطق دوگانه شهرداریزباله حمل -5-19

 سال
 2منطقه  1منطقه

 )تن(مجموع تناژ زباله 
 ناحيه سه ناحيه دو ناحيه یک

1390 ۱8 8۰ ۴۵ ۱۴۳ 

1391 ۱۹ 8۳ ۴8 ۱۵۰ 

1392 ۱۹ 8۴ ۵2 ۱۵۵ 

1393 2۰ 86 ۵۴ ۱6۰ 

1394 22 ۹۰ ۵۵ ۱67 

 مأخذ: شهرداری شهر بوشهر
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 وضعيت فضای سبز شهر بوشهر -6-19

سال و 
 من قه

مسا   کل 
فضای سبگ 
 )مترمربع(

 پار  همسايیي پار  محلي پار  شهری
ق عات پراکنده 
 فضای سبگ

 مسا   تعداد مسا   تعداد مسا   تعداد مسا   تعداد

1390 748199 9 267887 25 90287 * * 39 390025 

1391 807726 11 288430 30 100738 * * 43 418558 

1392 816526 11 288430 30 100738 * * 45 427358 

1393 878155 12 298430 30 100738 * * 49 478987 

 288678 37 * * 86488 25 65512 8 440678 من قه يك

 224363 15 * * 22152 8 210163 6 456678 من قه دو

 مأخذ: شهرداری شهر بوشهر

 

 



  

 

استاعمومی بودجه  – 20فصل 
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 مفاهیم و تعاريف:

  اس    تدول  يتمال هتامترنتب : دولت  بودجه كل

  بترستتال   من بت    کته  متتالي   سال  يك  برای  که
بودجته    شتود و شتتامل  مي  تهیه  اس ،  تقتويتمي
  هتای  شترک   هتا و  بانتك  بودجته  دول ،  عمومي
  دول   به  وابسته  انتفاعي  سساتؤم و بودجه  دولتي
 . باشد مي

در   کته   است    ای بودجه : دولت  عمومي بودجه

   زو  متالي   ، منتابع  سا نه برنامه  اجرای  ، برای آن
تملتك  و   (جتاری ای ) هگينه  و اعتبارات  بیني پیش
  هتای  دستتیاه   (عمرانتي ای ) هتای سترمايه   دارايي
 شود. مي  ، تعیین اجرايي

،  مالي  هر سال بودجه : و قطعي  مصوب بودجه

ستتازمان متتديري  و از آن توستتط   قبتتل  در ستتال
  وزيتران   تیتم ه  ورد و بته ابتر  برنامه ريگی کشتور 

  ل تمجت   ، تقتديم  بودجته   يحه  اد، و طيتپیشنه
و   ثتاز بح   تپ  هتشود ک يتم  الميتاس  ورایتش

  متورد تصتويب    بودجته   قتانون   عنوان  هت، ب بررسي
  بترای  جديتد،   ستال   از شرو   گیرد و قبل قرار مي
يتا    اول  گتردد )مصتوب   متي   ابتال    دول   اجرا به

در شتترايط   بتتروز تغییتترات  بتته  توجتته ورد(. بتتاابتر 
  کشور و ايجاد بروي  و سیاسي  ، اجتماعي اقتصادی
  ها، بودجته  ا و پرداوتيه در مقدار دريافتي  نوسانات
  بته   ،تغییراتتي   هتا، بتا اعمتال    ها و سازمان دستیاه
  بته   ، توسط دول  بودجه  قانون  متمم  يحه  عنوان
از   قبل  شود که مي  تقديم  اسالمي  شورای  مجل 

  گتردد )مصتوب   مي  مورد نظر، تصويب  سال  پايان
  بته   ، بتا تتتوجه   مالي  هر سال  از پايان  (. پت  دوو

هتا   يتپرداوتت و عملكرد  ها مقدار دريافتي  ق عی 
  مشتخص   دولت    ق عتي   هتودجت، ب گانهتوسط وتت

 شود. مي

ــي ـــای پرداخت ـــي  ه ـــه عمـوم   بـودج

  انجتتاو   ایتتت ه هگينته   از کتل   عبتارت : دولـت

ی( و ای )جتتتار  هگينته از   اعتم   توسط دول   شده
از   )عمرانتتتي( ای های سرمايتتته  تملتك دارايتي

  در مدت  و اوتصاصي  يتعموم  مدهایآدر  لتتمح
 . اس  مالي  سال  يك

تمامي  : دولت  عمومي  بودجـه  های دريافتي

متتد آو در  متتد عمتتوميآدر  وانتعنتت  تحتت   وجتتوه 
اير تست  ار واعتبت   تتممین   ستاير منتابع   اوتصاصي،
د در تبايتت  ونتقانتت  موجتتب  هتبتت  کتته وجتتوهي
 متمرکتتگ شتتود،  کتتل  داری هتوگانتت  ایتهتت  ستتاب
  را تشتكیل   دولت    عمتومي   بودجته   هتای  دريافتي

 دهد. مي

ــومي آدر ــد عم متتد ستت  از درآا عبتتارت : م

و ستود   ها، مؤسستات دولتتي و مالیتات    وزارتخانه
متتد  اصتتل از هتتای دولتتتي و درآ ستتهاو شتترک 

ي کته در  متدهاي آدر انحصارات و مالكی  و ستاير 
متد  عنتوان درآ انون بودجته کتل کشتور تحت      ق

 شود. عمومي منظور مي

است     متدهايي آاز در  عبارت : مد اختصاصيآدر

  مصتارف  يتا   مصترف   بترای   قتانون   موجب  به  که
متد  آدر  عنتوان   ، تحت   کشور  کل در بودجه  واص

 شود. منظور مي  اوتصاصي
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  مصترف   بترای   کهاس    از مبلغي   عبارت اعتبار:

  مشخص  اهداف  به  نیلبه منظور   معین  يا مصارف
  مجلت    تصتويب   ، بته  دول   های برنامه  اجرای و

 رسد. مي  اسالمي  شورای

 ای هــای ســرمايه تملــک دارايــي  اعتبــار

، مجموعته عملیتات و   منظور اعتبار :  )عمراني(

ودمات مشخصي اس  که بتر استاس م العتات    
توجیهي، فني، اقتصادی و اجتمتاعي کته توستط    

شود، طي مدت معتین و   جاو ميدستیاه اجرايي ان
های  با اعتبار معین برای تحق  بخشیدن به هدف
گتشاری   برنامه توسعه پنج ساله به صورت سترمايه 
ای اجترا   ثاب  يا م العه برای ايجاد دارايي سرمايه

گردد و منابع متورد نیتاز اجترای آن از محتل      مي
ای  هتای سترمايه   اعتبارات مربوط به تملك دارايي

ود و به دو نو  انتفاعي و غیرانتفاعي تامین مي ش
 گردد. تقسیم مي

ــارات  ــه  اعتب ــاری( هزين منظتتتور  : ای )ج

  ، به ساله پنج  عمراني در برنامه  که  اس   اعتباراتي
 دولت  بته    عمتومي  و در بودجتته   کلتتي   صتورت

و   دولت    جتاری   هتای  هگينه  ، برای تممین تفكیك 
  هتای فعالی   س تق  نیهتداری هگينته  همچنیتن
  بینتتتي پیتتتش  دولتتت   اجتتتتماعي و  اقتتتتصادی

 شتود. مي

از   اس  کته   از پرداوتي  عبارت : پرداخت  پیش

و   اوتا كتت  ، براستتاس مربتتوط  اعتبتتارات  محتتل
تعهتد    اوتانجت  از  شت، پیت  مقررات  قراردادها، طب 

 گیرد. مي  صورت

اری و های اجب اس  از پرداو    ارتتعب : اتـمالی

بالعو  اشخاص  قیقي و  قوقي به دول  کته  
م اب  قانون و در جه  اعمال  اکمی  و تممین 

 گیرد. مصارف عمومي صورت مي

  و وتتدمات  از عملیتتات  ای مجموعتته : طــرح 

 هتا هتگينت تبت   هتکت   اس   ای بستته و هم  مشخص
  بتترای   ،معیتتن   زمتانتتي  دوره  كتن، در يت تمعی

 گیرد. مي  انجاو  مشخص  اهداف  به  رسیتدن

  کته   است   هايي  طرح  مجموعه : ملي  های طرح

 گتشاری،  لحا  سترمايه  دارد و از  استراتژيك جنبه
باشتد و   متي  ، پیچیتده  و از نظتر تكنولتوژی    بگرگ
  من قته   نیگ از  د يك  آن  بر اجرای  مترتب  اثرات
 . تر اس  بیش

است     هتايي  طرح  مجموعه : استاني  های طرح

بتتا  آن  اجتترای و  در محتتل نآ  ريتتگی برنامتته  کتته
، در  و ملتي   محلتي   مشتتر    از امكانتات   استفاده
 پشير باشد. امكان  استان

 گزيده اطالعات: 

محتتل  منتتابع بودجتته استتتاني از  1394درستتال 
میلیتارد   18261درآمدهای عمومي استان  تدود  

درصتد   25ريال بوده اس .که نسب  به سال قبل 
عملكرد درآمتدهای عمتومي    يافته اس .افگايش 

میلیارد ريال بوده اس  که  19206استان نیگ برابر 
 بیشتر بوده اس . 1393درصد نسب  به سال  42

هتتای درآمتتدهای ناشتتي ازمالیتتات 1394درستتال 
درصتد افتگايش    27، 93ستال مستقیم نسب  بته  

 داشته اس .
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 ای )جتاری( عملكرد اعتبارات هگينه 1394درسال 
یتارد ريتال   میل 1819های اجرايي استتان  دستیاه

درصتد    45مقايسه با سال قبتل   بوده اس  که در
اعتبارات  همچنین عملكرد دهد.افگايش نشان مي

استتان   ای )عمرانتي( هتای سترمايه  تملك دارايي
میلیتارد ريتال بتوده     4026بتیش از  1394درسال 

درصتد   24 دود  مقايسه با سال قبل اس  که در
 .  دهدرا نشان مي کاهش
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 )میلیون ريال(          خالصه بودجه استانی  -1-20

 1394 ١393 ١392 ١39١ ١39٠ شرح

 )مصوب(

 4461492 ۵۱6۰6۹۹ ۵۱7۰۳2۴ ۵766۰22 ۳6۱۹8۳2 ها دريافتي

 18371557 ۱۴۵۴۴27۴ ۱22۰2۴8۹ 822۱۹۳7 ۵۳۳68۱۵ از محل درامدهای استاني

 13910065- -۹۳8۳۵7۵ -7۰۳2۱6۵ -2۴۵۵۹۱۵ -۱7۱6۹8۳ از محل درامد ملي

 4461492 ۵۱6۰6۹۹ ۵۱7۰۳2۴ ۵766۰22 ۳6۱۹8۳2 ها پرداختي

 1530492 ۱۰7۴۴۵۴ ۱۱۴۱677 ۱۱۰۵۵۳6 ۹۳87۱۴ ای هگينه

 2931000 ۴۰862۴۵ ۴۰286۴7 ۴66۰۴86 268۱۱۱8 ای های سرمايه تملك دارايي

 )عملکرد(

 4708913 ۴8۴6۴2۹ ۳۱۰8۳۴۵ ۳۰۴۴۱۹6 ۴۰2۹۹۱6 ها دريافتي

 20182946 ۱۳۵۰7۳78 ۱۰۳27۱6۰ 8۰8۰۱7۰ 626۵۵6۱ از محل درامدهای استاني

 15474033- -866۰۹۴۹ -72۱88۱۵ -۵۰۳۵۹7۴ -22۳۵6۴۵ از محل درامد ملي

 4708913 ۴8۴6۴2۹ ۳۱۰8۳۴۵ ۳۰۴۴۱۹6 ۴۰2۹۹۱6 ها پرداختي

 1819913 ۱2۹۰2۵۵ ۱۳۳8۳8۱ ۱۱۰۴8۵2 ۱۱۵2۳۹7 ای هگينه

 2889000 ۳۵۵6۱7۴ ۱76۹۹6۴ ۱۹۳۹۳۴۴ 2877۵۱۹ ای های سرمايه تملك دارايي

 استان بوشهر. برنامه و بودجه: سازمان مأخذ
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 )میلیون ريال(         مدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند درآ -2-20

 1394 ١393 ١392 ١39١ ١39٠ ١388 شرح

 )مصوب(

 18261557 14544274 12202489 8221937 5336815 3408020 جمع

 18261557 ۱۴۵۴۴27۴ ۱22۰2۴8۹ 82۱7۱77 ۵۳۳۱8۴۵ ۳۴۰2۰۱۰ قسمت اول: درآمدها

 17343912 ۱۳6۱88۱۴ ۱۱76۹۱۴۹ 77۹۱۰۱۵ ۴87۹8۴6 ۳۱7۴۰۱۰ بخش اول: درآمدهای مالیاتي

 … … … … … … ها بند اول ـ مالیات بر شركت

 … … … … … … بند دوم ـ مالیات بر درآمد

 … … … … … … بند سوم ـ مالیات بر ثروت

چهارم ـ مالیات بر بند 

 واردات
… … … … … … 

بند پنجم ـ مالیات بر كاالها و 

 خدمات
… … … … … … 

بخش دوم : درآمد ناشي از 

 های اجتماعي كمک
… … … … … … 

بخش سوم: درآمدهای حاصل 

 از انحصارات و مالکیت دولت
۵۵۰۰ 6۹۹۳ ۹۴2۰ ۵2۵2 2۰۰ 400 

بخش چهارم: درآمدهای 

فروش حاصل از خدمات و 

 كاال

۱۳7۹۴۵ ۱7۳28۰ ۳۵778۴ 2۳۰۳7۹ ۵88۰78 496523 

بخش پنجم: درآمدهای 

 حاصل از جرايم و خسارت
2۵28۰ ۳22۱۵ ۴۱2۵8 ۱۰2۰۴۵ ۱۹27۴۰ 206455 

بخش ششم: درآمدهای 

 متفرقه
۵۹27۵ 2۳۹۵۱۱ ۱77۰۰ ۹۵66۴ ۱۴۴۴۴2 214267 

قسمت دوم: منابع حاصل از 

های  واگذاری دارايي

 ای  سرمايه

6۰۱۰ ۴۹7۰ ۴76۰ * * * 

قسمت سوم: منابع حاصل از 

 های مالي واگذاری دارايي
… … … … … … 
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 )دنباله(   )میلیون ريال(       درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند  -2-2۰

 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 )عملکرد(

 192062945 13507378 9879239 8080174 6265561 4472002 جمع

 192062945 ۱۳۵۰7۳78 ۹87۹2۳۹ 8۰7۱۳26 62۵8۱87 ۴۴68۵۹8 قسمت اول: درآمدها

بخش اول: درآمدهای 

 مالیاتي
۴۱۰۱8۱8 ۵8۴8۱۳6 7۵666۹۵ ۹۵6۴۰78 ۱26۰۴2۰۱ 190972103 

بند اول ـ مالیات بر 

 ها شركت
… … … … … … 

 … … … … … … بند دوم ـ مالیات بر درآمد

ـ مالیات بر بند سوم 

 ثروت
… … … … … … 

بند چهارم ـ مالیات بر 

 واردات
… … … … … … 

بند پنجم ـ مالیات بر 

 كاالها و خدمات
… … … … … … 

بخش دوم : درآمد ناشي 

 های اجتماعي از كمک
… … … … … … 

بخش سوم: درآمدهای 

حاصل از انحصارات و 

 مالکیت دولت

۴۰۱۳ ۴۱۹۵ ۱۴۵7 ۱۳72 * 198 

چهارم: درآمدهای بخش 

حاصل از خدمات و فروش 

 كاال

۱۳2۰66 2۱۳726 27۹۴۳۹ ۴۹76۹ ۴۹۰2۱۰ 410988 

بخش پنجم: درآمدهای 

 حاصل از جرايم و خسارت
۱۵۳7۴ ۳۳2۵۵ 8۰6۵۹ ۱۵262۰ ۱8۰۵۱7 191452 

بخش ششم: درآمدهای 

 متفرقه
2۱۵۳27 ۱۵887۵ ۱۴۳۰76 ۱۱۱۴۰۰ 2۳2۴۵۰ 488204 

قسمت دوم: منابع حاصل 

های  از واگذاری دارايي

 ای  سرمايه

۳۴۰۴ 7۳7۴ 88۴8 * * * 

قسمت سوم: منابع حاصل 

های  از واگذاری دارايي

 مالي

… … … … … … 

 استان بوشهر . برنامه و بودجه: سازمان مأخذ
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مـد عمـومی    های اجرایی استان از محـل درآ  تگاهای دس عملکرد اعتبارات هزینه -3-20

 )میلیون ريال(
 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 شرح

 1819983 1249650 1338381 1104852 1152397 1152397 976236 جمع

 300151 22۰۰۰ 268514 222887 173168 173168 129907 استانداری

 46883 ۳۳۴6۳ 30551 25359 23465 23465 19859 اداره كل ثبت احوال

اداره كل ثبت اسنادو 

 امالك 
24383 27926 27926 34770 43469 6۳۹2۹ 84472 

اداره كل اوقاف وامور 

 خیريه 
5520 5579 5579 6365 6462 8۳۳۳ 11225 

اداره كل اموراقتصادی 

 ودارائي 
22287 27283 27283 29855 31038 ۴۰۴27 49411 

اداره كل كار وامور 

 اجتماعي 
20343 24716 24716 37721 43428 ۴6۳۹2 56549 

اداره كل فرهنگ و 

 ارشاد اسالمي 
16690 20841 20841 23750 28910 ۳۳2۴۳ 35668 

سازمان آموزش و 

 پرورش 
... ... ... ... ... ... ... 

اداره كل نوسازی و 

توسعه و تجهیز 

 مدارس 

9176 10382 10382 10513 14191 ۱8۱۴۰ 21334 

 43972 ۴۴۹78 42583 33966 21333 21333 17305 تربیت بدني كلاداره

 154669 ۱۴22۰۹ 118156 96352 94026 94026 79755 سازمان بهزيستي 
سازمان مسکن 

 وشهرسازی 
19849 22638 22638 ... ... ... ... 

سازمان جهاد 

 كشاورزی 
104687 121967 121967 130018 140971 ۱۵۴6۱۱ 206431 

اداره كل شبکه 

 دامپزشکي 
23445 30838 30838 35338 42872 ۵۰7۵7 64764 

 67202 ۵۰7۱۴ 43579 37198 34861 34861 29247 اداره كل منابع طبیعي 

اداره كل حفاظت 

 محیط زيست 
15959 19118 19118 21703 25776 ۳۰88۹ 37763 

سازمان صنايع و 

 معادن 
7496 9095 9095 39962 47559 ۵۴6۳۹ 60943 
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   )میلیون رينال( مد عمومی  های اجرايی استان از محل درآ تگاهای دس اعتبارات هزينهعملکرد  -۳-2۰

 )دنباله(

 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 1375 شرح
اداره كل استاندارد وتحقیقات 

 صنعتي 
5956 7424 11114 11114 11929 15129 ۱۵۹8۱ 22591 

 * * 65923 56872 30759 30759 26494 22197 اداره كل بازرگاني 

 90308 78۳۱7 13837 11667 38188 38188 30446 24784 اداره كل راه و ترابری 

 19560 ۱6۱2۱ 89735 74572 11165 11165 9735 8728 اداره كل هواشناسي 

سازمان زندانها واقدامات تامیني و 

 تربیتي 
60199 54861 77879 77879 21684 18632 ۱2۳۵۹۴ 148999 

 24261 22۴۰۰ * * 19265 19265 12772 13100 سازمان تبلیغات اسالمي 

اداره كل بنیاد شهید انقالب 

 اسالمي 
* * * * * * * * 

 * * * * 65472 65472 54872 47967 اداره كل امور مالیاتي

 * * * * 84684 84684 70327 63199 اداره كل گمرك

سازمان میراث فرهنگي،صنايع 

 وگردشگریدستي 
14323 14941 19936 19936 20916 27560 ۳2۱8۹ 39703 

 26038 2۱86۹ 18889 15712 13078 13078 10299 9734 پايگاه منطقه ای انتقال خون

 13211 ۱۰۰76 9330 7513 7559 7559 6024 5397 اداره كل امور عشاير

 * * * * 11602 11602 10117 9591 اداره كل تعاون

 34420 * 38935 * * * 39723 39723 فاضالب روستاييشركت آب و 

حوزه هنری سازمان تبلیغات 

 اسالمي
2300 4177 5919 5919 7260 7699 ۹۱۹۱ 7481 

 24498 2۰۱۱۹ 14202 11807 10271 10271 7293 5951 بازرسي

 22557 ۱۹7۹2 14085 12329 11810 11810 10680 8196 پزشکي قانوني 

 104919 8۵277 76366 66834 66460 66460 60143 53582 شیالت

 اعتباری عملکرد دلیل همین به گرددمی تامین ملی اعتبارات محل از وگمرک مالیاتی امور کل اداره اعتبارات: توضیح

 باشدنمی دست در دستگاه دو اين

 استان بوشهر . برنامه و بودجه: سازمان مأخذ
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های اجرایی استان از محل  ای دستگاه های سرمایه عملکرد اعتبارات تملک دارایی -4-20

 )میلیون ريال(        درآمد عمومی  
 1394 1393 1392 1391 1390 1385 شرح

 4026899 5300846 2355166 2124537 3761343 3281646 جمع

 10360 … … … … … سازمان مديريت وبرنامه ريزی

 64125 ۱77۱۱۰ ۴۹7۵۵ ۵۰۵۱۳ ۵8۹۴۴ ۵8۹۴۴ استانداری

 5500 622۰ ۳۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵۰۰ ۳۵۰۰ اداره كل ثبت احوال

 9200 ۱۵7۰۰ ۳۴6۵ ۳۰۰۰ ۳۴۰۰ ۳۴۰۰ اداره كل ثبت اسنادو امالك

 45870 ۳86۹2 ۱22۴۵ 2266۵ 2۹۱۰۱ 2۹۱۰۱ اداره كل اوقاف وامور خیريه 

 6200 ۱۳8۰۰ ۱۱۰۵۰ ۴7۰۰ 2۱۰۰ 2۱۰۰ اداره كل اموراقتصادی و دارائي 

 13432 ۱۰۳۵۰ ۳82۰ ۱۴۰۰ ۹۹۴ ۹۹۴ اداره كل كار وامور اجتماعي 

 25391 ۱۴۳۵۱ ۵2۴۰ ۳7۰۰ ۱۱۰۴۰ ۱۱۰۴۰ اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 187854 ۹۹2۴۳ ۱۵۰۰۰ ۵۱۳۵۰ 6۳۵7۳ 6۳۵7۳ سازمان آموزش و پرورش 

اداره كل نوسازی و توسعه و تجهیز 

 مدارس 
2۴۵۱8۴ 2۴۵۱8۴ ۱2766۰ ۱۳۵62۱ ۳۵2۳8۱ 

126208 

 187854 ۳۴۳626 ۱۴6۰7۰ 78۱8۴ ۱۵۵626 ۱۵۵626 اداره كل تربیت بدني 

 11170 28۱8۰ ۱۵2۳۵ ۱۵۵6۰ ۴68۱ ۴68۰ سازمان بهزيستي 

 323869 7۴66۱۵ ۳7۹2۳۰ 2۹۳۵۴۹ ۱۴۱۵۰8 ۱۴۱۵۰8 سازمان مسکن وشهرسازی 

 55015 ۵۵2۴۳ ۳۴۵6۴ ۳۵88۹ ۹۹۱82 ۹۹۱82 سازمان جهاد كشاورزی 

 20860 2۰88۳ 88۰۰ 8778 ۱۴2۱۰ ۱۴2۱۰ اداره كل شبکه دامپزشکي 

 69065 68۰2۹ ۳۴۴7۴ 22۳22 ۱2۱8۳۱ ۱2۱8۳۱ اداره كل منابع طبیعي 

 114947 ۱۵۴۰8 ۱۵۳۱۰ ۱۱266 ۱28۰۹ ۱28۰۹ اداره كل حفاظت محیط زيست 

 7450 ۴۳۵۰ ۱۵۵8 2222 28۴8 28۴8 سازمان صنايع و معادن 
اداره كل استاندارد وتحقیقات 

 صنعتي 
۳۵۰ ۳۵۰ * ۱۵6۰ ۴۳۰۰ 

1987 

 * * * * ۱6۹۳ ۱6۹۳ اداره كل بازرگاني 

 * * * * * * اداره كل راه و ترابری 

 9000 ۱۱87۰ ۵۰۰۰ 2۹6۰ 6۹۰۰ 6۹۰۰ اداره كل هواشناسي 
سازمان زندانها واقدامات تامیني و 

 تربیتي 
2۹۴۱6 2۹۴۱6 8۵۰۰ ۱۱۹۰۰ 2۱۵۰۰ 

24500 

 17540 2677۴ 15064 2765 40123 40122 سازمان تبلیغات اسالمي 
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های اجراينی اسنتان از محنل درآمند      ای دستگاه های سرمايه عملکرد اعتبارات تملک دارايی -۴-2۰

 )دنباله(   )میلیون ريال(        عمومی  
 1394 1393 1392 1391 1390 1385 شرح

 37500 ۴۰68۴ 222۰۹ 2۱7۹6 2۰۹۰۰ 2۰۹۰۰ اداره كل بنیاد شهید انقالب اسالمي 
ونگهداری  توسعه شركت سهامي

 كشور  ورزشي اماكن
28۱۹۹ 28۱۹۹ ۳۴۱7۱ 2۰68۰ 2۰۳7۰ 50000 

 700 7۰۰ 2۰۰۰ ۳6۰۰ 2۰۰۰ 2۰۰۰ بازرسي

 800 ۴۳۰۰ 2۵۰۰ ۴۰۰۰ ۵۴۹۹ ۵۴۹۹ پزشک قانوني 

 * * * ۵۰۰ 2۹8۰ 2۹8۰ امور مالیاتي 

 * * * * * * اداره كل امور جانبازان

 * * * * * * وزارت راه وترابری

 * * * * * * سازمان ايرانگردی وجهانگردی

 268572 ۳۰۵8۵7 ۱۴6۰۱۱ 826۰7 ۳۰7۴۴۴ ۳۰7۴۴۴ شركت آب و فاضالب روستايي

 241824 2۹۴۵۹۰ ۱۱۳۱22 ۱۱۵۰۵8 ۱7۵682 ۱7۵682 شركت آب و فاضالب شهری

 26426 2۱۹۱6 7۳27 ۵27۰ ۱۳8۵۰ ۱۳8۵۰ كل امور عشايراداره 

 * * * * ۱۰۰ ۹۹ اداره كل تعاون

 19780 ۳77۱2 ۱۰2۵۰ ۱۰۱۰۰ ۴22۵۰ ۴22۴۹ اداره كل شیالت

 5450 ۱۴۰۳۹ ۵۹۱7 ۴8۳۰ ۹۹8۴ ۹۹8۴ اداره كل آموزش فني و حرفه ای بوشهر

 * ۳۵۰۰۰ ۳2۰۰۰ * ۴۴۱2 ۴۴۱2 شركت سهامي برق منطقه ای فارس

 51980 82۹۵۴ ۳2۱۱۵ 2۳26۰ ۴6۱6۰ ۴6۱6۰ مديريت میراث فرهنگي بوشهر

 * * * * ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ گمرك

 * * * * * * سازمان صنايع دستي استان

 26000 ۹۵۰۰ ۱۰۱2۵ 2۰۰۰ ۱226۳ ۱226۳ دانشگاه خلیج فارس

 130070 ۳۴۴۹8۹ ۱۹2۴۰۰ ۴۴۱۰۰ ۱2۴۹۵۵ ۱2۴۹۵۵ دانشگاه علوم پزشکي

 323869 ۴2۱8۰۹ ۱۴۳2۳۵ ۹۳۰۳۰ 2۵7۴86 2۵7۴86 اسالميبنیاد مسکن انقالب 

 * * * * * * شركت سهامي آب منطقه ای فارس

 ۹۰۰۰ ۱۴۵۰۰ ۳۵۰۰ 2۱8۰۰ ۱۹۹6۱ ۱۹۹6۱ صدا و سیما

 * * * * * * شركت مخابرات استان

 * * * * * 2۴۹7 اداره كل پست استان

 177268 28۱2۵۳ ۱2۳8۵۱ ۱67۴۱6 ۱۴۹226 ۱۴۹226 شركت سهامي آب منطقه ای بوشهر
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های اجراينی اسنتان از محنل درآمند      ای دستگاه های سرمايه عملکرد اعتبارات تملک دارايی -۴-2۰

 )دنباله(   )میلیون ريال(        عمومی  
 1394 1393 1392 1391 1390 1385 شرح

 6300 4138 2۰۰۰ 2۰۰۰ 2۵۰۰ 2۵۰۰ سازمان انتقال خون

 * * * * * * هااداره كل فرودگاه

 ۳76۳7۵ ۹۴6۰7۵ ۳6۹۹۴۵ 2۱867۴ ۴7۹6۹۰ * هاشهرداری

 64000 19580 ۹۰۰۰ 2۴۰۰ ۹6768 ۹6768 های صنعتيشركت شهرك

 * * * * * * پست بانک

 * 1210 7۹۹۰ ۹۰۰۰ ۳6۰۰ ۳6۰۰ دادگستری

 2000 600 ۱۰۰۰ 2۰۰۰ 2۵۰۰ 2۵۰۰ ديوان محاسبات

 10500 11730 ۱66۳ ۱۹8۹ ۵7۳۰ ۵7۳۰ جمعیت هالل احمر

 7500 4500 ۳۰۰۰ 2۰۰۰ 2۵۰۰ × سازمان حمل ونقل و پايانه ها

 2500 7000 ۵۰۰ ۵۰۰ 7۰۰ 7۰۰ پارك علم وفناوری خلیج فارس

 * * 2۰۵7۰ 7767 ۱2۵۳2 ۱2۵۳2 وزارت فرهنگ وارشاد

 * * 6۴۳۵ * 22۹۳۳ 22۹۳۳ شركت مادر تخصصي فرودگاه های كشور

 645703 * * 2۹۳۵۴۹ ۵6۵۵۵۹ ۵6۵۵۵۹ وزارت مسکن و شهرسازی 

شركت سهامي عمران شهر جديدعالي 

 شهر 
۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ * ۳۹6۰ 10120 33592 

 600 600 ۵۰۰ ۱۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمي

 1100 4000 22۵۰ 2۵۰۰ ۴۵۰۰ ۴۵۰۰ موسسه تحقیقات شیالت

 127550 207052 ۱۱۰8۰۰ ۹67۳6 ۱6۳86۰ ۱6۳86۰ شركت توزيع نیروی برق استان بوشهر

شركت مادر تخصصي ساخت وتوسعه زير 

 بناهای حمل و نقل كشور
* * * * * * 

 1243 10388 ۱2۵۰۰ ۱۰6۰۰ ۴6۵62 ۴6۵62 سازمان بسیج سازندگي

 4000 4936 ۱۱۰۰ * ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ های عمومي كشورنهاد كتابخانه

 * 3500 6۰۰۰ 2۰۰۰ ۵7۹۳ ۵7۹۳ دانشکده كشاورزی-دانشگاه خلیج فارس

 * * * * * * مركز ملي اقیانوس شناسي

 33850 59319 2۰۰۰۰ 8۹۰۰۰ ۵6۴۵2 ۵6۴۵2 های علمیه شورای عالي حوزه
و ترويج ،آموزشسازمان تحقیقات

 كشاورزی
* * 8۰۰ 7۵۰ 1300 3450 

 استان بوشهر. برنامه و بودجه: سازمان مأخذ
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ای از محـل درآمـد عمـومی برحسـب امـور          های سرمایه اعتبارات تملک دارایی -5-20
 )میلیون ريال(

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح

 )مصوب(

 6087257 6886078 5397291 4660486 3350998 جمع

 165842 222۳۱۳ ۱۹8۴۹۵ 2۳۱۱2۱ 6۳8۵۱۹ امورعمومي

 1784629 2۴7۰۳6۰ ۱7۴۴۴۵۰ ۱77۰۱۵۰ ۱۳۰۴ اموراجتماعي

 4106146 ۴۱7۵۹۳۵ ۳۴22۱۰6 26۱87۴۵ 267۰8۳۰ اموراقتصادی

 30640 ۱7۴7۰ ۳22۴۰ ۴۰۴7۰ ۴۰۳۴۵ اموردفاعي ملي

 )عملکرد(

 3721748 5477193 2432407 1939345 3854469 جمع

 164342 2۰۰6۵۴ ۱۱۰28۵ ۱2۵۱۱8 ۱۳7۳۳8 امورعمومي

 1336609 2۰۹8۹۹6 867768 77۵۱۵۵ ۱۱۴27۴8 اموراجتماعي

 2190157 ۳۱6۰۱۳۵ ۱۴۳۰67۴ ۱۰۰۳۰۱2 2۵۳۴۰۳7 اموراقتصادی

 30640 ۱7۴۰8 2۳68۰ ۳6۰6۰ ۴۰۳۴۵ اموردفاعي ملي

 استان بوشهر. برنامه و بودجه: سازمان مأخذ
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 ای به تفکيک امور و فصل  رمایههای س عملکرد اعتبارات تملک دارایی -6-20
 )میلیون ريال(

 1394 1393 1392 1391 1390 شــــرح

 3721748 ۵۴77۱۹۳ 2۴۳2۴۰6 ۱۹۳۹۳۴۴ ۳8۵۴۴68 جمع كل

 164342 2۰۰6۵۴ ۱۱۰28۵ ۱2۵۱۱7 ۱۳7۳۳8 امور عمومي

 97502 ۱۰77۰۴ 76۵8۰ ۹6۳۵7 8۵822 فصل اداره امور عمومي

 35200 ۴۳۴6۰ 27۳۵۵ 2۴8۰۰ ۴2۹۱6 فصل امور قضايي

 23640 ۳۴۴۹۰ ۵8۵۰ ۳۴6۰ 6۹۰۰ برنامه ريگی، مديري  و فني، فصل ودمات مالي

 8000 ۱۵۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۱7۰۰ پژوهش های اساسي) توسعه علوو و فناوری(

 30640 ۱7۴۰8 2۳67۹ ۳6۰6۰ ۴۰۳۴۵ امور دفاع ملي

 30640 ۱۵۰۵8 ۱787۹ 2۳۵۹۰ ۳28۱2 فصل دفا 

 * 2۳۵۰ ۵8۰۰ ۱2۴7۰ 7۵۳۳ فصل نظم و امنی  عمومي

 1336609 2۰۹8۹۹6 867768 77۵۱۵۵ ۱۱۴27۴8 امور اجتماعي

 282610 ۴6۵۵۵۴ ۱788۹7 ۱7888۳ ۳۰۴7۰8 فصل آموزش

 389517 ۵8۳۱۳7 2۴۴8۴۳ ۳۱77۵۵ ۴26۴6۹ های جمعي گردشیری فصل فرهنگ و هنر، رسانه

 233370 ۴۵6۱27 2۰۵۹۹۰ 7۱۵۱۰ ۱۵۱86۵ فصل بهداش  و درمان )بهداش  و سالم (

 64813 886۹۹ ۴7۳۰6 ۴۳2۴۵ ۳۳۰6۰ فصل رفاه و تامین اجتماعي

 366299 ۵۰۵۴77 ۱۹۰7۳۱ ۱6۳76۱ 2266۴۴ فصل تربی  بدني

 2190157 ۳۱6۰۱۳۵ ۱۴۳۰67۳ ۱۰۰۳۰۱۱ 2۵۳۴۰۳7 امور اقتصادی

 142090 ۱۵۳۹۹۵ 87۱۹۳ 68۰7۹ 2۴۰۵76 فصل کشاورزی و منابع طبیعي

 253698 ۳۵۰۵۴۴ ۱۳۹2۰۱ 2۰۳۱86 22۴۹۹۳ فصل منابع آب

 73252 2۹۹۵7 ۱۵۵78 6۴۱۵ ۱۱۰۳7۳ فصل صنع  و معدن

 11497 ۱۵۴۰7 ۱۵۳۱۰ ۱۱266 ۱28۰۹ فصل محیط زيس 

 8250 6۴2۹ 2۳۴۰ 26۳۴ 6۳28 فصل بازرگاني و تعاون

 129350 2۴۵772 ۱۴28۰۰ ۹67۳6 ۱6۳86۰ فصل انرژی

 528913 6۰۰۵8۰ ۳22۴6۰ 2۰۱۱۵۴ 6۱۰۴۴8 فصل  مل و نقل

 * * 67۰۰ ۴8۵ ۴678 فصل ارتباطات و فناوری اطالعات

 1043107 ۱7۵7۴۴8 6۹۹۰8۹ ۴۱۳۰۵۵ ۱۱۵۹۹6۹ فصل مسكن، عمران شهری، روستايي و عشايری

 استان بوشهر. برنامه و بودجه: سازمان مأخذ



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

هزینه درآمد خانوار – 21فصل 
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 مقدمه

وار ننن مند خان آو در  هننن زيننه  یننررسننب

  الننن ار در سننب  ننناولی  خانوار( برای  )بودجه

  ايننران  ینملنن  کنانننننط بننننوسننت ۱۳۱۴

  ننننناي  ینننناصل  دفننننده و هننننام شننننانج

  مصنرف   ضرايب  آوردن  دست  هننن، ب ینررسنب

بنوده    زنندگی   هزيننه   شناخص   محاسبه  برای

 است. 

  هننننوقف  کننننپننس از ي ۱۳۳8ال نننندر س    

  اقتصننادی  ایننننه ینررسننننب  ، اداره طننوالنی

ر نظنن دندينمنظور تج  هننب  رانناي  ینمل  بانک

  هننن زيننه  صناخنش  تننمینناه  بنرايندر ض

ه ننه بننشهر کشور، با مراجع 2۳، در دگیننزن

ار در ننه آمننه تهیننه بنونننوارهای نمنانننخ

  الننن ود. از سننن نم  ادرتننمب  هننزمین  نننناي

،  رانننننننناي  زینننننننمرک  کنانننننننب ۱۳۴۴

  هننن زينننورد هنننرا در م  یننايننه ینررسننب

ور نننن ط هن، بن  ریننشه  اینوارهناننمد خآو در

  ت. از سننالنننننداده اس  جامننننان  بننننرتنم

 نهزينننننننننناز ه  ریننننننننارگینن، آم۱۳۴7

  یننن اسنو در مقی  رینوارها در نقاط شهناننخ

  اينران  آمنار  رکزننط مننوسنت ،رننت ردهننگست

 ری از سنال نارگین ننن آمننن د. ايننن ش  روعنش

مننند آه، درنر هزينننننالوه بننننعننن  ۱۳۵۳

ل نامنننز شنننننری را نینای شهنننوارهنننخان

ای ننننه استثننون بنننننناکنننو ت ودنشنن یننننم

ه نن، هم۱۳6۰ و ۱۳۵7  ،۱۳۵۵  ایننه النس

و   اسنتخراج   آن  نتنايج   ام شده وننه انجنالنس

 . است منتشر شده 

مننند آو در  هنننننزيننناز ه  رینننننارگیننآم    

 ۱۳۴2  النننننن، در س خانوارهنننای روسنننتايی

  ط ادارهننننوسنننار تننننن بننننننرای اولینننننب

د ننش  امننانج   ننابنس  یننومننعم ارنآم  لنک

 ز آمننارنرکن ننم  سننن أسیننا تننن ب  سننن و سپ

تنر،   وسنیع   ، در مقیاسنی ۱۳۴۴  در سال  ايران

 . يافت  ادامه

و   هننننزيننار هننننر، آمنننناضنح  الندر حنن   

دو    نرين ن، از ط ریننن شه  انوارهاینمد خآدر

  بانننک"و  " ز آمننار ايننران نرکنننم"  عنمنبنن

ار نو آمن  "ايران  یناسالم  ورینجمه  زینرکنم

،  یناينروست  اینوارهننانننمد خآو در  هنزيننه

 شود. منتشر می  مرکز آمار ايران  توسط

  هنای  ار متوسنط هزيننه  ننآم  ل،ننفص  در اين 

خننانوار   سناالنه ينک    و غیرخنوراکی   خنوراکی 

  يننه هز  های دهک  برحسب  و روستايی  شهری

  منند سنناالنهآدر  متوسننطخننانوار و   و وسننعت

  عننننمناب  برحسننب نذکورمنن  اینوارهننناننخ

  اینننن ه رحنطن   جننن ايننت  اسنراسن نمند، ب آدر

 شنده   ارائنه   ز آمنار اينران  نننن رکننم  اریننآم

ا ننننور، بننذکننننمهننننای  رحنننن. ط تنننناس 

  ملنل   انننن ازمننس  هنای  یهناز توصن   فادهناست
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NHSCPهنای  هنشري  اسنراسنند )بننمتح
و  ۵

SNA
  ریننننننننننآمارگی  روش  هنبننننننن ( 6

 بننه  راجعهننننم   ننننريناز ط  ای، هننننوننننم

و   در نقنناط شننهری  نمونننه  ایننننوارهنناننخ  

 گیرد. می  انجام  روستايی

 

  مفاهيم  تعاریف

  تهینه   االینننن ک ینولن نننپ  ارزش : هـزینـه

ط نوسنننت  دهننننش  انجننام  يننا خنندمت  شننده

ا نا و ينناعض  رفنور مصنمنظ  هننوار بنناننننخ

  هنننننزينننه  ران،ننننننديگ  هنننننب  هنننننديننه

کننناال ينننا خندمنننت    ود.ننش یمن  دهنننامی

تنواننننند از طننرينننن   تهیننننه شننننده منننی

 رننننرابنندر ب ، یننننانگننخ دننننولیننخرينند، ت

 )از  ینانننننمج و   کسننب  ، از محننل دمتننننخ

ار نوانننننار خنننننا(، در اختیننننه انننننازمننس

بنننه صنننورت پنولی     هننن رد کننن گی  رارنننق

 شود. منظور می  هزينهورد شنده و جنزو برآ

 ،خنانوار   از هزيننه   عبنارت  : ناخـالص   هزینه

 .است کاالها  دوم  دست  فروشکسر   بدون

ــه ــالص  هزین   هنزيننننناز ه  ارتننننعب : خ

  دوم  تننننندس  فنننروش  منهنننای  الصناخننننن

                                                           
٥   National Household Survey Capability 

Programme, New Yourk. 
٦   System Of National Accounts, ۱۹۹۳. 

 

  واردیننن در م  نننن راينن. بناب اسنت  انناالهننک

  شننده  فروختننه  اینننناالهننک  ارزش  هنننننک

  دهنش  داریننريننخ  کاالهای  تر از ارزش بیش

  درج  عنندد منفننی  صننورت  بننه  باشنند، حاصننل

 شود. می

 : ، نقـاط روسـتایی   خانوار، نقاط شـهری 

 - 2  فصنل  "  و مفاهیم  تعاريف  کنید به  رجوع

 ."جمعیت

را   کننننده مصننرف  جامعننه  زينهنهنن : کـدهــ

  اتندمن نا و خننن االهنهزينه ک  میزان  براساس

  ده  بننه را  جامعننه  و سننپس  مرتننب  ینرفنننمص

  قسمت کند و هر ینم  منتقسی  اوینمس  روهنگ

 نامند. می  دهک  را يک

  یننايناالهنک  و ارزش  وهنوج  تمنامی مد:آدر

ا ننن ي  دهننش  امننار انجنندر برابر ک  که  تنناس

ا از ننننو ي  ادهننننار افتننننک  هنه بنننرماينننس

  وقنننننر )حقنننننديگ  عنننننابنمن   نننننريننط

و نظناير    اتفناقی   ایننمدهآ، در یننازنشستگنب

خانوار   ر بهنورد نظنم  ارینآم  اننن(، در زم آن

  ، اننواع  طنرح   باشند. در اينن    هننگرفت   ننتعل

 : زير است  شرح  به  مد خالصآدر

  بخـش   بگيری  مزد و حقوقمد خالص آدر

:  خصوصـی   بخش /تعاونی  /بخش عمومی

مننزد و   شنناغل  اینننناعض  یننننامننمنند تمآدر

 / عمومی  خشننانوار در بننر خننبگی وقنننحق

  که  تناس  یننوصننخص  بخش / تعاونی  بخنش

  مستمر و غیرمستمر پولی  های دريافتی  شامل
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و   از کسننر مالیننات   پننس  آنننان،  و غیرپننولی

 باشد. می  بازنشستگی

درامند   : آزاد کشـاورزی   مد مشـاغل آدر

،  کشنناورزی  در بخننش  از خننانوار کننه  افننرادی

کنار    مسنتقل   کارفرمنا و ينا کنارکن     صورت به

  هنای  هنزينننر هننناز کس  سنند، پنننکنن می

آزاد   منند مشنناغل آدر  عنننوان  ، بننه ینشغلنن

  شنغلی   های . هزينه است  شده  تلقی  کشاورزی

منواد    هزيننه  ، پرداختنی   مزد و حقنوق   شامل

، اسنننتهالک، سننناير  دوام ، ابنننزار بنننی اولینننه

  شنغلی   مالینات   ننتولید و هم نی  های هزينه

 باشد. می

ـ ـمـد مش آدر  : آزاد غيرکشــاورزی  لـاغ

کارفرمنا    صورت  به  از خانوار که  درامد افرادی

آزاد   ، در مشننناغل مسنننتقل  ينننا کنننارکن 

د، ندارنن   النار اشتغن نکن   هنبن   اورزینرکشن نغی

  عننوان   ، به شغلی  های ر هزينهنناز کس  سننپ

 منظور شنده   آزاد غیرکشاورزی  درامد مشاغل

 . است 

  و ارزش  وجنوه   تمنامی  : متفرقه  مدهایآدر

  هنی بنريقنوار از طننانننخ  که  است  کاالهايی

 ردهننن ک  خنود دريافنت    اعضای  غیر از اشتغال

  از فننروش  اصلننننمنند حآد درنننن، مانن تناسنن 

وسط خنانوار  نتن   دهننش  هنناختننس  مصنوعات

اجننناره امننوال   ،  بازنشستگی  ، حقوق در خانه

،  گننذاری ، سننود سننرمايه منقننول و غیرمنقننول

  هننای از سننازمان  افتیندرينن  اینهنن کمننک

 . هنرينخی  و مؤسسات  اجتماعی

 

 گزیده اطالعات :

های خالص هزينه، متوسط ۱۳۹۴در سال 

ساالنه يک خانوار شهری در استان بوشهر  

میلیون ريال بوده که شامل  2۳۰بیش از 

درصند(   72میلینون رينال )   ۱67بیش از 

میلیون ريال  62 خوراکی وهای غیرهزينه

های خوراکی و دخنانی  درصد( هزينه 28)

 کاهشنی باشد و نسبت به سال گذشته می

 هند.درا نشان میدرصد  ۴به میزان 

هننای ، ازمتوسننط هزينننه۱۳۹۴در سننال 

خننوراکی يننک خننانوار خننالص سنناالنه غیر

میلینون   6۳شهری، هزينه مسکن معادل 

درصند( دارای بیشنترين سنهم     ۳7) ريال

 باشد.می

هنای خننالص  میلینون رينال هزينننه   62از 

سنناالنه خننوراکی و دخننانی يننک خننانوار  

میلینون   ۱۴شهری هزينه گوشت معنادل 

هننا و هزينننه روغننندرصنند( و  2۱ريننال )

 باشند.میلیون ريال می 2ها معادل ربیچ
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، متوسننط درآمنند خننالص ۱۳۹۴در سننال 

سنتان در  ساالنه ينک خنانوار شنهری در ا   

باشند کنه از   میلیون ريال می 26۴حدود 

میان منابع تامین درآمد، از حقوق بگیری 

درصند( را بنه خنود     ۴2)  بیشترين سهم

 دهد.اختصاص می

درآمد ساالنه يک  متوسط ۱۳۹۳در سال 

میلیون رينال     ۱67روستايی حدود خانوار 

درآمند،   باشد که از میان منابع تنامین می

م ترين سنه درآمد از حقنوق بگینری بیشن   

 دهد.درصد( را به خود اختصاص می ۴۴)
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 ) هزارريال(های خالص ساالنه یک خانوار شهری و روستایی  متوسط هزینه -1-21

 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 شهري

 230646 22۱۳6۳ ۱772۱۱ ۱۱68۳۴ ۱۱88۳۰ ۹۹۵۵۳ متوسط كل هزينه

 167854 ۱۵۳628 ۱۱۴7۱۴ 7۹67۵ 86۴۱۳ 7۴۴6۱ خوراكيهاي غيرهزينه

 62792 677۳۵ 62۴۹7 ۳7۱۵۹ ۳2۴۱7 2۵۰۹2 دخاني هاي خوراكي وهزينه

 روستائي

 169827 ۱6۹8۵8 ۱2622۳ ۹۰۰6۱ 86۱۵۴ 68۵28 متوسط كل هزينه

 112238 ۱۰۳7۹۳ 72۳۱8 ۵۵87۱ ۵778۳ ۴627۴ خوراكيهاي غيرهزينه

 57589 66۰6۵ ۵۳۹۰۵ ۳۴۱۹۰ 28۳72 222۵۴ دخاني هاي خوراكي وهزينه

 أخذ : مركز آمار ايران . )ر.پ (م
 دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري.مركز آمار ايران .  ـ 
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های خالص غيرخوراکی ساالنه یک خانوار شـهری برحسـب اقـالم    متوسط هزینه -2-21

 )هزار ريال(عمده   
 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 167853 153628 114713 79675 86415 74462 جمع

 9089 7۵۹7 ۴۹67 7۱۹ ۳۳2۵ ۴72۳ پوشاک وكفش

 8058 6۳۰۴ ۴26۰ 6۳۹ 2728 ۴۰۰۰ پوشاک وتعميرات آن

 1031 ۱2۹2 7۰7 8۰ ۵۹7 72۳ وتعميرات آنانواع كفش 

 63356 ۵6۹۵۹ ۴6۴۳۳ ۳۹۴۱۳ ۳2۵28 2۵7۴7 مسكن

 53910 ۴87۳6 ۴۰687 ۳۳۱۳۵ 26۹77 2۳2۰۱ هاي منزل مسكونياجاره بهاء وساير هزينه

 9447 822۳ ۵7۴6 6278 ۵۵۵۱ 2۵۴6 آب ،سوخت وروشنائي منزل مسكوني

 9673 77۹۱ ۵۱۴۴ ۳۱2۳ ۴۵۹۹ 7۰۳۴ لوازم،اثاثيه ملزومات وخدمات خانوار

 1171 ۳78 6۱۰ ۳۹۱ 8۹۴ ۱2۵۱ مبلمان،اثاثيه ثابت، فرش وكفپوش وتعميرات آن

 498 ۹2 ۴۵ 22 6۱6 ۱2۰۳ لوازم واثاثيه منزل

وسايل حرارتي،پخت وپز، يخچال وساير وسايل 

 عمده
۱72۰ ۹۵۱ 6۱۱ 67۳ ۱۳۴۴ 2613 

 266 ۴62 2۵۵ ۱28 ۴۱۴ ۱222 وتعميراتظروف لوازم آشپزخانه وساير وسايل منزل 

 5125 ۵276 ۳۵6۰ ۱۹7۱ ۱72۴ ۱6۳8 كاالها ولوازم مصرفي بي دوام وكم دوام منزل

 * 2۴۰ ۱ * * * خدمات خانگي

 20250 ۱8۳۵7 ۱۳76۱ ۵۳6۵ 8۵۴۹ 8۳77 بهداشت ودرمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هگينه درآمد وانوار – 21 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
589 

 

 
 
 

)هنزار  های خالص غیرخوراکی ساالنه يک خانوار شهری برحسب اقالم عمده   متوسط هزينه -2-2۱

 ريال( )دنباله(

 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 10717 ۱۰۹7۵ ۹۰8۱ ۱۴۳۹ ۴۳۰۰ 62۵۱ های بهداشتی ودرمانیهزینه

 9533 7۳82 ۴68۰ ۳۹26 ۴2۴۹ 2۱26 های اجتماعی ودرمانیهای بيمههزینه

 28103 ۳2۳۹8 2۳۱86 ۱668۵ 2۱6۴2 ۱۵۵۹8 وارتباطاتحمل ونقل 

 20827 2۴۱۴۰ ۱۵۹72 ۱۰226 ۱۵628 ۱۰۴7۳ حمل ونقل

 7276 82۵8 72۱۴ 6۴۵۹ 6۰۱۴ ۵۱2۵ ارتباطات

 5466 ۴۹28 ۳6۹7 ۱۹۹7 ۳۳۹۴ ۳۱۵2 ها وخدمات فرهنگیتفریحات، سرگرمی

 733 ۴۵8 ۴۵۹ ۱7۳ 6۳۰ ۹۹۹ هاتفریحات و سرگرمی

 4733 ۴۴7۰ ۳2۳8 ۱82۴ 276۴ 2۱۵۳ تحصيل وآموزش

 31916 2۵۵۹۹ ۱7۵2۵ ۱2۳7۳ ۱2۳78 ۹8۳۱ کاالها وخدمات متفرقه خانوار

 2680 ۳6۵۰ 2۰۳۰ 66۹ ۱۳۳2 ۱۵۵۳ خدمات شخصی ووسایل آرایشی

 1315 6۰۴ ۱۹۳ ۵۳6 77۵ ۱۰88 لوازم زینتی وشخصی

  های مسافرت مسافرخانه و های هتل،هزینه

 جمعیهدست
2۴۳ ۱۰8۴ ۴7۳ ۴2۹ ۱22۹ 1829 

 362 ۴۱6 ۴۰۱ ۴6۴ 22۴ 62 خدمات مالی وحقوقی

 1470 2۴۱۰ 2۳8۳ 2۳27 ۱۳۵7 768 های مذهبیهزینه

 24260 ۱72۹۰ ۱2۰8۹ 7۹۰۴ 76۰6 6۱۱7 های متفرقههزینه
 
 أخذ : مرکز آمار ايران . )ر.پ (م
 .دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریمرکز آمار ايران .  ن 
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ر شـهری برحسـب   های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خـانوا متوسط هزینه -3-21

 ريال()هزاراقالم عمده   

 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 62791 67735 62497 37159 32418 25094 جمع

 14043 ۱۳76۰ ۱۴۱۵6 ۱۰۴۰8 7۱86 ۴۴۰6 های آنآرد، رشته،نان وفرآورده

 681 72۵ ۵7۱ 28۳ 2۴۵ ۳۱2 آردورشته

 6634 7۰2۴ 7۰7۱ ۴۹۱8 ۳22۵ 2882 غالت

 5723 ۴۹7۹ ۴778 ۳8۴۱ 27۹۳ ۹۱۴ انواع نان

 1005 ۱۰۳2 ۱7۳6 ۱۳66 ۹2۳ 2۹8 بيسکویت،کيک وویفر

 13564 ۱۴6۵7 ۱2۳6۹ ۱۰22۳ 7۵7۴ 6۰68 گوشت

 3635 ۴۳7۴ ۳6۵2 ۳2۹۰ 2۳۱۱ 2۰۰۰ گوشت دام

 4419 ۴۴۳6 ۴۳6۵ ۳۵۵7 2۳۹۰ ۱88۵ گوشت پرندگان

 5509 ۵8۴6 ۴۳۵2 ۳۳76 287۳ 2۱8۳ گوشت حيوانات دریائی

 5399 ۵7۵2 ۵۳۴2 ۳۳۹۱ 27۰۹ 2۱۹6 های آن وتخم پرندگانشير و فرآورده

 934 ۹۱۴ 8۰۹ ۵۰2 ۳۹۳ ۵27 انواع شير

 3192 ۳688 ۳2۹۳ 2۱8۳ ۱6۳۴ ۱27۹ های شيرفرآورده

 1273 ۱۱۵۰ ۱2۴۰ 7۰6 682 ۳۹۰ انواع تخم پرندگان

 2656 2۴2۵ 278۱ ۱866 ۱۱27 7۴۴ هاها وچربیروغن

26/۰ * ی حيوانیهاروغن ها وچربی  ۳۰/۰  2۱ * 1 

 2655 2۴2۵ 276۰ ۱866 ۱۱27 7۴۴ ی نباتیهاروغن
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های خالص خوراکی و دخانی ساالنه يک خانوار شهری برحسب اقالم عمده   متوسط هزينه -۳-2۱
 )هزار ريال( )دنباله(

 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 12902 ۱۵۳۹2 ۱۴۰6۹ ۴6۵۱ 668۱ ۵7۱2 هاها وسبزیميوه

 6092 6۱۰۳ 67۵۳ 272۰ ۳۳8۳ 2۳87 انواع ميوه

 6796 ۹2۳6 72۹۵ ۱۹2۴ ۳2۹۰ ۳28۴ انواع سبزی

ی آماده)برای مصرف هاها وسبزیميوه
 درمنازل(

۴۱ 8 7 2۱ ۵۳ 14 

 3520 ۳۵26 2۹72 ۹۱۳ ۱۵2۹ ۱۵۴۳ خشکباروحبوبات

 1794 ۱8۳۳ ۱778 6۵۳ 888 ۹87 خشکبار

 1727 ۱6۹۳ ۱۱۹۴ 26۰ 6۴۱ ۵۵6 حبوبات

 3659 ۴۱۹۱ 28۴۴ ۱۴7۱ ۱۴۴۱ ۱2۴8 وکاکائوها،چای،قهوه قند،شکر،شيرینی

 1010 ۱۱۱7 ۵۵8 ۳68 ۵۵۰ ۳۱۳ قندوشکر

 1580 ۱868 ۱۳۳6 6۹2 6۱7 6۳8 ها ومرباهاانواع شيرینی

 1070 ۱2۰6 ۹۵۰ ۴۱۱ 27۴ 2۹7 چای،قهوه وکاکائو

سایر ترکيبات  ها وها،چاشنیادویه
 خوراکی

۱۰۴6 ۱۰۴2 ۱۱7۹ 2۳6۳ ۳2۴۰ 2616 

 652 767 ۵۱2 ۱۹2 ۱76 2۰۰ انواع ادویه

 1964 2۴7۳ ۱8۵۱ ۹87 866 8۴6 هاوسایر ترکيبات خوراکیچاشنی

 4432 ۴7۹۳ ۵6۰۱ ۳۰۵7 ۳۱2۹ 2۱۳۱ ها وغذاهای آماده ودخانياتنوشابه

 2459 27۳2 ۳۰۱۱ ۱67۵ ۱۳۱۵ 62۹ انواع نوشابه

 842 ۱۴۰۱ ۱76۳ ۵7۱ ۱26۳ ۹۹7 غذاهای آماده وتنقالت

 1131 66۰ 827 8۱۱ ۵۵۱ ۵۰۵ دخانيات

 (.پ.ر. )ايران آمار مرکز -مأخذ
 سرشماری. و کار نیروی جمعیت، دفتر. ايران آمار مرکز  -
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های خالص غيرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقـالم  متوسط هزینه -4-21
 )هزار ريال(عمده   

 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 112236 103793 72318 55871 57804 46073 جمع

 6800 8۰۵۰ ۳7۰۵ ۴8۱ 2۴6۱ 26۵2 پوشا ک وکفش

 6075 6۴76 ۳26۵ ۴۱۳ 2۰۱۱ 22۱۱ پوشاک وتعميرات آن

 725 ۱۵7۵ ۴۴۰ 68 ۴۵۰ ۴۴۱ وتعميرات آنانواع کفش 

 35230 ۳۰۱8۱ 2۵۳88 2۰767 ۱8۵28 ۱۳۹6۰ مسکن

 26364 22۴8۰ 2۰۱7۹ ۱۵۴72 ۱۳8۹۴ ۱۱۵۹۱ های منزل مسکونیاجاره بهاء وسایر هزینه

 8866 77۰2 ۵2۰۹ ۵2۹۵ ۴6۳۴ 2۳6۹ آب ،سوخت وروشنائی منزل مسکونی

 7390 6862 ۴7۱7 28۹۰ ۴۱۴2 ۴۳۳۰ لوازم،اثاثيه ملزومات وخدمات خانوار

 480 ۵۱2 ۴68 ۳۴6 8۹۹ 6۵8 مبلمان،اثاثيه ثابت،فرش وکفپوش وتعميرات آن

 239 ۱۰۰ ۳۴ ۱۴۴ ۳۴۰ 7۱۱ لوازم واثاثيه منزل

وسایل حرارتی،پخت وپز،یخچال وسایر وسایل 

 عمده
۱۰22 ۱۱۳۱ ۵۱۰ ۵۱۳ 88۴ 1419 

منزل و لوازم آشپزخانه وسایروسایلظروف

 تعميرات
۵۱2 2۴۴ ۴۵ ۳۰۵ ۴۰8 405 

 4847 ۴۹۵8 ۳۳۹7 ۱8۴۳ ۱۵28 ۱۴26 کاالها ولوازم مصرفی بی دوام وکم دوام منزل

 * * * 2 * ۱ خدمات خانگی

 15939 ۱۵۰86 ۱۰۵۳۱ ۵۱7۴ ۵6۳۳ 72۰6 بهداشت ودرمان
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های خالص غیرخوراکی ساالنه يک خنانوار روسنتايی برحسنب اقنالم عمنده        متوسط هزينه -۴-2۱

 )دنباله( )هزار ريال(

 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 9336 ۹2۰۹ ۵2۱۵ ۱۵۱۱ 26۳8 ۵۴۹۴ های بهداشتی ودرمانیهزینه

 6603 ۵877 ۵۳۱6 ۳66۳ 2۹۹۵ ۱7۱2 های اجتماعی ودرمانیای بيمهههزینه

 24813 2۳7۰6 ۱۵۴۰2 ۱۵۱۵6 ۱67۰۳ ۱۰۴۵۴ وارتباطاتحمل ونقل 

 19095 ۱8۱۵۱ ۱۰۰28 ۹۹66 ۱2۴6۵ 626۰ حمل ونقل

 5718 ۵۵۵۵ ۵۳7۴ ۵۱۹۰ ۴2۳8 ۴۱۹۴ ارتباطات

 2639 27۴۳ ۱67۱ ۱۹۳۳ ۱86۹ ۱۳7۰ ها وخدمات فرهنگیتفریحات، سرگرمی

 211 ۳۴۱ ۱۵۰ ۳66 ۳82 ۴۵6 هاتفریحات و سرگرمی

 2428 2۴۰2 ۱۵2۱ ۱۵67 ۱۴87 ۹۱۴ تحصيل وآموزش

 19425 ۱7۱6۴ ۱۰۹۰۴ ۹۴7۰ 8۴68 6۱۰۱ کاالها وخدمات متفرقه خانوار

 2233 2877 ۱۳۱7 ۵۳۰ 8۴2 ۹6۴ خدمات شخصی ووسایل آرایشی

 149 268 ۱7۹ ۳26 7۰۹ ۳2۵ لوازم زینتی وشخصی

های مسافرت مسافرخانه و هتل،هایهزینه

 جمعیدسته
۳۱۱ 78۱ ۱۰۰6 28 ۱۰۵۹ 925 

 242 28۳ 2۳۴ ۳2۵ ۱8۳ 2۳ خدمات مالی وحقوقی

 1334 ۱۱86 ۱۹۰۴ ۱2۳۱ 8۰6 ۵6۹ های مذهبیهزینه

 14542 ۱۱۴۹۱ 72۴2 6۰۵2 ۵۱۴7 ۳۹۰۹ های متفرقههزینه

 (.پ. ر. )ايران آمار مرکز - مأخذ

 .سرشماری و کار نیروی جمعیت، دفتر. ايران آمار مرکز -
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های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار روستایی برحسـب  متوسط هزینه -5-21

 ريال()هزار  اقالم عمده

 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 57589 66065 53907 34189 28371 22660 جمع

 14676 ۱۵77۹ ۱۳7۵8 ۱۰۰7۹ 7۳8۵ ۴8۳2 آرد، رشته،نان وفرآورده های آن

 970 ۱277 7۵۵ ۵۴۱ 7۴۹ 2۹۱ آردورشته

 6810 8۰۹2 7۰۹۴ ۴۹8۴ ۳۳۵2 ۳2۴۳ غالت

 5958 ۵۳8۴ ۴۴86 ۳66۵ 26۰۵ ۹۹۱ انواع نان

 938 ۱۰26 ۱۴2۳ 88۹ 67۹ ۳۰7 بيسکویت،کيک وویفر

 12620 ۱۳68۰ ۱۰2۵۵ 8۹۰۳ 6۴۹7 ۵26۱ گوشت

 3146 ۳6۳۳ 26۳۵ 2۳6۹ ۱82۹ ۱۳7۴ گوشت دام

 4242 ۴7۰۹ ۴۳۵۳ ۳26۹ 2۳8۵ 2۱۴۵ گوشت پرندگان

 5232 ۵۳۳8 ۳267 ۳26۵ 228۳ ۱7۴2 دریائی گوشت حيوانات

 4777 ۵2۴2 ۴۳۰2 27۹7 2۱۵۵ ۱86۱ شير و فرآورده های آن وتخم پرندگان

 521 6۹6 ۴۰2 ۴78 ۳2۴ ۳۴۴ انواع شير

 2959 ۳277 26۹۵ ۱6۱۰ ۱۱7۰ ۱۱۰6 فرآورده های شير

 1297 ۱26۹ ۱2۰۵ 7۰۹ 66۱ ۴۱۱ انواع تخم پرندگان

 2549 26۱8 27۰7 ۱6۳2 ۱۰6۵ 8۳۰ روغن ها وچربی ها

 * ۱۳ 2 ۹ ۱6 * ی حيوانیروغن ها وچربی ها

 2549 26۰۵ 27۰۵ ۱62۳ ۱۰۴۹ 8۳۰ ی نباتیروغن ها
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های خالص خوراکی و دخانی ساالنه يک خانوار روستايی برحسب اقالم عمده  متوسط هزينه -۵-2۱
 )هزار ريال(  )دنباله(  

 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 11068 ۱۳۹۰6 ۱۱8۴۰ ۴672 ۵۳۴۴ ۵۳8۱ هاميوه ها وسبزی

 4604 ۵۱2۴ ۵2۹۳ 2۵8۴ 2۳8۹ ۱877 انواع میوه

 6455 87۵۰ 6۵۳2 2۰87 2۹۵۳ ۳۰۵۴ انواع سبزی

 9 ۳2 ۱۵ ۱ 2 ۴۵۰ ی آماده)برای مصرف درمنازل(هاها وسبزیمیوه

 2942 ۳۳۵۳ 2۳۴۵ ۹7۱ ۱۴۳۵ ۱2۱۴ خشکبار و حبوبات

 1283 ۱۵2۳ ۱226 ۵۴۱ 67۰ 668 خشکبار

 1659 ۱8۳۰ ۱۱۱۹ ۴۳۰ 76۵ ۵۴6 حبوبات

 3028 ۳۹8۹ 2۴6۰ ۱۵68 ۱۵۳6 ۱۰۴۱ ها،چای،قهوه وکاکائوقند،شکر،شيرینی

 1036 ۱۳۳۴ ۴۹۴ ۴7۵ 6۴۹ 2۵۱ قندوشکر

 951 ۱۳7۱ 8۴۹ ۵۰7 ۵۱2 ۴76 ها ومرباهاانواع شیرينی

 1041 ۱28۴ ۱۱۱7 ۵86 ۳7۵ ۳۱۴ چای،قهوه وکاکائو

 2445 ۳2۴2 2۱۵۰ ۱۳۰۹ ۱۰۹۴ ۱۰۰۱ ها وسایر ترکيبات خوراکیها،چاشنیادویه

 533 7۳۵ ۴۳2 27۳ 222 22۹ انواع ادويه

 1912 2۵۰7 ۱7۱8 ۱۰۳6 872 772 چاشنی هاوساير ترکیبات خوراکی

 3484 ۴2۵8 ۴۰۹۰ 22۵8 ۱86۰ ۱2۳۹ ها وغذاهای آماده ودخانياتنوشابه

 2109 2۵8۳ 2۴۱2 ۱2۱۴ ۹۰8 ۵۱۱ انواع نوشابه 

 253 ۵۴۹ 6۳۰ ۱۳۱ ۳۵6 ۴۱۹ غذاهای آماده وتنقالت

 1122 ۱۱26 ۱۰۴8 ۹۱۳ ۵۹6 ۳۰۹ دخانیات

 (.پ.ر. )ايران آمار مرکز -مأخذ
 سرشماری و کار نیروی جمعیت، دفتر. ايران آمار مرکز  -      
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برآورد متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار شهری برحسب انواع منابع تأمين  -6-21

 )هزار ريال(درآمد   

 1394 1393 1392 1391 1390 1385 شرح

 … … … … … … درصد خطاي نسبي ميانگين
 264699 22۵۵2۵ ۱۹678۴ ۱۵۹۵88 ۱۳۴۱68 82۴2۹ جمع

 113801 ۱۰۳2۱۱ 77۰۰۰ ۵2۴6۱ ۵۰۰۵7 ۳86۰6 درآمد از حقوق بگيري
 53352 ۴۳۰۳۱ ۳88۵۳ 2۳67۱ 2۳۱۳۹ 2۰۱۴2 بخش عمومي

 44591 ۳۵۹۱7 ۳۴72۹ 2۱2۹۳ 2۰6۹۱ ۱6۹۹۴ پولي
 8761 7۱۱۴ ۴۱2۴ 2۳78 2۴۴8 ۳۱۴8 غيرپولي

 … 27۳ 2۱۱ ۹۰2 8۰۱ ۳2۱ بخش تعاوني

 … 2۳۳ 2۰۵ * 6۳ * پولي
 … ۴۰ 6 ۹۰2 7۳8 ۳2۱ غيرپولي

 60449 ۵۹۹۰7 ۳7۹۳6 27888 26۱۱7 ۱8۱۴۳ بخش خصوصي
 52414 ۵۵8۳8 ۳767۵ 278۵۴ 2۵6۳۹ ۱67۳۵ پولي

 8035 ۴۰6۹ 26۱ ۳۴ ۴78 ۱۴۰8 غير پولي
 37396 ۳2۳۹۵ ۳62۹6 ۳2۱7۴ 2۵667 ۱۳۴۴2 درآمد از مشاغل آزاد

 2308 ۱۴66 277۱ 2826 ۱۳2۰ ۱87۵ كشاورزي
 2306 ۱۴۵۴ 27۵2 277۱ ۱۳۱۱ ۱8۴8 پولي

 2 ۱2 ۱۹ ۵۵ ۹ 27 غيرپولي
 35088 ۳۰۹2۹ ۳۳۵2۵ 2۹۳۴8 2۴۳۴7 ۱۱۵67 غيركشاورزي

 34425 ۳۰۱۱۰ ۳۳۴2۹ 2۹۳2۱ 2۴۱68 ۱۱۴22 پولي
 663 8۱۹ ۹6 27 ۱7۹ ۱۴۵ غيرپولي

 113502 8۹۹۱۹ 8۳۴88 7۴۹۵۳ ۵8۴۴۴ ۳۰۳8۱ درآمدهاي متفرقه
 67947 ۵۰6۴6 ۴۹۱۵7 ۴۳۳28 ۳۵۰۹6 ۱۴687 پولي

 45555 ۳۹27۳ ۳۴۳۳۱ ۳۱62۵ 2۳۳۴8 ۱۵6۹۴ غيرپولي

 مأخذ : مرکز آمار ايران . )ر.پ (

 .دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریمرکز آمار ايران .  ن 
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انـواع منـابع   برآورد متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار روستایی برحسـب   -7-21

 ريال()هزارتأمين درآمد   

 1394 1393 1392 1391 1390 1385 شرح

  ** ** ** ** ** درصد خطاي نسبي ميانگين

 197718 ۱67۰8۰ ۱۴2۳2۰ ۱2۵6۰2 ۹۵۴۱۰ 622۹۹ جمع

 88995 7۴۴۴7 ۵۵۹۵۴ ۴6۴2۳ ۳۹۰26 ۳۵۰82 درآمد از حقوق بگيري

 25383 ۱6۴26 ۱۴7۴۹ ۱۵۰۴2 ۱۳۰۴۴ ۱۰۴62 بخش عمومي

 20985 ۱۳۹6۴ ۱۳6۰۴ ۱۳۵۰۹ ۱۱6۴۰ ۹۱۹۴ پولي
 4398 2۴62 ۱۱۴۵ ۱۵۳۳ ۱۴۰۴ ۱268 غيرپولي

 * 2۳۳ 22۴ ۵62 77 ۱82 بخش تعاوني

 * ۱۹۹ 22۴ 82 ۵ * پولي
 * ۳۴ * ۴8۰ 72 ۱82 غيرپولي

 63612 ۵7788 ۴۰۹8۱ ۳۰8۱۹ 2۵۹۰۵ 2۴۴۳8 بخش خصوصي
 56218 ۵۴6۴۴ ۴۰7۹2 ۳۰7۳6 2۵۵۹2 22۴۹7 پولي

 7394 ۳۱۴۴ ۱8۹ 8۳ ۳۱۳ ۱۹۴۱ غير پولي
 32245 282۱۱ 2۵6۱6 2۳8۱2 ۱۴۰۹۴ ۱۰72۵ درآمد از مشاغل آزاد

 10034 ۱۰862 7۹82 ۳8۳۰ ۳۰۱7 2۰7۰ كشاورزي

 9418 ۱۰8۰۱ 7۹۳۳ ۳782 2۹۴6 ۱۹82 پولي
 616 6۱ ۴۹ ۴8 7۱ 88 غيرپولي

 22211 ۱7۳۴۹ ۱76۳۳ ۱۹۹82 ۱۱۰77 86۵۵ كشاورزيغير
 21520 ۱6۴۰۱ ۱7۳6۳ ۱۹27۱ ۱۰۹۳۱ 8۰۳7 پولي

 691 ۹۴8 27۰ 7۱۱ ۱۴6 6۱8 غيرپولي
 76478 6۴۴22 6۰7۵۰ ۵۵۳67 ۴22۹۰ ۱6۴۹2 درآمدهاي متفرقه

 49237 ۳8۴۰۴ ۳6۱7۳ ۳6۴82 26۳۹۳ 7۵28 پولي
 27241 26۰۱8 2۴۵77 ۱888۵ ۱۵8۹7 8۹6۴ غيرپولي

 مأخذ : مرکز آمار ايران . )ر.پ(

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.مرکز آمار ايران .  ن 

 
 



 

 
 

 



  

 

ص – 22فصل  تشاخ  های قیم
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 مقدمه     
های  ها و محاسبه شاوص سابقه بررسي قیم 

ربط در نقاط شهری و روستايي کشور که در  ذی
 ال  اضر توسط بانك مرکگی جمهوری 

گیرد،  اسالمي ايران و مرکگ آمار ايران انجاو مي
 به شرح زير اس   

فروشي كاالها   الف( شاخص قیمت عمده

و شاخص قیمت كاالها و خدمات 

 مصرفي در نقاط شهری
برای اولین بار، بانك ملي ايران در سال      
و شاوص  7، محاسبه شاوص هگينه زندگي1315

فروشي کا ها را در نقاط شهری آغاز  قیم  عمده
 کرد. 
، با تغییر سال پايه، محاسبه 1338در سال      

شاوص هگينه زندگي و شاوص قیم  
فروشي کا ها مورد تجديدنظر قرار گرف  و  عمده

، 1339با تمسی  بانك مرکگی ايران در سال 
های مشکور، به اين بانك  مسئولی  تهیه شاوص

محول شد. بانك مرکگی  ايران، با توجه به 
در الیوی مصرف وانوارها تغییرات قابل مال ظه 
را سال پايه  1348ها، سال  و ترکیب هگينه آن

قرار داد و تجديدنظر دوو را در محاسبه شاوص 

                                                           
٧
شاخص قیمت کاالها و "، "هزينه زندگی شاخص"منظور از   

 است. "خدمات مصرفی 
 

 

فروشي  هگينه زندگي و شاوص قیم  عمده
تحو تي در  1353کا ها به عمل آورد. در سال 

اوضا  اقتصادی کشور پديد آمد و سال مشکور به 
شد. بر همین عنوان سال پايه در نظر گرفته 

های فوق، برای سومین  اساس، محاسبه شاوص
 بار مورد تجديدنظر قرار گرف .

، با توجه به تغییتترات ايجتاد 1361در سال  
شتده در الیتوی مصرف وانوارها که ناشي از 
تحو ت اقتصادی و اجتماعي بعد از انقتالب 
استالمي بود، ايتن سال به عنتوان سال پايه 

تجديدنظر در زمینه محاسبه انتختاب شتد و 
 های مشکور به عمل آمد.  شاوص

، با پايان يافتن جنگ تتتحمیلي  1369در سال    
تتغیتیتتتتر شتتترايط اقتصتتتتادی، ضتتتترورت    و

تجديتدنظتر در ستال پايه ا ستاس شتتد و ايتن    
ستال را بانتك مرکتتگی بته عنتوان ستال پايته      

 انتخاب کرد. 
را برای  ، سال پايه1378بانك مرکگی در سال   
شاوص قیم  کا ها و ودمات مصرفي در "

به سال  1369از سال  "مناط  شهری ايران
تغییر داد. همچنین اين شاوص از سال  1376
محاسبه و ارا ه  1383براساس سال پايه  1385

 1381شده اس .  زو به ذکر اس  از سال 
شاوص "محاسبه اين شاوص در دفتر 

از شد و از سال ی مرکگ آمار ايران آغ"ها قیم 
مقرر شد اطالعات اين شاوص در سالنامه  1390

ارا ه شود.  1381آماری کشور براساس سال پايه 
اطالعات اين  1391شايان ذکر اس  در سال 
توسط دفتر  1390شاوص براساس سال پايه 
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شاوص قیم  مرکگ آمار ايران محاسبه و در 
 سالنامه آماری کشور قرار گرف .

االها و خدمات ب ( شاخص قیمت ك

 مصرفي خانوارها در نقاط روستايي 
، مرکگ آمار ايران برای اولین 1353در سال      

فروشي  بار، طرح آمارگیری از قیم  ورده 
تعدادی از کا ها و ودمات مصرفي در نقاط 
روستايي را به مر له اجرا در آورد و از آن زمان 

 های ، نتايج  اصل از آمارگیری1357تا مهرماه 
مشکور را همه ساله به صورت متوسط قیم  
کا ها و ودمات مصرفي در نقاط روستايي، در 

 کرد.  قالب نشريات فصلي و سا نه، منتشر مي
و نیمه  1358پ  از آن، نتايج نیمه دوو سال    

آمارگیری فوق، به صورت   طرح 1359اول سال 
متوسط قیم  و شاوص قیم  کا ها و ودمات 

در اوتیار عالقمندان قرار  مصرفي روستايي
 گرف .

، شاوص 1375لغاي  سال  1361از سال    
فروشي کا ها و ودمات مصرفي  قیم  ورده

وانوارها در نقاط روستايي، براساس سال پايه 
شد. همچنین در سال  تهیه و منتشر مي 1361
به عنوان سال پايه انتخاب و  1374، سال 1376

لغاي   1375ی ها آمارهای مورد نظر برای سال
ها و کل کشور تهیه و  ، به تفكیك استان1383

، 1391تا سال  1383منتشر شده اس . از سال 
به عنوان سال پايه مبنای محاسبه  1381سال 

بوده اس . در  ال  اضر براساس آورين 

به عنوان سال پايه مبنای  1390تجديدنظر سال 
 محاسبه قرار گرفته اس .

 تعاريف مفاهیم

 ت كاالها و خدمات مصرفي:شاخص قیم

معیار سنجش تغییرات قیم  تعداد معین و ثابتي 
از کا ها و ودمات مورد مصرف وانوار نسب  

سال پايه، شاوص قیم  کا ها و ودمات  به
 شود. مصرفي نامیده مي

های كاالها و خدمات:  بندی در گروه طبقه
های  بندی کا ها و ودمات در شاوص طبقه

های  بندی ها و طبقه هی  آنقیم ، براساس ما
 المللي و نیازهای ملي انجاو گرفته اس ، ولي  بین

بندی پیشنهادی ستازمان ملل  مبنای کلي، طبقه
(COICOP

بترای کتا هتا و وتدمات  8
فروشي(  برای عمده S I T C  9،متصرفي

بتاشتد کتته بنابتر مال ظات اقتصتاد ايران،  متي
 تغییتراتتي در آن داده شتتده اس . 

ها، کتا هتا و وتدمات به  بنتدی در اين طبقه   
شود که هر يك از  چند گتروه بتگرگ تقسیم مي

های بگرگ را  ها چندين زيرگروه دارد. گروه آن
ها را  آن های های اصلي و زير گروه گروه
 نامند.  های فرعي کا ها و ودمات مي گروه

                                                           
8
طبقه بندی مصرف فردی بر حسب هدف   

(Classification of Individual Consumption 

According Purpose:COICOP). 

 Standard)المللی تجارت بندی استاندارد بین طبقه  9

International Trade Calssification: SITC) 

 



 های قیم  شاوص – 22 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
603 

 

های کا ها و ودمات بر سب  در ضمن، گروه     
بندی  های اوتصاصي نیگ طبقه نیاز براساس گروه

 شوند.  مي

سال معین و ثابتي اس  که درصد  سال پايه:

شود و  تغییرات شاوص، نسب  به آن سنجیده مي
 اس .  100عدد شاوص در آن سال برابر 

سهم هر کا  يتا وتدم  را در    ضريب اهمیت:

مجموعتته کا هتتا و وتتدمات مشتتمول شتتاوص، 
گوينتتد. در شتتاوص قیمتت    ضتتريب اهمیتت  متتي

کا هتا و وتدمات مصترفي، ستتهم هتر کتا  يتتا      
نسب  هگينه پرداوتتي وتانوار، بترای آن    ودم ، 

باشتد. در   کا  يا ودم  به کل هگينه وتانوار متي  
فروشي، سهم هر کا ، ارزش  شاوص قیم  عمده

فروشتتي کتتا  بتته کتتل ارزش     فتتروش عمتتده 
 باشد.   فروشي کا ها مي عمده

و مفاهیم  رجو  کنید به تعاريف  نقاط شهری:

 ."جمعی  -2فصل"

تعاريف و  ید به کن رجو  نقاط روستايي:

 ."جمعی  -2فصل"مفاهیم
 

 گزيده اطالعات:
شتتاوص کتتل بهتتای کا هتتا  1394درستتال 

وودمات مصرفي وانوارهای شتهری بته میتگان    
ازسوی مرکگآمتارايران اعتالو شتده     درصد 214

به شاوص بهتای   اس .که بیشترين درصد تغییر
 افگايش وکمترين درصتد  درصد 35آب به میگان 

 3 به شاوص بهتای دوانیتات بته میتگان      تغییر
 اوتصاص ياف . افگايشدرصد 

همچنین شاوص کل بهتای کتا  ووتدمات    
ید، رست  227مصرفي وانوارهای روستا ي به عدد 

ها میوهتغییر به شاوص بهای  که بیشترين درصد
وکمتترين  افتگايش   درصتد  21میتگان  و وشكبار 

درصد تغییر به شتاوص گوشت  قرمتگو ماکیتان     
 درصد افگايش اوتصاص ياف . 1میگان 
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 هـای گـروه  برحسـب  شـهری  خانوارهـای  مصرفی وخدمات کاالها قيمت شاخص -1-22

    فرعی های گروه از و برخی اصلی اختصاصی،

 1393 1392 1391 1390 1385 های كاالها وخدماتگروه
 )کشور(1394 )استان(1394

 شاخص
نرخ 

 تورم
 شاخص

نرخ 

 تورم

 11 217 12 214 205 179 133 246 118 شاخص كل 

هاو ها،آشامیدنيخوراكي

 دخانیات
۱2۴ ۳۱۹ ۱۴6 2۰6 227 27۹ ۱۱ 2۵۳ ۱۰ 

 ۱۰ 2۵2 ۱۱ 27۹ ... ... ... ... ... هاها و آشامیدنيخوراكي

 ۱۰ 2۵۱ ۱۱ 28۰ 227 2۰6 ۱۴6 ۳26 ۱2۵ هاخوراكي

 ۱۴ 228 6 226 22۰ ۱۹7 ۱۴۰ ۳6۹ ۱۱۰ غالت ونان

-گوشت قرمز، سفید و فرآورده

 های آن
۱۱۴ ۳۱۹ ۱۴۹ ۱۹۱ 2۰۴ 277 ۱۰ 228 ۵ 

 ۳ 2۱7 ۳ 2۳2 ... ... ... ... ... گوشت قرمز و گوشت ماكیان

 ۱۳ ۳۰8 ۱۹ ۳۵۱ 2۴2 2۱۹ ۱۵8 ۳۵6 ۱۳۴ ها و صدفدارانماهي

 ۹ 2۴۵ ۹ ۱۹۱ 227 2۰۳ ۱۵6 2۵6 ۱2۰ مرغشیر و پنیر و تخم

 ۴ 2۴6 2 2۱6 2۴۰ 2۱۱ ۱۵۳ ۳۰6 ۱۱6 هاها وچربيروغن

 ۱۵ 282 ۱6 28۰ 222 2۱۱ ۱۴۴ ۳۳6 ۱۳۱ میوه ها وخشکبار

-انواع سبزی،حبوبات وفرآورده

 های سبزی
۱۴۵ ۳۰7 ۱۳۹ 22۵ 2۵۱ ۴87 ۱۴ ۳۵۴ ۱۰ 

قند،شکر،مربا،عسل،شکالت 

 ومحصوالت قنادی
۱۳2 ۳۴۳ ۱۳6 ۱۹7 2۳۴ 2۰7 ۱۰ 2۱7 ۱۰ 

بندی محصوالت خوراكي طبقه

 نشده در جای ديگر
۱2۳ 2۹7 ۱۳8 2۰۹ 2۵۳ 26۵ ۹ 2۴۳ 8 

چای، قهوه، كاكائو، نوشابه و 

 های غیرالکلي(آبمیوه )نوشابه
۱۰6 ۱86 ۱۵۳ 2۱8 2۴2 26۱ ۱2 27۵ 8 

 ۳ ۳۰2 ۳ 26۴ 2۴8 2۵۳ ۱7۵ 2۹2 ۱2۱ دخانیات
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 هننای گننروه برحسننب شننهری خانوارهننای مصننرفی وخنندمات کاالهننا قیمننت شنناخص -۱-22

 )دنباله(  فرعی های گروه از و برخی اختصاصی،اصلی

 1393 1392 1391 1390 1385 های کاالها وخدماتگروه
 )کشور(1394 )استان(1394

 شاخص
نرخ 

 تورم
 شاخص

نرخ 

 تورم

كاالهای غیرخوراكي و 

 خدمات
... ... ... ... ... ۱88 ۱2 2۰۵ ۱2 

 ۹ 2۴۱ ۱۳ 2۴7 2۵2 22۱ ۱۴8 ۱87 ۱2۱ پوشاك وكفش

مسکن،آب،برق،گاز وساير 

 هاسوخت
۱۱۴ 2۰۹ ۱۱7 ۱۳۹ ۱۵6 ۱6۰ ۱۵ ۱۹۱ ۱۴ 

 ۱۱ ۱87 ۱۵ ۱78 ... ... ... ... ... مسکن

 ۱۱ ۱87 ۱۵ ۱76 ... ... ... ... ... اجاره

نگهداری خدمات

 مسکونيوتعمیرواحد
 )خدمت(

۱27 2۹۰ ۱۴۳ ۱86 22۱ 222 ۱2 2۳2 ۱2 

 ۳۵ 2۱6 ۱8 76 ۱۴۰ ۱۰۱ ۱۰۱ 8۰ ۹7 آب

 ۳۵ 2۱6 ۱8 76 ۱2۵ ۱۰2 ۱۰۱ ۴۳۴ ۱۰6 برق،گازوساير سوخت ها

خانگي و ، لوازم مبلمان

 نگهداری معمول آنها 
۱22 226 ۱۵۵ 2۳2 2۵۹ 22۱ 8 2۳۵ 6 

 ۱۵ 2۳۴ ۱7 2۳8 22۴ ۱7۰ ۱22 ۳۴2 ۱۳۱ بهداشت ودرمان

 ۱۰ 222 ۹ 2۱۰ 2۰7 ۱67 ۱26 2۰۳ ۱۰7 حمل ونقل

 ۳ ۱2۹ 6 ۱۳۴ ۱26 ۱۱۵ ۱۰8 ۹۳ ۹8 ارتباطات

 ۱۱ 2۳6 ۱۳ 267 2۳۰ ۱۹۹ ۱۴۳ ۱72 ۱۰۹ تفريح وامورفرهنگي

 ۱6 ۱7۰ ۱6 ۱۵۹ ۱۳8 ۱26 ۱۱۳ 2۵۱ ۱۴8 آموزش

 ۱۳ 2۳6 ۱۵ 2۴۱ 2۱۳ ۱82 ۱۳۹ 2۹2 ۱2۰ رستوران وهتل

 7 2۱6 ۹ 2۱۴ 27۰ 2۳۳ ۱۵۹ 2۹2 ۱26 كاالها وخدمات متفرقه

 ۱۱ 2۳۰ ۱۱ 226 ... ... ... ... ... شاخص كل بدون اجاره

 ۱۱ 2۴۰ ۱۰ 2۳۵ 2۳۰ 2۰۴ ۱۴۴ 2۵۳ ۱۱8 كاالها

 ۱2 ۱۹۳ ۱۴ ۱8۴ ۱72 ۱۴7 ۱۱۹ 2۳۵ ۱2۰ خدمات

(100=1390) 
 .ملکی مسکونی واحدهای اجاری ارزش منهای کل شاخص( ۱

 .هاقیمت شاخص دفتر. ايران آمار مرکز  -مأخذ
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 هـای  گـروه  برحسـب  روستایی خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها قيمت شاخص -2-22

 (۱۳۹۰=۱۰۰)                فرعی های گروه از و برخی اختصاصی، اصلی

گروه های كاالها 

 وخدمات

ت
می

اه
ب 

ري
ض

 

1385 1390 1391 1392 1393 

 )کشور( 1394 )استان( 1394

 شاخص
نرخ 

 تورم
 شاخص

نرخ 

 تورم

 11 227 17 222 191 165 125 165 100 100 شاخص كل
ها آشامیدني ها،خوراكي

 دخانیاتو
۴8 ۱۰۰ ۱۹8 ۱۳8 ۱۹8 22۵ 267 ۱۹ 2۴8 ۱۰ 

 ۱۰ 2۴6 ۱۹ 26۹ 22۵ ۱۹۹ ۱۳8 ۱۹8 ۱۰۰ ۴۵ هانيدها و آشامیخوراكي

 ۱۰ 2۴۵ 2۰ 27۰ 22۵ ۱۹8 ۱۳8 ... ... ... هاخوراكي

 ۱۱ 22۴ ۹ 2۱۱ ۱۹۴ ۱77 ۱۳2 ۱77 ۱۰۰ ۱۱ غالت ونان

گوشت قرمز و سفید و 

 فرآورده های آن
7 ۱۰۰ 2۰۹ 

۱۵2 2۰۹ 22۹ 26۳ ۱۵ 22۰ ۳ 

گوشت قرمز و گوشت 

 ماكیان
۱۳۹ ۱7۰ ۱8۹ 2۰۹ ۱۱ 2۰8 ۱ 

 ۱۴ ۳۱۹ ۱۹ ۳۴۵ 2۹۱ 27۰ ۱72 27۰ ۱۰۰ ۳ ماهي وصدف داران

 8 22۹ ۱2 2۱8 ۱۹۴ ۱7۰ ۱۳۱ ۱7۰ ۱۰۰ ۳ شیر و پنیر و تخم مرغ

 ۴ 228 ۳ ۱۹۹ ۱۹۳ ۱8۱ ۱۳۱ ۱8۱ ۱۰۰ 8 روغن ها وچربي ها

 2۱ 28۱ 2۰ 2۴7 2۰۵ ۱۹7 ۱۳۴ ۱۹7 ۱۰۰ 6 میوه ها وخشکبار

سبزيجات ) سبزی ها و 

 حبوبات(
۱ ۱۰۰ 2۵۱ ۱۳6 2۵۱ ۳۳8 ۵۰۴ ۴۹ ۳7۵ ۱6 

قند،شکرو شیريني

ها)مربا،عسل،شکالت 

 وشیريني(

۱ ۱۰۰ ۱72 ۱2۵ ۱72 ۱88 ۱۹8 ۵ 2۰۳ 8 

محصوالت خوراكي طبقه 

بندی نشده در جای 

 ديگر

۰ ۱۰۰ ۱8۹ ۱۳۰ ۱8۹ 2۱۴ 22۳ ۴ 2۳۵ 7 

چای، قهوه، 

كاكائو،نوشابه و آب 

میوه)نوشابه های غیر 

 الکلي(

2 ۱۰۰ 2۱۵ ۱۴6 2۱۵ 2۳2 2۴6 6 27۵ 6 
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اختصاصنی،   هنای  گروه برحسب روستايی خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها قیمت شاخص -2-22

 )دنباله(  (۱۳۹۰=۱۰۰)                فرعی های گروه از و برخی اصلی

گروه های كاالها 

 وخدمات

ت
می

اه
ب 

ري
ض

 

1385 1390 1391 1392 1393 

 )کشور( 1394 )استان( 1394

 شاخص
نرخ 

 تورم
 شاخص

نرخ 

 تورم

 ۳ ۳2۱ 8 2۰۴ ۱88 ۱76 ۱۳2 ۱76 ۱۰۰ 7 دخانیات

كاالها ی غیرخوراكي 

 وخدمات
۵2 ۱۰۰ ۱۴7 ۱۱8 ۱۴7 ۱7۱ ۱۹7 ۱۵ 2۱۳ ۱۱ 

 ۱۰ 2۵۱ ۱2 2۳6 2۱۱ ۱8۰ ۱28 ۱8۰ ۱۰۰ ۱۱ پوشاك وكفش

مسکن،آب،برق،گاز 

 هاوساير سوخت
۱7 ۱۰۰ ۱۳۴ ۱۱2 ۱۳۴ ۱۵6 2۰۱ 2۹ ۱82 ۱۴ 

 ۱۱ ۱77 ۱۵ ۱78 ۱۵۵ ۱۳۵ ۱۱۳ ۱۳۵ ۱۰۰ ۳ مسکن

 ۱۱ ۱76 ۱۵ ۱76 ۱۵۳ ۱۳۳ ۱۱۱ ۱۳۳ ۱۰۰ 7 اجاره

خدمات نگهداری و 

 تعمیر واحد مسکوني
2 ۱۰۰ ۱۵7 ۱26 ۱۵7 ۱78 ۱۹8 ۱۱ 2۰۹ ۱۱ 

 ۱8 ۱8۹ 6۹ 267 ۱۵7 ۱2۹ ۱۰۹ ۱2۹ ۱۰۰ ۹ آب،برق سوخت

مبلمان و لوازم 

خانگي و نگهداری 

 معمول آنها

2 ۱۰۰ ۱68 ۱26 ۱68 ۱86 ۱۹۹ 7 2۴۱ 6 

 ۱6 2۴۳ ۱6 2۳۵ 2۰2 ۱6۵ ۱۱۵ ۱6۵ ۱۰۰ 2 بهداشت ودرمان

 ۱۰ 22۳ ۵ ۱8۵ ۱76 ۱۴8 ۱۱7 ۱۴۹ ۱۰۰ * حمل ونقل

 ۳ ۱۳۴ 8 ۱۵۰ ۱۳۹ ۱۱۰ ۱۰۴ ۱۱۰ ۱۰۰ 82 ارتباطات

 ۱۳ 2۵۱ 8 2۴۱ 22۳ 2۱2 ۱۴2 2۱2 ۱۰۰ ۱8 تفريح وامور فرهنگي

 ۱7 ۱7۰ ۱6 ۱۵7 ۱۳۵ ۱2۱ ۱۱۰ ۱2۱ ۱۰۰ * آموزش

 ۱۳ 2۴8 ۱6 2۳۰ ۱۹8 ۱6۹ ۱۳2 ۱6۹ ۱۰۰ * رستوران وهتل

كاالها وخدمات 

 متفرقه
* ۱۰۰ ۱7۵ ۱۴6 ۱7۵ ۱۹۵ 2۱۰ 8 2۳۴ ۹ 

شاخص كل )بدون 

 مسکن(
* ۱۰۰ ۱۳8 ۱27 ۱7۱ ۱۹8 2۳۱ ۱7 2۳۴ ۱۱ 

 ۱۰ 2۳8 ۱8 2۴۱ 2۰۴ ۱78 ۱۳۰ ۱7۱ ۱۰۰ * كاالها

 ۱۳ 2۰۰ ۱۴ ۱8۴ ۱62 ۱۳8 ۱۱۴ ۱78 ۱۰۰ * خدمات

 شاوص کل منهای ارزش اجاری وا دهای مسكوني ملكي. (1

 مرکگ آمار ايران. )رپ(. -مموش

 ها.مرکگ آمار ايران. دفتر شاوص قیم  -



 

 



ب – 23فصل   های ملی حسا
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 مقدمه  

هنای ملنی،    هدف از تهینه و تندوين حسناب   

هنای   تنرين متغیرهنای جرينان    محاسبه مهنم 

کیل مصننرف، تشنن اقتصننادی نظیننر تولینند،  

ينک   مند، در آسرمايه، صنادرات، واردات و در 

تنرين   گینری مهنم   دوره زمانی معین و انندازه 

نظینر   ،متغیرهای اقتصادی موجنودی مننابع  

ثروت، دارايی و بندهی، در مقطعنی از زمنان    

تنوان وضنعیت    هنا منی   است که از طرين  آن 

کشور را در آن دوره يا مقطع زمانی  اقتصادی

 تهیننه و تنندوين آمننار  ید. شننبننه تصننوير ک 

کشننورهای مختلننف،  هننای ملننی در حسنناب

هنای ملنی    براساس چارچوب سیستم حساب

پیشنهاد شنده توسنط سنازمان ملنل متحند      

 شود.   انجام می

ور بنرای اولنین بنار در سنال     ذکسیستم م    

فرمولنه شنده    ای  به صنورت مجموعنه   ۱۹۵۳

ينا   "ملنی   هنای  حساب  سیستم" تحت عنوان

"SNA "(۱)    منتشننر شننده اسننت. آخننرين

 ۱۹۹۳در سنننال ، SNAر درند نظننننتجديننن

المللنی  صورت گرفت که توسط پنج نهاد بین

المللنی   متشکل از سازمان ملل، صندوق بنین 

هنای   پول، باننک جهنانی، سنازمان همکناری    

اقتصننادی و توسننعه و کمیسننیون جامعننه    

هنای   تصويب رسید. تهیه حسناب   به ،اروپايی

ورت نصن   انی دوم بنه نبعد از جنگ جهن  ،ملی

نیازهای خناص در اينران    اسنموردی و براس

و  ۱۳۳7هنای   جملنه در سنال   از شروع شند،  

تولید ناخالص داخلی ايران "به ترتیب  ۱۳۳8

تولید ملی ايران بنرای   "و  "۱۳۳۴برای سال 

توسنط کارشناسنان خننارجی   ،  "۱۳۳6سنال  

. سپس سنازمان برنامنه و بودجنه،    ورد شدآبر

 ۱۳۳7را برای دوره زمنانی   مد ملی کشورآدر

ی مختلنف  ها به تفصیل برای بخش ۱۳۴۰ تا

 منتشر نمود. و ورد آاقتصادی بر

ورد مقندماتی ديگنری را   آبانک منلی نینز بنر 

به انجام رساند. بنا تأسنیس    ۱۳۳8برای سال 

دلینل   بنه ، ۱۳۳۹بانک مرکزی ايران در سال 

تهیننه فقنندان يننک سننازمان رسننمی آمننار،   

عهده اين باننک گذاشنته     های ملی به حساب

 اهنانون بهمن من نراساس قنشد و پس از آن ب

اين وظیفه رسماً به مرکز آمنار اينران محنول    

 شد.

هنننای  محاسنننبه ارزش افنننزوده بخنننش     

های قبل از پیروزی انقالب  در سال ،اقتصادی

ول ناخالص داخلی از صاسالمی و محاسبه مح

و نیننز تهیننه   ۱۳6۱روش هزينننه، از سننال  

ننن سننتانده اقتصنناد ايننران بننرای  دادهجننداول 

از جملننه  ،۱۳7۰و  ۱۳6۵، ۱۳۵2هننای  سننال

ترين اقدامات مرکز آمنار اينران در تهینه     مهم

 های ملی بوده است. حساب

هنای ملنی    تهیه مستمر و منظم حسناب      
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از سنال  ،  SNAاساس آخرين تجديد نظنر  بر

در برنامه کار مرکنز آمنار اينران قنرار      ۱۳7۳

سناله   ايران هر تیب مرکز آمارگرفت، بدين تر

های ملی را براساس تعاريف، مفناهیم،   حساب

های محاسباتی منطبن    ها و روش بندی طبقه

های جناری و   به قیمت، ۱۹۹۳سال SNAبر 

کننند کننه حنناوی  مننی ثابننت تهیننه و منتشننر

 72اطالعات تفصیلی مربوط به ارزش افنزوده  

  هنای مصنرف   رشته فعالیت اقتصادی، هزيننه 

نهايی و مصرف نهايی واقعی خانوار و دولنت،  

تشننکیل سننرمايه ثابننت ناخننالص، واردات،    

صادرات، تغییر موجودی انبار، مصارف فردی، 

جمعی، حساب تولید، حسناب ايجناد   مصارف 

عرضنه و   و مد، حساب کاالهنا و خندمات  آدر

، ۱۳76هم ننین از سنال   . استتقاضای کل 

ين مرکز آمار ايران مبنادرت بنه تهینه و تندو    

ای کنرده اسنت و در اينن     های منطقه حساب

راسننتا هننر سنناله محصننول ناخننالص داخلننی 

ها و اطالعات تفصیلی مربوط بنه ارزش   استان

رشته فعالیت اقتصنادی را تهینه و    72افزوده 

 کند.  منتشر می

ای  در اين فصل از سالنامه، عالوه بر گزينده    

نن سنتانده از    ، جنداول داده مذکوراز اطالعات 

  ه مرکز آمار ايران نیز، ارائه شده است.نشري

 
 مفاهيمتعاریف 

فرايننندی اسننت کننه بننا  توليــد اقتصــادی:

هننای نیننروی کننار، سننرمايه،  اسننتفاده از داده

کاالها و خدمات تحنت کنتنرل و مسنوولیت    

منظنور تولیند کاالهنا و     يک واحد نهادی، بنه 

 یرد.گ خدمات ديگر انجام می

هـای   توليد اقتصادی از دیدگاه حسـاب 

های  مرز تولید در سیستم حساب و حد ملی:

محدودتر از حننند و مرز کلی آن است.  ،ملی

های انجام شده  داليلی، آن دسته از فعالیت به

خانگی و توسط خانوارها که خدمات شخصی 

کنند، در  می برای مصرف نهايی خود تولیدرا 

های ملنی تولیند محسنوب    سینستم حسناب

 شود. نمی

اقتصادی است کنه   یموجوديت واحد نهادی:

قابلیننت تملننک  ،بننا اسننتفاده از حقننوق خننود

هننا و اشننتغال بننه  هننا، تقبننل بنندهی دارايننی

هننای اقتصننادی و مبادلننه بننا سنناير   فعالیننت

تواننند مجموعننه  هننا را دارد و مننی موجوديننت

ها  از جمله ترازنامه دارايی ،ها کاملی از حساب

های مربنوط بنه خنود را تهینه کنند.       و بدهی

زيننر بخننش  ۵واحنندهای نهننادی در قالننب  

 شوند: بندی می طبقه

 های مالی شرکت -۱

 های غیر مالی شرکت -2

 دولت -۳

 مؤسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها -۴

 خانوارها -۵

اشنیايی فیزيکنی هسنتند کنه بنرای       کاالها:
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ها تقاضا و امکان ايجاد ح  مالکیت، وجود  آن

تواند از طري  مبادله  ها می دارد و مالکیت آن

در بازار، از يننک واحنند نهننادی بننه واحند      

 نهنادی ديگر منتقل شود. 

های نناهمگنی هسنتند کنه     ستانده خدمات:

گینرد.  ها بر اساس سفارش انجام می تولید آن

خدمات دارای موجوديت مستقلی نیستند که 

هنا وجنود    امکان ايجناد حن  مالکینت بنر آن    

داشته باشد. خريد و فروش خدمات از تولیند  

ينند همزمنان   اها جدا نیسنت و اينن دو فر   آن

 گیرد. صورت می

محصول ناخنالص   محصول ناخالص داخلی:

هنای اقتصنادی    داخلی، نتیجه نهايی فعالینت 

واحدهای تولیدی مقیم ينک کشنور در ينک    

دوره زمانی معنین اسنت. محصنول ناخنالص     

مند  آهزيننه و در خلی به سنه روش تولیند،   دا

 شود. محاسبه می

ــازار(: هرگننناه اجنننزاء  قيمـــت جاری)بـ

های ملنی را بنه قیمنت دوره گنزارش      حساب

ها را  شده فعلی، بیان کنیم در اين صورت آن

 ايم. به قیمت جاری نشان داده

های ملی را  سابهرگاه اجزاء ح قيمت ثابت:

دوره مرجع يا پايه بینان  های  بر حسب قیمت

ها را به قیمنت ثابنت    ت آنکنیم در اين صور

 ايم. نشان داده

ارزش افنزوده، ارزش اضنافی    ارزش افزوده:

ايجاد شده در جريان تولید است. تفاوت بنین  

ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالینت  

گوينند.   اقتصادی را ارزش افزوده ناخالص می

پس از کسنر مصنرف سنرمايه ثابنت از ارزش     

ص به دست لخاافزوده ناخالص، ارزش افزوده 

 آيد. می

ستانده هر واحد تولیدی، مجمننوع  ستانده:

کاالهنننا و خدماتی است کنه در آن واحننند   

شود و برای استفاده در دسنترس   تولینند می

گیرد. سهمی از کاالها و خدمات کنه   قرار می

تا پايان دوره حسابداری به صورت ناتمنام ينا   

جنزو   ،کار در جريان ساخت باقی مانده باشند 

کاالهنا و   آيند.  ستانده واحد بنه حسناب منی   

خدماتی که در يک واحد در دوره حسابداری 

معنننین تولیننند و در همنننان دوره در ديگنننر 

 ،شود يندهای تولیننند آن واحد مصرف میافر

د. گننرد جننزو سننتانده آن واحنند منظننور نمننی

شود: ستانده  ه به سه دسته تقسیم میدستنان

خود مصنرفی   ایه تولید شده بردبازاری، ستان

تشکیل سنرمايه بنه حسناب خنود و      نهايی و

 های غیر بازاری. ساير ستانده

ارزش کاالهننا و خنندمات  مصــرف واســطه:

مصرف شده در جرينان تولیند، بنه اسنتثنای     

 ثابت است. سرمايهمصرف 

مصرف سرمايه ثابت،  مصرف سرمایه ثابت:

عبننارت از کنناهش ارزش جنناری موجننودی   

ر اثر از بین رفنتن  دکه است های ثابت  دارايی

افتادگی عننادی و حننوادث  فیزيکننی، از منند 
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های تحت مالکیت و مورد  معمولی، در دارايی

اسننتفاده يننک تولینند کننننده در يننک دوره   

آيد. مصرف سرمايه ثابت  حسابداری، پديد می

هنای تولیند اسنت ولنی مصنرف       جزو هزيننه 

شود. اين هزيننه شنامل    واسطه محسوب نمی

تخريننب شننده در  هننای ثابننت ارزش دارايننی

نتیجه جنگ يا حوادث استثنايی که به ندرت 

آيند، از قبیل باليای طبیعنی عمنده    پیش می

 شود. نمی

های اجبناری و   ها، پرداخت مالیات ها: ماليات

بالعوض واحدهای نهادی به دولت اسنت کنه   

گینرد.   به صورت نقدی و غیر نقدی انجام می

از اينن   ،هنا  اطالق صفت بالعوض بنه مالینات  

جهننت اسننت کننه دولننت در مقابننل دريافننت 

مالیات از يک واحند نهنادی، خندمتی را بنه     

ند هر چند که ک صورت فردی به آن ارائه نمی

با دريافت مالیات، منابع مالی خود را افنزايش  

دهنند و بننا اسننتفاده از ايننن منننابع، کاالهننا و 

اعم از تک تک  ،خدماتی را برای ساير واحدها

 عه فراهم آورد.افراد يا کل جام

 شوند: ها به دو دسته کلی تقسیم می مالیات 

 مالیات بر تولید و واردات -

 غیره   مد، ثروت وآمالیات بر در -

 اسنت مالیناتی   ماليات بر توليد و واردات:

که بر کاالها و خدمات، در زمنانی کنه تولیند    

اند يا به مصارف ديگری  اند، فروخته شده شده

انند، تعلن     اند و ينا ازخنارج وارد شنده    رسیده

 گیرد. می

مالیات بر تولیند و واردات، منطبن  بنا واژه      

اسنت کنه    "غیر مستقیم"های  سنتی مالیات

کنار   های ملنی سناب  بنه    در سیستنم حساب

 .  شد برده می

مالیننات بننر تولینند و واردات بننه دو گننروه     

  :شوند تر تقسیم می جزيی

 مالیات بر محصول -

 های بر تولید ساير مالیات -

مالینات بنر محصنول،     ماليات بر محصـول: 

مالیات تعل  گرفتنه بنر ينک واحند کناال ينا       

خدمت است که به صنورت مبلنغ مشخصنی    

برای هر واحد مقدار کاال يا درصند مشخصنی   

قیمت يک واحند کناال ينا خندمت مبادلنه      از 

شود. انواع مالیات بر محصنول   شده تعیین می

 :استبه شرح زير 

 افـزوده ماليات از نـوع ماليـات ارزش   نن 

(VAT) :  مالیننات تعلنن  گرفتننه برکاالهننا و

خدمات است که در مراحنل مختلنف توسنط    

در ولنی   شنود  های اقتصنادی اخنذ منی    بنگاه

نهايی پرداخنت  کل آن توسط خريدار ، نهايت

 شود.   می

 ـ ماليات و حقـوق گمرکـی بـر واردات:   

عبارت ازمالیات تعل  گرفته بر کاالهنا اسنت   

که هنگام عبور از مرزهای گمرکی يا مرزهای 

شنود. اينن ننوع     قابل پرداخت منی  ،اقتصادی

هم نین شامل مالیات تعلن  گرفتنه    ،مالیات
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بر خدماتی است که توسنط تولیند کننندگان    

ه واحندهای نهنادی مقنیم ارائنه     غیر مقیم بن 

 شود. می

مالیات تعلن  گرفتنه    صادرات: ماليات برن 

اقتصادی خنارج   قلمرو برکاالهايی است که از

شود و هنگام خروج از مرز قابل پرداخنت   می

 .گردد می

اين نوع مالیات هم نین شنامل مالینات        

تعل  گرفته بر خدماتی است که به واحدهای 

شود. به طور کلنی مالینات    غیر مقیم ارائه می

هنايی   بر محصول، واردات و صادرات، مالینات 

هسننتند کننه بننر کاالهننا و خنندمات تعلنن     

گیرند و در اثر تولید، فروش، انتقال، کرايه  می

 شوند. کاال يا ارائه خدمت قابل پرداخت می

ــات ــد: ســایر مالي ــر تولي ــای ب سنناير  ه

هنايی را   مالینات  تمنامی  ،های بر تولید مالیات

یننرد کننه يننک بنگنناه در نتیجننه گ بننر مننیدر 

اشننتغال بننه تولینند )بننه غیننر از مالیننات بننر  

  .محصول(، موظف به پرداخت آن است

ت بننر سننود ينا    اينن ننوع منالینات، منالینا

منندهای دريافننت شننده آمالیننات بننر سنناير در

گیرد و مالیاتی است  توسط بنگاه را در بر نمی

نظننر از سننوددهی تولینند، قابننل   کننه صننرف

اخننت اسننت، نظیننر مالیننات بننر زمننین،   پرد

های ثابت و نیروی کار بنه کنار گرفتنه     دارايی

ها و مبنادالت   شده در فرآيند تولید يا فعالیت

 ويژه.

تغییننر موجننودی انبننار، بننه صننورت ارزش    

موجودی انبار تحصنیل شنده توسنط بنگناه،     

منهنننای ارزش مصنننرف آن در طنننول دوره  

 شود.   حسابداری ثبت می

هنای   ياراننه، پرداخنت   )سوبسـيد(: یارانه  

بننه  جنناری و بالعننوض واحنندهای دولتننی   

اسناس مینزان   های اقتصادی است که بر بنگاه

ها و يا مقدار ينا ارزش   های تولیدی آن فعالیت

کاالها يا خدمات تولید شده، فروخته شده ينا  

شود. ياراننه   ها، تعیین می وارد شده توسط آن

 ممکننن اسنننت بننر تولینندات داخلننی يننا بننر 

 کاالهای وارد شده نیز، تعل  گیرد.  

هنا بنه دو دسنته کلنی      يارانه، مشنابه مالینات  

 شود:   تقسیم می

 يارانه بر محصول -

 ها بر تولید ساير يارانه -

ای است که بر ينک   يارانه یارانه بر محصول:

واحنند کنناال يننا خنندمت تولینند شننده تعلنن   

گیرد و به صنورت مبلنغ مشخصنی بنرای      می

به صورت درصند مشخصنی   يک واحد کاال يا 

 از يک کاال يا خدمت، قابل پرداخت است. 

عبنارت از تمنامی   ها بر توليـد:   سایر یارانه

هنای مقنیم، در اثنر     هايی است که بنگاه يارانه

کننند، غینر از    اشتغال به تولید دريافنت منی  

 انواع يارانه بر محصول.
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 گزیده اطالعات:

محصننول ناخننالص داخلننی   ۱۳۹2در سننال 

 ۴۰82۳6۹26استان به قیمت بازار برابنر بنا   

میلیون ريال به قیمت جاری بوده اسنت کنه   

درصد افزايش داشنته   ۵6نسبت به سال قبل 

 است.

هننای عمننده  سننهم بخننش  ۱۳۹2درسننال 

اقتصادی درتولید محصنول ناخنالص داخلنی    

برحسب ارزش افزوده به ترتینب مربنوط بنه    

درصد، تأمین برق، آب وگاز  26 بخش صنعت

درصد )هنردو در ينک رتبنه     ۴۳و ساختمان 

 ۱۱درصند، معندن    ۱۵قرار دارنند( خندمات   

درصنند وکشنناورزی، جنگلننداری، شننکار و    

 درصد بوده است.  ۵ماهیگیری 
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هـای عمـده   محصول ناخالص داخلی به قيمت بازار برحسب ارزش افزوده دربخش-1-23

 (ريالمیلیون )   اقتصادی 

 1389 1388 1385 ها فعاليتشرح 

 ۵۱۵۳۴2۰ ۳7۴۴872 2۳۹۹2۱۴ ، شكار و جنگلداريكشاورزي

 8۴6۵۴6 6۵8۴8۰ ۴۵6۰۱7 ماهيگيري

 ۳۳2۹۰۴۰۱ 2۳6۹7۹6۱ ۱۹۹۱8۱76 معدن

 272۱۴827 ۱6۴۰۴۰۹6 ۵6762۱2 صنعت

 ۴۳۵۵8۳82 ۱2۰۰۴۵7۳ ۴686۵6۴ تأمين آب، برق و گاز طبيعي 

 ۳۵7۱۱۱۳ ۴۰2۹82۱ ۱۵۱۴8۴۹ ساختمان 

فروشي، تعمير وسايل نقليه و فروشي، خردهعمده
 كاالها

۳27۵886 ۵۴۴۹۳78 ۵۰۵۴6۵6 

 ۳۴۹۰2۰ 2۹۳۴۳۴ ۱6۵۹۰2 هتل و رستوران

 62۴۴۰۵7 ۵787627 27۱۹68۹ ، انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل

 ۹6۹۰۴۴ ۹۰۵۰78 ۴6۳8۳۳ هاي مالي گريواسطه

 ۴۴۱7۹۵2 27۵2۳۹۱ 2۳72۴6۴ مستغالت،كرايه وخدمات كسب وكار

 ۴۰۳7۰2۵ ۳27۴672 ۱7۳۵6۰۱ اداره امور عمومي و خدمات شهري

 268۳8۵۳ 2۵6۱7۳6 ۱۵6687۴ آموزش

 2۵۱۱7۳۵ ۱۹۱۳6۳2 ۹6۵288 بهداشت و مددكاري اجتماعي 

 66862۵ ۵۱۱۵8۳ 22۱۴27 ، شخصي و خانگياجتماعي ،سايرخدمات عمومي

 140570654 83989335 48137996 جمع
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  هنای عمنده اقتصنادی    محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار برحسب ارزش افزوده دربخش-۱-2۳

 )دنباله( ريال (میلیون )

 1393 1392 1391 1390 ها شرح فعاليت

 ۱7۴۱۱۹8۹ ۱۹۴۴۱6۱۰ ۱۱۹728۰2 7۹۱28۰8 ، شكار و جنگلداريكشاورزي

 ۵۵6۵8۴۵ ۳۹8۱۴۰۳ 2۵۴۳7۵۹ ۱۴۵۳8۰7 ماهيگيري

 ۴۱228۴۹2 ۴67۴۹۵۳۵ ۳۰۱6۱۱۹۵ ۴26۵28۵2 معدن

 ۱22۵7۱۵۵۹۵ ۱۰7۳۴۹۳۴۰ 8788۴۰6۴ ۵۰۴۹7۰۱7 صنعت

 ۱8۱۰22۱27 ۱68۳۰۳7۵6 82۳8۰72۵ 666۱۳8۰۴ تأمين آب، برق و گاز طبيعي 

 72۱7۵۹۴ 6۵۵۵27۳ ۴۹6۰2۳2 ۵۱۵276۹ ساختمان 

فروشي، تعمير وسايل نقليه فروشي، خردهعمده
 و كاالها

67۹۹2۱۴ 8682۵۱۱ ۱۱7۵۰2۳۱ ۱۳۹۵۱82۳ 

 ۹6۵8۰2 7۹۹۹۵۳ ۵688۰۹ ۴۳2۴۳۵ هتل و رستوران

 ۱78۰77۱7 ۱۴۴6۵۴۹۳ ۱۰2۹۵۱27 78۱86۱۹ ، انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل

 ۱۱87۳22 ۱۴8۰۰6۵ ۱۴2۱282 ۱۱۴2۵22 هاي مالي گريواسطه

 ۱۳22۹۹۴۳ ۹8۹2۳۳۰ 66۱۹8۹۰ ۵۹۱7۱۱۹ مستغالت،كرايه وخدمات كسب وكار

 ۱۰۱۹2۵7۳ 77۳۹۰۵8 626۹۹۴۰ ۵728۰6۰ امور عمومي و خدمات شهرياداره 

 ۵۱۱۰۹۴8 ۴۱77888 ۳۳7۴۰۹۱ 2۹888۵۴ آموزش

 ۵۳2۳۱۰۵ ۴۵۴۹۵6۴ ۳2۵۵2۹۰ 288۴728 بهداشت و مددكاري اجتماعي 

سايرخدمات عمومي ،اجتماعي ، شخصي و 
 خانگي

۵۹۱۵۹۵ ۵۹۹682 ۱۰۰۱۴27 ۱272۳۹۳ 

 1542092320 408236926 260989400 208586204 جمع

 مركز آمار ايران -مأخذ
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 ميليون ريال()                            هاي عمده اقتصادي ستانده بخش -2-23
 1389 1388 1385 ها شرح فعاليت

 ۹76۹2۳۹ 72۱2۰۹۰ ۴۱68۱۵۱ كشاورزي، شكار و جنگلداري

 ۱۴۱7۴6۳ ۱۰۴26۴۰ 7266۱۱ ماهيگيري

 ۳۴۱۳۰۴۰۰ 2۴۴28۱2۹ 2۰۰۴۱22۰ معدن

 ۱۰872۳677 6۳۵۴662۳ ۱۰۳۱۴۵۴۹ صنعت

 ۴۹72۳8۱۴ ۱7۵۹68۱7 6۱۳۴۱7۹ تأمين آب، برق و گاز طبيعي 

 8۵۳7۴8۵ ۹۳۹۳8۹۰ ۳۵۹۰۹6۹ ساختمان 

 7۱۳2۰۳8 6۳2۰۳2۴ ۳7۹۵۴۴۴ فروشي،تعمير وسايل نقليه وكاالهافروشي،خردهعمده

 6۴۳88۳ ۵۴2۵۰2 ۳۰۹۵86 هتل و رستوران

 ۹72۳262 8۹72۵8۴ ۴۵۵۰۳۹8 انبارداري وارتباطات حمل و نقل،

 ۱۳2۴۱۳۵ ۱۱8۴۹27 ۵7۱78۵ هاي مالي واسطه گري

 ۵2۵۹67۵ ۴66۴۹6۴ ۳۰2۳77۹ مستغالت،كرايه وخدمات كسب وكار

 ۵2۱۴۳۵7 ۴228۱۴۵ 22۹۰۰28 شهريوخدماتاداره امور عمومي

 ۳۱۳۹۵86 2۹۰7۱7۳ ۱727۵6۰ آموزش

 2۹77۵6۹ 226۰۹2۳ ۱۱۳2۴۴۰ بهداشت و مددكاري اجتماعي 

 ۹۹۰۹68 7۵۳7۹6 ۳۳۴۱82 ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي
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 ) میلیون ريال(  )دنباله(                         های عمده اقتصادی ستانده بخش -2-2۳
 1393 1392 1391 1390 ها شرح فعاليت

 2622۰86۰ ۳۰۳66۵۴۴ ۱۹۱۴۵۴۰6 ۱۳۳7۹۱۳۳ جنگلداري كشاورزي، شكار و

 ۹۳7۳۵۹۵ 66۹76۳۳ ۴278۴۹۰ 2۴۳88۹8 ماهيگيري

 ۴2۹77۳68 ۴8۳۱26۴۵ ۳۱۱۵662۱ ۴۳6۱6۴۵8 معدن

 ۳7۱8۴6۴۹۰ ۳272۹8۴۰6 2۵7۰۰۴68۹ ۱62۱۹۴۹2۰ صنعت

 ۱۹۵۹۹۳8۳۳ ۱8۱۱7۱۰۴۳ ۹۰68677۵ 7۱۹7۳۱۴۰ تأمين آب، برق و گاز طبيعي 

 ۱7۰۰8۴۰۱ ۱۵۵۱۰۱۹2 ۱۱82766۰ ۱2۵۰۹2۳6 ساختمان 

فروشي،تعمير وسايل نقليه فروشي،خردهعمده
 وكاالها

۹6۰8۰67 ۱22۴۹۱۵۰ ۱6۴۱۰۴۵۹ ۱۹۳۴۰۰۵۰ 

 ۱7۰۱۵۴۵ ۱۴2۳۴۹۳ ۱۰۱2۴8۱ 7۵۳۵7۱ هتل و رستوران

 26۰۴۱28۱ 2۱282۳۱۱ ۱۵۱8۴87۳ ۱2۰7۳۴۳۹ حمل و نقل،انبارداري وارتباطات

 2۳6۴۳۹۳ 2۳7۱۳6۹ 2۰۵78۹6 ۱۵6۹۴76 هاي مالي گريواسطه

 ۱۵۴۱72۴۰ ۱۱۵276۳۴ 7۹8۰۳۵۵ 6887۰۰۰ مستغالت،كرايه وخدمات كسب وكار

 ۱276۹8۴۳ ۹777۴۳2 78۴28۱2 7۵27۳۰2 شهريوخدماتاداره امور عمومي

 6۱۴2۴88 ۵۱۴۴778 ۳۹۴۱۵۱۰ ۳۴68۰6۹ آموزش

 6۹2۳۱۱۳ ۵۴6۴6۳2 ۳۹۴۰۵۱2 ۳۴۴۵۹۰۰ بهداشت و مددكاري اجتماعي 

ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و 
 خانگي

۹662۵7 ۹۹۳۱۴۰ ۱۵۱7۳26 2۰68۰۵7 

 مركز آمار ايران -مأخذ
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 ريال (میلیون )                  های عمده اقتصادیمصرف واسطه بخش-3-23
 1389 1388 1385 ها شرح فعاليت

 ۴6۱۵8۱۹ ۳۴672۱۹ ۱768۹۳7 كشاورزي، شكار و جنگلداري

 ۵7۰۹۱7 ۳8۴۱6۰ 27۰۵۹۴ ماهيگيري

 8۴۰۰۰۰ 7۳۰۱67 ۱2۳۰۴۴ معدن

 8۱۵۰88۵۰ ۴7۱۴2۵27 ۴6۳8۳۳7 صنعت

 6۱6۵۴۳۳ ۵۵۹22۴۴ ۱۴۴76۱۵ تأمين آب، برق و گاز طبيعي

 ۴۹66۳72 ۵۳6۴۰7۰ 2۰76۱2۱ ساختمان

 2۰77۳8۳ 87۰۹۴6 ۵۱۹۵۵۹ فروشي، تعمير وسايل نقليه وكاالهاعمده فروشي،خرده

 2۹۴86۳ 2۴۹۰67 ۱۴۳68۴ هتل و رستوران

 ۳۴7۹2۰۵ ۳۱8۴۹۵7 ۱8۳۰7۰۹ حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 ۳۵۵۰۹۱ 27۹8۴۹ ۱۰7۹۵2 هاي مالي گريواسطه

 8۴۱72۳ ۱۹۱2۵7۳ 6۵۱۳۱۵ مستغالت،كرايه وخدمات كسب و كار

 ۱۱77۳۳2 ۹۵۳۴7۳ ۵۵۴۴27 شهريوخدماتامورعمومياداره

 ۴۵۵7۳۳ ۳۴۵۴۳7 ۱6۰686 آموزش

 ۴6۵8۳۵ ۳۴72۹۱ ۱67۱۵2 بهداشت و مددكاري اجتماعي

 ۳22۳۴۳ 2۴22۱۳ ۱۱27۵۵ ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي
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 )دنباله(  ريال (میلیون )                       های عمده اقتصادیمصرف واسطه بخش-۳-2۳

 1393 1392 1391 1390 ها شرح فعاليت

 88۰887۱ ۱۰۹2۴۹۳۵ 7۱726۰۴ ۵۴66۳2۵ كشاورزي، شكار و جنگلداري

 ۳8۰77۵۰ 27۱62۳۰ ۱7۳۴7۳2 ۹8۵۰۹۰ ماهيگيري

 ۱7۴8876 ۱۵6۳۱۱۰ ۹۹۵۴2۵ ۹6۳6۰6 معدن

 2۴۹27۴8۹۵ 2۱۹۹۴۹۰67 ۱6۹۱2۰62۵ ۱۱۱6۹7۹۰۳ صنعت

 ۱۴۹7۱6۹7 ۱2867287 8۳۰6۰۴۹ ۵۳۵۹۳۳6 تأمين آب، برق و گاز طبيعي

 ۹7۹۰8۰6 8۹۵۴۹۱۹ 6867۴28 7۳۵6۴67 ساختمان

فروشي، تعمير وسايل عمده فروشي،خرده
 نقليه وكاالها

28۰88۵۳ ۳۵666۳۹ ۴66۰228 ۵۳88227 

 7۳۵7۴2 62۳۵۴۱ ۴۴۳67۱ ۳2۱۱۳7 هتل و رستوران

 82۳۳۵6۴ 68۱68۱۹ ۴88۹7۴6 ۴2۵۴82۱ حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 ۱۱77۰7۱ 8۹۱۳۰۴ 6۳66۱۴ ۴26۹۵۵ هاي مالي گريواسطه

 2۱872۹7 ۱6۳۵۳۰۳ ۱۳6۰۴66 ۹6۹88۱ مستغالت،كرايه وخدمات كسب و كار

 2۵7727۰ 2۰۳8۳7۳ ۱۵72872 ۱7۹۹2۴۳ شهريوخدماتامورعمومي اداره

 ۱۰۳۱۵2۹ ۹668۹۰ ۵67۴۱۹ ۴7۹2۱۵ آموزش

 ۱6۰۰۰۰۹ ۹۱۵۰68 68۵22۱ ۵6۱۱72 بهداشت و مددكاري اجتماعي

اجتماعي شخصي و ساير خدمات عمومي، 
 خانگي

۳7۴662 ۳۹۳۴۵8 ۵۱۵8۹۹ 7۹۵66۴ 

 ايرانمركز آمار  -مأخذ
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صنورت  های کلیدی( از جداول سالنامه آمناری اسنتان انتخناب و بنه    )واژهای های نمايهسرعنوان

هنا نینز ضنرورت    الفبايی مرتب شده است. در مواردی که ارائه تقسیمات فرعنی برخنی از سنرعنوان   

فاصنله از سنر سنطر، زينر        صنورت الفبنايی و بنا رعاينت     داشته است، تقسنیمات فرعنی منذکور بنه    

 های مربوط درج شده است.سرعنوان

ای يا تقسیمات فرعی آنها درج شده، معنرف شنماره   هايی که در مقابل هر سرعنوان نمايهشماره

جداول سالنامه است. جزء سمت چپ هر شماره، نشانگر شماره فصل و جزء سمت راست آن مبنین  

 ست.شماره رديف جداول در داخل فصل مربوطه ا

 آ
 آب 

 8-۴و  8 -۳...................... ......................................................................................................................................... ن تعداد انشعاب 

 8 - ۵ ................................ ........................................................................................................................................... حجم مخازنن 

 8 - 6 ................................. .............................................................................................................................................. ن طول شبکه 

 8 -۳ ................................... ...................................................................................................................................................... ن فروش

 8 -۱ ................................... ............................................................................................................................................ ن مقدار تخلیه

 ۴ -۳۴.................................. .............................................................................................................................................. ن آبخیزداری

 آب و هوا 
  ۱ -6...................................... ...................................................................................................................... های هواشناسی يستگاهن ا

 ۱ - 8..................................... ................................................................................................................................................ ن بارندگی 
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 ۱ - ۹................................... ..................................................................................................................................................  دمای هوا

 ۱ - 7..............................................................وضع جوی......................................................................................................................ن

 آتش سوزی  –نگاه کنید به جنگلها ........................................................................................................ هاآتش سوزی جنگل

 آتش سوزی  –نگاه کنید به مراتع ................................................................................................................. آتش سوزی مراتع

 ۱7 - ۴لغايت ۱7 -۳................................ها ........................................................................................................................آزمايشگاه

 الف 
 ۱۰ - ۹.............................................................................................................................................................. اتحادیه های تعاونی

 2-۱8و  2 – ۱7............... .................................................................................................................................. ازدواج ثبت شده 

 ۳-۳............................................................................................................................................................................................. اشتغال

 ۱۱ - ۱۹................................ ..................................................................................................................................................... هاانبار

 ۱8-8و  ۱8-۹..................................................................................................................... اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۱8 - 8..................................................................................................................................................................................... هاسالن ن

 ۱8 - ۹............................... ............................................................................................................................................... ها ن چاپخانه

 اعتبارات 

 2۰-6و  2۰-۴الی  2۰-۳ .................................................................................................................................................... ن عملکرد

 2۰ - ۵لغايت  2۰ – ۴........................................................................................................................................................ن عمرانی 

  2۰ – ۳. ....................................................................................................ای..........................................................................ن هزينه

 ب 

 بازرگانی 
 ۱۰-۵الی   ۱۰ -۱.................................................................................................................................................................. گمرکن 

 ۱۰-۵و  ۱۰ -2و ۱۰ -۱...... ...........................ن صادرات.....................................................................................................................

 ۱۰-۵و ۱۰ -۴و  ۱۰-۳.. .......................................................................................................................................ن واردات................

  ۱6 -۴لغايت  ۱6-۱..............................................................................................................................................................باسوادان

 ها بانک
 ۱۳ -۱.................................. ........................................................................................................................................ ن تعداد واحدها 

 ۱۳-6و  ۱۳-۵.................... .............................................................................................................................. ن تسهیالت پرداختی 

 ۱۳ -۳ ........................................................ها...........................................................................................................................ن سپرده 

 ۱۳-8و  ۱۳-7....... ..............................................................................................................ها .................................................بدهین 

 های عمده اقتصادیخشب

 ۳-2و  ۳-۱................................................................................................................................................. نقاط شهری و روستايی-

  ۱۵-2۰و  ۱۵-۱۹و  ۱۵-۱8............شدگن اداره کل تأمین اجتماعی.................................................................................بیمه
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 2۳ -۱................................. .......................................................................................................................................... ن ارزش افزوده 

 2۳ -2................................ ..................................................................................................................................................... ن ستانده 

 2۳ - ۳........................................................................................................................................................................ن مصرف واسطه 

 برق 
  8 -۱۵................................. ............................................................................................... ن تعداد روستاها و خانوارها ) مشترک (

 8 - ۱۴............................... .................................................................................................................................... ن تعداد مشترکین 

 8 -۱2................................ .............................................................................................................................. ن طول خطوط انتقال 

 8 -۱6................................. .......................................................................................................................................... ن مقدار فروش 

 نگاه کنید به تلويزيون ... ................................................................................................................................. تلويزيونیهای برنامه

 نگاه کنید به راديو............. .................................................................................................................................... راديويی هایبرنامه

 نگاه کنید به موزه ها و بناهای تاريخی ) بازديد کنندگان ( .................................... کنندگان (تاریخی ) بازدیدبناهای 

 بنياد شهيد و امور ایثارگران 
 ۱۵-۱۱و  ۱۵-۱۰ ............ .................................................................................................................................................. جانبازانن 

 نگاه کنید به سازمان بهزيستی استان ......................................................................................................بهزیستی 

  ۳ -27و  ۳ -26و  ۳ -2۳ ........................................................................................................................... گمارده شدگانبه کار

 بیماريها  –نگاه کنید به دام  ..............................................................................................................  های انگلی ) دام (بيماری

 پ 
 ۹ -۱۵لغايت  ۹- ۱ .................................................................................................................................... های ساختمانیپروانه

 ۱6 -8لغايت  ۱6 -6......... ................................................................................................................................ ، مراکز پرتونگاری

 پست 
 ۱۱ -2۳ .......................... ............................................................................................................................................ ن انواع خدمات

 ۱۱ -26لغايت  ۱۱ -2۳... ............................................................................................................................................... ن مرسوالت 

  ۱۱-2۳.................................. .................................................................................................................................................. ن واحدها 

 ت 
 ۱۰ -۱۰ و ۱۰ -۱۱ ...... .................................................................................................................................... تأسيسات اقامتی

 ، دوره تربيت معلم

 ۱۴-8و  ۱۴ – 7.............. .................................................................................................................................................. تصادفات 

 ۱ -۴لغايت  ۱ -2.............. ............................................................................................................................... تقسيمات کشوری 

 ۱2-۱و  ۱2-2و  ۱2-6..... ......................................................................................................................................................... تلفن 

 ۱2-7..................................... ................................................................................................................................................ تلویزیون 
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 ۱7-۴.................................. ................................................................................................................................. ، مراکز توانبخشی

 ج 
 جمعيت 

  2 -۹.................................. ......................................................................................................................................................  تابعیت ن

 ۳ -۳لغايت  ۳ -۱ ............ ............................................................................................................................................ ن توزيع نسبی

  2-۱6و  2-۳ ....................... ...................................................................................................................................................... ن جنس

 2-۱۳الی  2-۱۰و  2 -۳و  2 -2 ............................................................................................................................................. ن سن 

 2-8الی  2-۵...................... .....................................................................................................................................................  خانوارن  

 2-۱6و  2 -۴....................... .................................................................................................................................... های سنی ن گروه

 2-6 ..................................... ............................................................................................................................... ساکن و غیرساکن ن 

 ۴-۳۱.................................... ............................................................................................................................................ کاری جنگل

 ها جنگل
 ۴-۳۳و  ۴-۳۱ ................ ............................................................................................................................................. ن آتش سوزی

 خ 
 خانوار 

 نگاه کنید به جمعیت ..................................................................................................................................................... ن جمعیت 

 2 -6 .................................... ................................................................................................................................. ن شهری و روستايی

 2۱-7و  2۱-6................... ........................................................................................................................... ن متوسط درآمد ساالنه 

 2۱-۵ الی 2۱ -۱ ............ ....................................................................................................................................... ن متوسط هزينه 

 ۱7-2.................................... ............................................................................................................................... های بهداشت خانه

 ۱۹-۱.................................... ......................................................................................................................................خدمات شهری 

 د 
 ها دادگاه

 ۱۴ -2................................. .............................................................................................................................. های مختومه ن پرونده

 ۱۴ -۱.................................. ........................................................................................................................................... ن تعداد شعب 

   هانگاه کنید به دادگاه....... ................................................................................................................................. های انقالبدادگاه

 هانگاه کنید به دادگاه........ ...................................................................................................................... های تجدید نظر دادگاه

 ها نگاه کنید به دادگاه...................................................................................................................................... های عمومیدادگاه

 ۱6-8لغايت  ۱6 -6........... .................................................................................................................................................. داروخانه 
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 دام 
  ۱6 -۱8............................. ................................................................................................................................................ ها ن بیماری

 ۴ -2۳................................ ................................................................................................................................................. ن ذبح شده 

 آموزان دانش
 ۱6-۵................................... ........................................................................................................................ ن دوره آموزش استثنايی 

 ۱6 -7و  ۱6-۵.................... .............................................................................................................................. های تحصیلی ن دوره

 ۱6-8.......................................................................................................................................................................... ن فارغ التحصیالن

 ۱6-۳۱الی  ۱6-2۰............... ..............................................................  و مؤسسات و مدارس آموزش عالیها، مراکز دانشگاهن 

 درآمد ساالنه –متوسط  –نگاه کنید به خانوار  .................................................................................................... درآمد خانوار ن 

 ها دریافتی
 2۰-2.................................. .................................................................................................................................... درآمدهای استانی 

 2۰-۴و  2۰-۳................... ................................................................................................................................... درآمدهای عمومی 

 ر

 ۱۱-2و ۱۱ -۱.................... ......................................................................................................................................................... ها راه

 ۱2-7.................................... .........................................................................................................................................................  رادیو

 ۱۱-۳و  ۱۱-2و  ۱۱-۱... ...................................................................................................................................................... آهن راه

  ۱8-۱۴...............................................ورزشی........................................................................................................................های رشته

 ز

 س 
 ساختمان 

  ۹-۱2الی  ۹ -۹ .............. ............................................................................................................... ، فعالیتهای خصوصین بخش

  7-۴الی  7-2..................... .............................................................................................................................. های صادر شده پروانه

 سازمان مسکن و شهرسازی 

  ۹ -۱۰............................... ......................................................................................................................های احداث شده ساختمان

 ۹ - ۱۴............................... ............................................................................................................................. های واگذار شده زمین

 ای سازمان آموزش فنی و حرفه
  ۱6-۳۳................................. ..................................................................................................................................... ديدگان ن آموزش

 ۱6-۳2..................................... ......................................................................................................................................... ن مراکز ثابت 

 ۱6-۳2................................... ................................................................................................................................................... ن مربیان 

 سازمان بهزیستی کشور 
 ۱۵-۱...................................... ...................................................................................................................................... ن تعداد واحدها 
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 ۳-۱.......................................... ...................................................................................................................  های عمده فعالیتگروهن 

 سازمان تأمين اجتماعی 

 ۱۴ -۱۵لغايت  ۱۴ -۱۳..... ....................................................................................................................................... ن بیمه شدگان 

 ۱۴ -۱۵............................... ........................................................................................................................... ن غرامت پرداخت شده 

 ۱۴ -۱۵.................................. ................................................................................................................................ های نقدی ن کمک

 ۱۴ -۱6.................................. ................................................................................................................................ ن مستمری بگیران 

 ۱۴-۱۴و ۱۴ -۱۳............... ................................................................................................................................................ ن نوع بیمه 

 سازمان صنایع و معادن 
 7 -۱.................................... ..................................................................................................................... ن جوازهای تاسیس صادره 

 7 - ۴لغايت  7 -2............ .......................................................................................................... برداری صادره ن پروانه های بهره

 سازمان نهضت سوادآموزی 
 ۱6-۱۹.................................. .........................................................................................................................ن سواد آموزان بزرگسال 

 ۴-2۴...................................... ........................................................................................................................  سموم و مقدار فروشن 

 ..نگاه کنید به باسوادان......................................سواد ........................................................................................................................-

 ۱۴ -6.................................... ..................................................................................................................................................... سرقت 

 سينما 
 ۱8-7.................................... .............................................................................................................................................  ن تماشاگران

 ۱8-7 ................................. ............................................................................................................................ ها (، ) سالنن گنجايش

 ۱8-7..................................... ..................................................................................................................................................... ن تعداد 

 ش 

 شاخص بها 
 22-2.................................... ............................................................................................. ن کاالها و خدمات مصرفی ) روستايی ( 

 22-۱..................................... ............................................................................................... ن کاالها و خدمات مصرفی ) شهری ( 

 ۱۰ -8و  ۱۰ -7................ .....................................................................................................................................................  شاغالن 

 ۳-۱....................................... ....................................................................................................................................................... جنسن 

 ص 

 صندوق بازنشستگان کشور 
 ۱۵-26................................. .......................................................................................................................................... ن بازنشستگان 

 ۱۵ -26..............................................................................................................................................................بگیر مشترکین حقوق

 ط 
 ۱ - ۱.................................. .................................................................................................................................... طول جغرافيایی 
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 2-۱۹الی  2-۱7.............. .....................................................................................................................................  ثبت شده طالق

 ع 
 ۱ - ۱................................. ................................................................................................................................... عرض جغرافيایی 

 ف 
 8-6..................................... ...................................................................................................................................... فاضالب شهری 

 6 - ۱................................. ................................................................................................................ های نفتی ، مصرف فرآورده

 ۳-7...................................... ................................................................................................................................  های شغلیفرصت

 ک 

 ها دستگاهکارکنان 
 ۳-۴....................................... .............................................................................................................................. ن وضعیت استخدامی 

 ۳-6....................................... ................................................................................................................................... ن مدرک تحصیلی 

 7-۱۴الی  7-۱.....................................................................................................های صنعتی ) ده نفر کارکن و بیشتر ( کارگاه
 7 -۱۴.................................. ............................................................................................................. ن ارزش افزوده فعالیت صنعتی 

 7 -۱۱و  7 -۱۰............... ..................................................................................................... ن جبران خدمات مزد و حقوق بگیر 

 7-۱2و  7-۴و  7-۱۳...... ....................................................................................................................................... ن سرمايه گذاری 

 7-۹ت لغاي 7-7................ .......................................................................................................................................... شاغالنن تعداد 

 7-6لغايت  7-۱و  7-8و  7-۱۱و  7-۱۳و 7-۱۴ ................................................................................................ فعالیت  وضعن 

 ۱8-۱۱................................. ...................................................................................................  پرورش فکری کودکان و نوجوانانن 

  کتابخانه ن

 ۱8-۱۱ ................................. ....................................................................................................................................................... تعدادن 

 ۱8-۱۱.................................... ..............................................................................................................................................  کتاب هان 

 ۱8-۱۱.................................. ................................................................................................................................  مراجعیناعضاء و ن 

 ها ( نگاه کنید به عمده فروشی ) کارگاه های عمده فروشیکارگاه

 ۴ -2۳................................. ............................................................................................................................................. ها کشتارگاه

 ( کميته امداد امام خمينی )ره
  ۱۵-6و  ۱۵-۵.................... ......................................................................................................................................... ن انواع خدمات 

 ۱۵ -۵................................... ................................................................................................................................................... ن واحدها 

  ۱۵ -۵.................................. ............................................................................................................................................. ن مددجويان 

 ۴-2۳...................................... ...................................................................................................................... کود شيميایی ، توزیع 

 گ 
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 6 -۳...................................... ................................................................................................................................................ گازرسانی 

 گاز طبيعی 
 6 - ۳.................................. ..................................................................................................................................................... ن مصرف 

 6 -۳....................................... ................................................................................................................................. ن مصرف کنندگان 

 6 -۱...................................... ................................................................................................................................. ن گاز مابع ، مصرف 

 6-۳...................................... ..........................................................................................................................................  انواع انشعابن 

 شاغالننگاه کنید به  ............................................................................................................................ های عمده شغلی گروه
 ۵-۴......................................... ....................................................................................................................................  ارزش تولیداتن 

 ۵-۳......................................... ........................................................................................................................................ تعداد شاغالن-

 ۵-۴......................................... ....................................................................................................................................  ارزش تولیداتن 

 جبران خدمات مزد و حقوق بگير

 ۵-6...................................... ........................................................................................................................................  گذاریسرمايهن 

 م 
 2-۱۴.............................................................................................................................................. متولدین ثبت شده ) جنس ( 

 2۳-۱...................................... .................................................................................................................. محصول ناخالص داخلی 

 مراتع 
 ۴-۳۳ ................................... ................................................................................................................................................... مساحتن 

 ۴-۳۵ ................................... ........................................................................................................................................ اصالح و احیاءن 

 ۱7-2...................................... .................................................................................................................... مرکز بهداشتی درمانی 

 ، مراکز نگاه کنید به پرتونگاری  .......................................................................................................................... مراکز پرتونگاری

 ، مراکز نگاه کنید به پرتونگاری ..........................................................................................................................  مراکز توانبخشی

 ۱8-۱۰...................................... ........................................................................................................................................... مطبوعات 

  معادن

 ۵ - ۵.................................. .......................................................................................................................................... ن ارزش افزوده 

 ۵ - ۵.................................... .......................................................................................................... ها ها و دريافتین ارزش پرداختی

 ۵-۴........................................... ................................................................................................................ مواد معدنی ) توليدات ( 

 ۱۳-۹الی  ۳-7............................................................................................................................................................ متقاضيان کار 

 ۳ -2۳...................................... ..................................................................................................................................... مراکز کاریابی 

 ۱8 -۱2 ............................... .......................................................................... موزه ها و بناهای تاریخی ) بازدید کنندگان (

 2-16لغایت  2- ۱۳  ...................................................................................................................................................... مهاجران 



 نمايه موضوعي 1394 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
631 

 

 ن 
 نگاه کنید به سازمان نهضت سوادآموزی   ..................................................................................................... نهضت سوادآموزی

 ۴-۳2..................................... ................................................................................................................................................ نهالستان 

 8-۱۱و  8-۱۰و  8-۹ .......................................................................................................................................................ها نیروگاه

 و 
 واحدهای مسکونی 

 ۹-8و  ۹-6و  ۹-۴......... ........................................................................................................................................................ ن تعداد 

  ۹ -۱7.................................. ........................................................................................................................................ ن سال اتمام بنا 

 ۱۱-۱۳و  ۱۱-۱2و ۱۱-۹و  ۹-۱2  ................................................................................................ واحد مسکونی تکمیل شدهن 

 ۱۱-۵و  ۱۱-6و  ۱۱-8و۹-۳ ...................................................................................................................... ن نوع اسکلت و مصالح 

 ۹-2....................................... .............................................................................................................................................. ن نوع پروانه 

 ۱۱-۵و  ۱۱-6و  ۱۱-8 ........................................................................................ وسایل نقليه عمومی جاده ) مسافری ( 

 نگاه کنید به آب و هوا .................................................................................................................................................  وضع جوی

 ورزش 
 ۱8-۱۳.................................... ........................................................................................................................ ن تأسیسات و مکان ها 

  ۱8-۱۴...................................... ............................................................................................................................................ ن رشته ها 

 ۱8-۱6..................................... ............................................................................................................................................. ن مسابقات 

 ۱8-۱۵..................................... ......................................................................................................................................... ورزشکاران 

 هـ 

 هزینه خانوار

 های خالص خانوارنگاه کنید به هزينه ..............................................................................................  های خالص خانوار هزینه

 2۱-۵و  2۱-۳...................... ............................................................................................................................... ن خوراکی و دخانی 

 2۱-۴و  2۱-2.................... ........................................................................................................................................ ن غیر خوراکی  
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منا

 بع و مآخذ

 

 

 فصل
 شماره جدول خذمأ عنوان

 شماره

 سرزمین آب و هوا 1

 ۱-۴الی ۱-۱ استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان 

اداره کل راه   -اداره کل جهادکشاورزی استان بوشهر

اداره کل منابع طبیعی  -و شهرسازی استان بوشهر

 استان بوشهر

۵-۱ 

 ۱-۹الی۱-6 اداره کل هواشناسی

 ۱-۱۰ اداره کل محیط زيست  

 ۱-۱۱ اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر

 جمعیت 2
 2-۱۳الی2-۱ مرکز آمار ايران

 2-۱۹الی2-۱۴ اداره کل ثبت احوال

 نیروی انسانی ۳

 ۳-۳الی۳-۱ مرکز آمار ايران

 ۳-۵الی ۳-۴ های اجرايی استان بوشهرها و دستگاهسازمان

 ۳-6 استان بوشهر بودجهبرنامه و سازمان 

 ۳-۱۰الی۳-7 اداره کل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی

۴ 

کشاورزی، 

جنگلداری و 

 شیالت

 ۴-۱6الی ۴-۱ مرکز آمار ايران

 ۴-۱7 وزارت جهاد کشاورزی -مرکز آمار ايران

 ۴-۱8 مرکز آمار ايران

 ۴-۱۹ وزارت جهاد کشاورزی -مرکز آمار ايران

 ۴-2۰ دفتر کشاورزی -ايرانمرکز آمار 

 ۴-2۱ دفتر کشاورزی -مرکز آمار ايران

 ۴-22 سازمان جهاد کشاورزی

 ۴-2۳ شرکت سهامی خدمات حمايتی کشاورزی

 ۴-2۴ شرکت سهامی خدمات حمايتی کشاورزی
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 فصل
 شماره جدول خذمأ عنوان

 شماره

 ۴-28الی ۴-2۵ سازمان جهاد کشاورزی  

 ۴-۳2الی ۴-2۹ جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعیسازمان 

 ۴-۳۴الی ۴-۳۳ سازمان جهاد کشاورزی

 ۴-۳7الی ۴-۳6 اداره کل شیالت

 ۴-۳8 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

 ۴-۳۹ اداره کل تعاون روستائی

 معدن ۵
 ۵-6الی۵-۱ مرکز آمار ايران

 ۵-7 کار و رفاه اجتماعی استان بوشهراداره کل تعاون، 

 نفت و گاز 6
 6-2الی6-۱ های نفتیشرکت ملی پخش فراورده

 6-۳ شرکت گاز استان بوشهر

 صنعت 7

 7-۴الی 7-۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر

 7-۱۴الی7-۵ مرکز آمار ايران

 7-۱۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

 آب و برق 8

 8-۱ شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر

 8-2 شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

 8-۳ شرکت سهامی آب و فاضالب شهری استان بوشهر

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستايی استان بوشهر
 8-۵الی ۴-8

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستايی استان بوشهر

 8-6 آب و فاضالب شهری استان بوشهر شرکت سهامی

 8-7 شرکت برق منطقه ای استان بوشهر

 8-۱۳الی 8-۹ شرکت برق منطقه ای استان فارس

 8-۱۴ شرکت توزيع نیروی برق استان فارس

 8-۱6الی 8-۱۵ شرکت توزيع نیروی برق استان بوشهر

 ساختمان و مسکن ۹

 ۹-8الی ۹-۱ مرکز آمار ايران

 ۹-۱2الی ۹-۹ مرکزی جمهوری اسالمی بانک

 ۹-۱۴الی۹-۱۳ سازمان مسکن شهرسازی استان بوشهر

 ۹-۱۵ اداره کل تعاون استان بوشهر
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 فصل
 شماره جدول خذمأ عنوان

 شماره

۱۰ 
بازرگانی و 

 هتلداری

 ۱۰-۵الی۱۰-۱ اداره کل گمرکات استان بوشهر

 ۱۰-7الی ۱۰-6 اداره کل تعاون استان بوشهر

 ۱۰-۹الی ۱۰-8 سازمان تعاون روستايی استان بوشهر

 ۱۰-۱۱الی ۱۰-۱۰ اداره کل میراث فرهنگی، صنايه دستی و گردشگری 

۱۱ 
حمل و نقل، انبار 

 داری

 ۱۱-2الی ۱۱-۱ اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

 ۱۱-۳ دفتر امور شهری استان بوشهر

معاونت راهنمايی و  -ناحیه انتظامی استان بوشهر

 رانندگی
۴-۱۱ 

 ۱۱-۱۰الی ۱۱-۵ اداره کل حمل ونقل پايانه های استان بوشهر

 ۱۱-۱۳الی ۱۱-۱۱ اداره کل بنادر ودريانوردی

 ۱۱-۱6الی ۱۱-۱۴ اداره کل فرودگاه های استان بوشهر

 ۱۱-۱7 شرکت هواپیمايی استان بوشهر

 ۱۱-۱8 اداره کل تعاون استان بوشهر

 ۱۱-2۰الی ۱۱-۱۹ مرکز آمار ايران

 ۱۱-22الی ۱۱-2۱ شرکت بازرگانی دولتی

 ۱۱-26الی ۱۱-2۳ اداره کل پست استان بوشهر

 ارتباطات ۱2
 ۱2-6الی ۱2-۱ شرکت مخابرات استان بوشهر

 ۱2-7 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران

 بازارهای مالی ۱۳

 ۱۳-۱ های استان بوشهربانک

 ۱۳-2 موسسان مالی و اعتباری استان بوشهر

 ۱۳-6الی۱۳-۳ بانک های استان بوشهر

 ۱۳-8الی ۱۳-7 بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان بوشهر

 ۱۳-۱۱الی ۱۳-۹ سرپرستی بیمه های البرز دانا، آسیا، ايران

 امور قضايی ۱۴

 ۱۴-۱۱الی ۱۴-6 فرماندهی انتظامی استان بوشهر

 ۱۴-۱2 سازمان پزشکی قانونی استان بوشهر

 ۱۴-۵الی ۱۴-۱ اداره کل دادگستری استان بوشهر
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 فصل
 شماره جدول خذأم عنوان

 شماره

۱۵ 
بهزيستی و تامین 

 اجتماعی

 ۱۵-۴الی ۱۵-۱ اداره کل بهزيستی استان بوشهر

 ۱۵-7الی ۱۵-۵ کمیته امداد امام خمینی

 ۱۵-۱۱الی۱۵-8 ايثارگرانبنیاد شهید و امور 

 ۱۵-۱۵الی ۱۵-۱۳ جمعیت هالل احمر استان بوشهر

 ۱۵-2۳الی۱۵-۱6 اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر

 ۱۵-2۴ اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستايیان و 

 عشاير استان بوشهر
2۵-۱۵ 

 ۱۵-26 بوشهرصندوق بازنشستگی استان 

 آموزش ۱6

 ۱6-۴الی ۱6-۱ مرکز آمار ايران

 ۱6-7الی ۱6-۵ اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

 ۱6-8 اداره کل آموزش و پرورش استثنايی استان بوشهر

 ۱6-۱8الی ۱6-۹ اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

 ۱6-۱۹ مديريت نهضت سواد آموزی

موسسه -تحقیقات و فناوری اطالعاتوزارت علوم 

دانشگاه -آموزش عالی -پژوهش و برنامه ريزی

دانشگاه آزاد -دانشگاه خلیج فارس -علوم پزشکی

 اسالمی

 ۱6-۳۱الی 2۰-۱6

 ۱6-۳۳الی ۱6-۳2 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه

 بهداشت و درمان ۱7

دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی استان 

 بوشهر
 ۱7-۱2الی ۱-۱7

 ۱7-۱۴الی ۱7-۱۳ سازمان انتقال خون استان بوشهر

 ۱7-2۰الی ۱7-۱۵ سازمان دامپزشکی استان بوشهر

۱8 
فرهنگ، ورزش و 

 گردشگری

 ۱8-6الی ۱8-۱ صدا و سیمای مرکز بوشهر

 ۱8-۱۰الی ۱8-7 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کانون  -اداره کل کتابخانه های استان بوشهر

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر
۱۱-۱8 
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 فصل
 شماره جدول خذمأ عنوان

 شماره

اداره کل میراث فرهنگی، صنايه دستی و   

 گردشگری
۱2-۱8 

 ۱8-۱۵الی ۱8-۱۳ اداره کل ورزش و جوانان

زائران حج  -مديريت حج و زيارت استان بوشهر

 عالیاتتمتع، عمره، مفرده و عتبات و 
۱6-۱8 

اداره کل میراث فرهنگی، صنايه دستی و 

 گردشگری
۱7-۱8 

 ۱۹-۱ استانداری استان بوشهر عمران شهری ۱۹

2۰ 
بودجه عمومی 

 استان
 2۰-6الی  2۰-۱ استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان 

2۱ 
هزينه و درآمد 

 خانوار
 2۱-7الی  2۱-۱ مرکز آمار ايران

22 
شاخص های 

 قیمت
 22-2الی 22-۱ آمار ايرانمرکز 

 2۳-۳الی  2۳-۱ مرکز آمار ايران حساب های ملی 2۳
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 1394سال  فهرست اسامی همکاران محترم در
 استان بوشهر برنامه و بودجهاسامی همکاران محترم سازمان فهرست 

 هادی جلیلی غالمرضا فالحی 
 حمید ناصری سید حمزه موسوی

 رضا غالمیان محمدعلی سینا
 طاهره رضایی طاهره هدایت

 های اجراییفهرست اسامی همکاران محترم دستگاه

 نام همکاران نام دستگاه ردیف

 هادی ساالری –محمد حسن خلفی  هواشناسی 1

 زينب نیکنام منابع طبیعی 2

 رزيتا اعتمادی فر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3

 امیری -علی اکبر يزدان پناه جهاد کشاورزی 4

 محسن برازجانیان -زينب نیدی شیالت 5

 شرکت نفت 6
 -فريبرز احیايی -محمدرضا نیک نژاد

 مجید فاتحی

 حسین آزادی شرکت گاز 7

 حسن بنافی اداره کل آموزش و پرورش 8

 آزاده مظفری شرکت توزيع نیروی برق 9

 ياسر کشتکار راه و ترابری 10
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 نام همکاران نام دستگاه ردیف
 مهدی اسدی برازجانی فرودگاه 11

 اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 12
خاتون -اسماعیلیمريم محمد -احمد دژدان

 تل قند
 ريما جهاندوست-مريم کريمی هااداره کل حمل و نقل پايانه 13
 علیرضا همیشه بهار –اعظم توانايی  مخابرات 14
 عبدالهادی همراهیان پور کمیته امداد امام خمینی 15

 مهدی باوفا دانشگاه علمی و کاربردی 16
 سمانه حسینی –مرجان بهرامی  دانشگاه خلیج فارس 17
 محمدعلی جعفرزاده دانشگاه آزاد 18
 هاجر نصرتی دانشگاه پیام نور 19
 احمدی طاهره  امیر  دانشگاه خرد 20

 دانشگاه علوم پزشکی 21
اعظم  -زينب شادينا-سیده سارا فرهی 

 حمادی
 علی مشاير اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 22

 مینا اقتداری اداره کل ورزش و امور جوانان 23
 ربابه اردشیری –عباس دوانی  اداره کل ثبت اسناد و امالک 24
 علی حمزوی صدا و سیما 25
 داريوش کشتکار صندوق بازنشستگی 26

 گمرک 27
 -پروين هادی نژاد -محمد مهدی میرشکاری

 صديقه محمد شاهی
 پونه بختیاری چهل چشمه اداره کل هواپیمايی 28
 علی پور زهره انتقال خون 29
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 مصطفی دهداری زاده-شراره سیاهوشی شرکت غله و خدمات بازرگانی  41

 جهانگیر بارگاهی اداره کل پست 42

 حوا فقیه پزشکی قانونی  43

 اهلل يزدان پناهاحسان بانک صنعت و معدن 44
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 نرگس کسرائیان جمعیت هالل احمر استان بوشهر 54

 


