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ری در تهیه و انتشار زیر به خاطر همکا ریزی استان بوشهر از افرادسازمان مدیریت و برنامه

 نماید.صمیمانه سپاسگزاری می« 1399سالنامه آماری استان بوشهر سال »

 

 زمینه همکاری نام و نام خانوادگی 

 تهیه و تدوین ورپقمرکرم

 ناظر علیرضا محمدی باغمالیی

 تهیه نقشه احمد سرخوش

 نمودار ورپقمرکرم

 



 های نشریات مرکز آمار ایرانشانهن

 آمار گردآوری نشده است _

 آمار در دسترس نیست.      000

 ذاتا یا عمال وجود ندارد. ×

 یا بی معنی است.جمع و محاسبه غیرممکن ××

 کمتر از نصف واحد است. رقم //

 )نسبت، درصد( ناچیز و قابل صرفنظر کردن استرقم

 .غیر قطعی است رقم *

 جنبه تخمینی دارد. رقم **

 .به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست 
 

 )ر.م( رجوع شود به منابع و مآخذ

 ها نقل شده باشد، مرکز آمار ایران یا سایر سازمان در مواردی که اعداد یک جدول، از نشریات

 اطالعات کتابشناختی مدارک مورد استفاده در بخش منابع و مآخذ ارائه شده است.
 

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

 کردن اعداد صورت گرفته است.
                    

 میلیون   1000میلیارد  = 

 متر     1000کیلومتر = 

 متر مربع  10000هکتار  =  

 هکتار  100متر مربع =   1000000کیلومتر مربع = 

 متر مکعب 001/0لیتر  =   

 لیتر 98/158متر مکعب  =   16/0بشکه آمریکایی  = 

 بشکه آمریکایی 29/6متر مکعب  =  

 مکیلوگر 1000تن  = 

 کیلو وات ساعت 1000مگاوات ساعت = 

 

  



 

 

 

 

 

 لقَد اَحصَیهُم وَ عَدهُم عدا

 آگاه است. او به شمارش موجودات کامالً

 94قرآن کریم ـ سوره مریم ـ آیه 

 

 پیشگفتار

مجموعه اطالعات  1380به منظور کارایی مطلوب نظام و ایجاد هماهنگی در تدوین نشریه سالنامه آماری کشور از سال 

. نتیجه این بازنگری که صورت مرتب مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گرفته استآماری استان بهو چارچوب تهیه سالنامه

ریزی صورت گرفت، چارچوب سالنامه های مدیریت و برنامهطی چندین سال توسط مرکز آمار ایران و با همکاری سازمان

 فاده کننده قرار دارد. اکنون در اختیار استآماری حاضر است که هم

فیایی، وضعیت اقلیمی و سالنامه آماری استان به عنوان یک منبع و مأخذ آماری مهم با ارائه تصویری از موقعیت جغرا

های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان توانسته است تاکنون ای از آمار و اطالعات اساسی در زمینهمجموعه

ای را ریزان، پژوهشگران و عالقمندان را تأمین کند، به همین مناسبت جایگاه ویژهآماری برنامه هایبسیاری از نیازمندی

 در میان نشریات آماری بخود اختصاص داده است. 

ها، ادارات و نهادهای زمانهای آماری مرکز آمار ایران و همکاری اکثر سااطالعات این مجموعه با استفاده از نتایج طرح

 المی استان تهیه گردیده است.انقالب اس

ها و اداراتی معدود به ازمانساند و بعضاً ها همکاری مطلوب و قابل تقدیرداشتهدر تهیه این مجموعه اکثر ادارات و سازمان

نمایند که بناچار در جداول آماری مربوطه دارند و یا همکاری نمیهر علت اطالعات آماری خود را بطور ناقص ارسال می

فرماندهی نیروی  1386در سالنامه مشخص گردیده است. در این خصوص متأسفانه از سال  000العات آنها با عالمت اط

طالعات مربوطه خودداری اانتظامی استان بوشهر و دادگستری استان بوشهر از ارائه اطالعات بدلیل محرمانه اعالم شدن 

های آتی تجدید نظر سال ارائه شده توسط این دو دستگاه اجرائی در رود با توجه به اهمیت اطالعاتاند. امید مینموده

حققان، کارشناسان، مالزم بعمل آید. با توجه به اهمیت سالنامه آماری استان که محل رجوع بسیار با ارزشی برای 

انجام این امر مهم ما  در های اجرائی نیزرود دستگاهباشد، لذا انتظار میگیران در نظام اداری و بخش خصوصی میتصمیم

موضوع با  نامید است ای را یاری رسانند و اطالعات مورد نیاز را در حداقل زمان ممکن و با دقت الزم ارسال نمایند.

 تری محقق گردد. اندازی سامانه الکترونیک سالنامه آماری کشور توسط مرکز آمار ایران با سرعت و دقت بیشراه



های آینده منتظر نظرات سال اونت آمار و اطالعات صورت گرفته است به امید بهتر شدن سالنامه درتهیه این سالنامه در مع

رسانی سازمان انه اطالعکنندگان هستیم. ضمنأً اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر بر روی سامو پیشنهادات استفاده

 باشد.قابل دسترسی می    http://mpob.irریزی استان بوشهر به آدرس مدیریت و برنامه
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 مقدمه

مشخصات طبیعی و »اطالعات آماری این فصل شامل

باشد. اطالعات می« آب و هوا» ،«تقسیمات کشوری

وسازمان مربوط به این بخش از اداره کل هواشناسی 

دریافت شده است و اطالعات  مدیریت وبرنامه ریزی

 ثبتی آن ادارات می باشد.

 توضیحات ضروری
 همدیدی چند ایستگاه دارای هاتانـاسبرخی از مرکز 

ده در )ایستگاه سینوپتیک( بـــوده که اطالعات ارائه ش

 مرکز  تقر در فرودگاهـمس تگاهـایس به مربوطاین فصل، 

 . است تانـاس

 ات کشوری استانمشخصات طبیعی و تقسیم

 کیلومترمربع در 46/2319۷استان بوشهر با مساحت  

ا تدقیقه  16درجه و  2۷جنوب غرب ایران و در فاصله 

 50دقیقه عرض جغرافیایی و در فاصله  1۷درجه و  30

واقع  دقیقه طول جغرافیایی 5۷و  52دقیقه تا  5درجه و 

 گردیده است.

ز و قسمتی ااستان بوشهر از شمال به استان خوزستان 

س و استان کهکیلویه و بویراحمد از جنوب به خلیج فار

از  وقسمتی از استان هرمزگان، از شرق به استان فارس 

ا مغرب به خلیج فارس محدود است و دارای مرز آبی ب

 (34/916با احتساب خورها :) 625طول خلیج فارس   به

 باشد.کیلومتر می

 آب و هوا

 گرم و صحرایی است که در آب و هوای استان از نوع

و  مجاورت دریا هوا گرم و مرطوب و دور از دریا گرم

 40شهرستان،  10خشک است. استان بوشهر دارای 

باشد. آب و هوای دهستان می 52بخش و  2۷شهر، 

های آن بیابانی است که از ویژگیاستان بیابانی و نیمه

 .باشدیم ماهه در طول سال 8تا  ۷ دوره گرمای طوالنی

 زبان

کی های عربی و ترزبان اکثریت مردم فارسی است. زبان

 نیز در بعضی مناطق استان رایج است. 

 تعاریف و مفاهیم

 با محدوده کشوری از تقسیمات واحدیشهرستان: 

 چند بخش پیوستن هماز به کهاست  معین جغرافیایی

، اعیو اوضاع اجتم طبیعی از نظر عوامل همجوار که

را  و همگنی ، واحد متناسبو فرهنگی ، سیاسیاقتصادی

 .است شده اند، تشکیلوجـود آوردهبه 

 جغرافیایی محدوده با کشوری از تقسیمات : واحدیبخش

همجوار  ند دهستانچ پیوستن همکه از بهاست  معین

 که ،، روستا و احیاناً شهر، مکانمزرعه بر چندین مشتمل

، ، فرهنگیاجتماعی اوضاع و طبیعی عوامل از نظر

اند، آوردهوجود  را به ، واحد همگنیو سیاسی اقتصادی

 تشکیل شده است.
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 در محدوده که است با حدود قانونی شهر: محلی

، ساختمانی و از نظر بافت شده واقع بخـش ییجغرافیا

شهر  هایبا ویژگی ماییسی ، دارایو سایر عوامل اشتغال

 باشد.

محدوده  با کشوری واحد تقسیمات ترینوچکک :دهستان

چند روستا،  پیوستن هماز بهاست که  معین غرافیاییج

از لحاظ  شود کهمی همجوار تشکیل و مزرعه مکان

 همگن اجتماعی و ی، اقتصاد، فرهنگیمحیط طبیعی

 در سیستم ریزیو برنامه سانیرخدماتامکانباشد و می

 نماید.می را فراهم واحد یاشبکه و

د آبادی: یک نقطه جغرافیایی شامل مجموعه یک یا چن

مکان و اراضی به هم پیوسته )اعم از کشاورزی و 

دی غیرکشاورزی( که خارج از محدوده شهرها یا هر آبا

قل دیگر واقع شده و دارای محدوده ثبتی یا عرفی مست

نوار باشد. اگر آبادی در زمان آمارگیری محل سکونت خا

رت خالی یا خانوارهایی باشد، دارای سکنه و در غیر اینصو

 از سکنه تلقی می شود.

 ایستگاهی :همدیدی )ایستگاه سینوپتیک( ایستگاه

 خشـک دما از قبیل جوی مختلف ، عواملدر آن که است

، جوی پدیده ، نوعگیبارند ابر، مقدار و تر، مقدار و نوع

 ،آفتابی هایار، ساعتباد، تبخیر، فش و سرعت سمت

 براساس 000 خورشید و تابش فشار، میزان تغییرات نحوه

 معین هایساعت سأو در ر مشخـص هایدستورالعمل

از  و پس گیری(، اندازهدر سراسر جهان طور همزمان )به

 ایـهاهـوسط دستگـ، توصـمخصدفتر  در یک ثبت

مراکز  ، بهو تلکس ، تلفنSSB لـاز قبی راتیـابـمخ

 شود.می مخابره در سراسر جهان هواشناسی

از  عبارت :طلق(مترین کمینه )حداقل پایین

 24) نااز زم خصـدوره مش در یک دما ترینپایین

 .است (سال یا چند سال، یکماه ، یکساعت

 از باالترین عبارت :باالترین بیشینه )حداکثر مطلق(

، ماه ، یکساعت24) از زمان مشخص دوره یک در دما

 ( است.یا چند سال سال یک

واحد  تر موجود در یک مقدار هوای :نسبی رطوبت

 .است معمولی از هوای حجم

طبق تعریف سازمان هواشناسی جهانی،  ساعت آفتابی:

ز اعت آفتابی در یک بازه زمانی معین، عبارت است سا

هایی که مقدار شدت تابش مستقیم مجموع زمان

ر مربع وات بر مت 120خورشید در آن بازه زمانی، بیش از 

 باشد.

 )میانگین ارتفاع بارش(: میانگین ارتفاع بارندگی

نطقه ممیانگین ارتفاع بارندگی یک منطقه میانگین وزنی 

های متعدد تقسیم قع منطقه به چند ضلعیباشد. در وامی

لعی شده و با توجه به بارندگی نازل شده در هر چند ض

 شود.میانگین ارتفاع بارش محاسبه می

 گزیده اطالعات

و هفدهمین  ایران جنوبیهای استان بوشهر از استان

در حاشیه  واستان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است 

 بندر بوشهرقرار دارد. مرکز این استان  ارسخلیج ف

علت قرار گرفتن در ساحل این استان به باشد. می

استراتژیک خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی، 

وجود ذخایر نفت و گاز )پارس جنوبی و  صیادی،صنعت 

ای شمالی(، کشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هسته

ای از اهمیّت راهبردی و اقتصادی برخوردار است؛ به گونه

 .استلقب گرفته پایتخت انرژی ایرانکه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1


 سرزمين و آب و هوا -1 1399 بوشهر استان یسالنامه آمار

35 

، در بین شهرستانهای استان شهرستان 1399در سال 

تان سیع ترین و شهرسکیلومتر مربع و 632۷دشتستان با 

را  کیلومتر مربع کمترین مساحت استان 465با  عسلویه

. همچنین در این سال استبه خود اختصاص داده 

ن ثبت که در بین ایستگاههای استادما باالترین بیشینه 

درجه  50با  برازجانشده مربوط به ایستگاه اقلیم شناسی 

به  بوطو پایین ترین کمینه باز هم مر تیرسلیسیوس در 

اه مدی درجه سلسیوس در  1 لمدیایستگاه اقلیم شناسی 

 می باشد.

 استان بوشهر

درجه  2۷بی ایران و در فاصله استان بوشهر در جنوب غر

قیقه عرض جغرافیایی و د 1۷ درجه و 30دقیقه تا  16و 

دقیقه طول  5۷درجه و  52دقیقه و تا  5درجه و  50

کیلومتر  46/2319۷د حدوجغرافیایی قرار دارد. این استان

با دریای لومتر مرز ساحلی کی 34/916و  مساحت مربع

های خلیج فارس دارد. استان بوشهر از شمال به استان

خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج 

فارس و استان هرمزگان، از شرق به استان فارس و از 

 ایهباشد. شهرستانغرب به خلیج فارس محدود می

، ، کنگان، دیر، دیلم، دشتی، دشتستانبوشهر، تنگستان

قرار دارند و مرکز  استان در این ، جم و عسلویهگناوه

بوشهر از  . استان، شهر بوشهر استآن اداری - سیاسی

 و کوهستانی ایجلگه از دو قسمت طبیعی نظر موقعیت

 متداد خلیجدر ا آن ایجلگه قسمت است. شده تشکیل

 جمعیتی . اکثر شهرها و مراکزاست شده کشیده فارس

 اند. قسمتها استقرار یافتهجلگه این در محدوده استان

و نوکند  ترشگچ کوه ، از دو رشتهاستان کوهستانی

 هم موازات به استان در سراسر طول که شده تشکیل

 اند.امتداد یافته
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 استان بوشهر در کشور موقعیت-1-1 نقشه
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 1395های جمعیت استان سال شاخص

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد استان

 1163400 32۷445 835955 نفر جمعیت کل

 620۷22 183206 43۷516 نفر مرد

 5426۷8 144239 398439 نفر زن

 321826 84801 23۷025 خانوار تعداد خانوار

 6/3 9/3 5/3 نفر بعد خانوار

 4/2 -1/0 5/3 درصد  90-95نرخ رشد سالیانه 

 100 1/28 9/۷1 درصد درصد شهرنشینی

 2316۷ _ _ کیلومتر مربع مساحت استان

 50 _ _ نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 

 1399های استان در سال تعداد آبادی

 تعداد شرح

 8۷۷ هاکل آبادی

 642 های دارای سکنهآبادی

 235 های خالی از سکنهدیآبا

 223 خانوار 20های زیر آبادی

 408 خانوار و بیشتر 20های دارای آبادی

 223 خانوار و بیشتر 100های دارای آبادی
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 مرز آبی شهرستانهای استان بوشهر

 طول مرز آبی شهرستان

 118/20 عسلویه

 105/55 دیلم

 214/89 گناوه

 129/29 بوشهر

 8۷/6۷ تنگستان

 1۷/59 دشتی

 161/15 دیر

 81/99 کنگان

 916/34 جمع
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 1399جوار در سال های همموقعیت استان بوشهر با استان -1-2 نقشه
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 شهرستان بوشهر

خارگ  ،بخش مرکزی  سهشهرستان بوشهر دارای 

شهر بوشهر، خارک، چغادک  4بوده و متشکل از وچغادک 

باشد. بخش آبادی  می  41دهستان و  4شهر و عالی

به وحومه های انگالی مرکزی دربرگیرنده دهستان

بخش چغادک دربرگیرنده دهستانهای بند و مرکزیت کره

به مرکزیت چغادک است و بخش  چاه کوتاه ودویره

خارک نیز دارای تنها یک شهر به نام خارک و فاقد آبادی 

کیلومتر مربع  15/1368است. مساحت شهرستان بوشهر 

درصد از کل مساحت استان( و مرکز آن بندر بوشهر  8/5)

باشد. این شهرستان از شمال به شهرستان گناوه، از می

جنوب به دریای خلیج فارس وشهرستان تنگستان، از 

غرب به خلیج فارس و از شرق به شهرستان دشتستان 

محدود گردیده است. شهرستان بوشهر از دو بخش 

ه است. شهرستان بوشهر ساحلی و دشت تشکیل گردید

های خارک، خارگو، عباسک، شیف نام جزیره به 5دارای 

 باشد.و جزیره صنعتی کوچک صدرا می
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 1395شاخص های جمعیت شهرستان بوشهر سال 

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد بوشهر

 298594 2501۷ 2۷35۷۷ نفر جمعیت کل

 153512 12۷16 140۷96 نفر مرد

 145082 12301 132۷81 نفر زن

 85523 ۷293 ۷8230 خانوار تعداد خانوار

 5/3 5/3 5/3 نفر بعد خانوار

 9/2 -9۷/۷ 4/4 درصد 90-95نرخ رشد سالیانه 

 100 4/8 6/91 درصد درصد شهرنشینی

 1368 _ _ کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 218/3 _ _ نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 

 1399های شهرستان بوشهر سال دیتعداد آبا

 تعداد شرح

 43 هاکل آبادی

 35 های دارای سکنهآبادی

 8 های خالی از سکنهآبادی

 14 خانوار 20های زیر آبادی

 19 خانوار و بیشتر 20های دارای آبادی

 13 خانوار و بیشتر 100های دارای آبادی
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 1399رستان بوشهر در سالمراکز شهری و روستایی شه -1-3نقشه 
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 شهرستان تنگستان

 2شهرستان تنگستان به مرکزیت شهر اهرم، دارای 

شهر اهرم و دلوار و آباد بوده  3بخش مرکزی و ساحلی و 

دهستان اهرم، باغک، دلوار و بوالخیر تشکیل شده  4و از 

شود در تنگستان محسوب می است. شهر اهرم که مرکز

ب شرقی بندر بوشهر واقع شده کیلومتری جنو 60 فاصله

کیلومتر مربع  1950است. شهرستان تنگستان با 

خود درصد از کل مساحت استان را به 4/8مساحت، 

اختصاص داده است. این شهرستان از سه ناحیه ساحلی، 

دشتی و کوهستانی تشکیل گردیده است و مهمترین 

 باشد.ارتفاعات آن کارتنگ و مند می
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 1395تان تنگستان سال شاخص جمعیت شهرس

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد تنگستان

 ۷6۷06 532۷9 2342۷ نفر جمعیت کل

 389۷0 2۷231 11۷39 نفر مرد

 3۷۷36 26048 11688 نفر زن

 22080 15501 65۷9 خانوار تعداد خانوار

 5/3 4/3 6/3 نفر بعد خانوار

 ۷6/1 18/0 6 درصد 90-95نرخ رشد سالیانه 

 100 69 5/30 درصد صد شهرنشینیدر

 1950 _ _ کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 39 _ _ نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 

 1399های شهرستان تنگستان سال تعداد آبادی

 تعداد شرح

 123 هاکل آبادی

 99 های دارای سکنهآبادی

 24 های خالی از سکنهآبادی

 20 خانوار 20های زیر آبادی

 ۷6 خانوار و بیشتر 20های دارای آبادی

 46 خانوار و بیشتر 100های دارای آبادی
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 1399مراکز شهری و روستایی شهرستان تنگستان در سال  -1-4نقشه 
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 شهرستان جم

شهرستان جم به مرکزیت شهر جم، دارای دو بخش 

مرکزی و ریز بوده و از پنج دهستان جم، کوری، 

تان، تشان و ریز تشکیل شده است. شهرهای این انارس

باشد. شهر جم شهرستان شامل جم و ریز و انارستان می

کیلومتری بندر  260به عنوان مرکز شهرستان در فاصله 

 ۷8/1443بوشهر واقع شده است. شهرستان جم با  

درصد از کل مساحت استان  2/6کیلومتر مربع مساحت، 

 ت.خود اختصاص داده اسرا به
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 1395شاخص جمعیت شهرستان جم سال 

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد جم

 ۷0051 31933 38118 نفر جمعیت کل

 36508 16865 19643 نفر مرد

 33543 15068 184۷5 نفر زن

 1999۷ 8۷93 11204 خانوار تعداد خانوار

 5/3 6/3 4/3 نفر بعد خانوار

 3۷/6 26/1 18/12 درصد 90-95نرخ رشد سالیانه 

 100 6/45 4/54 درصد درصد شهرنشینی

 1444 _ _ کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 5/48 _ _ نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 

 1399های شهرستان جم سال تعداد آبادی

 تعداد شرح

 10۷ هاکل آبادی

 ۷4 های دارای سکنهآبادی

 33 های خالی از سکنهآبادی

 29 خانوار 20های زیر آبادی

 51 خانوار و بیشتر 20های دارای آبادی

 25 خانوار و بیشتر 100های دارای آبادی
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 1399مراکز شهری و روستایی شهرستان جم در سال  -1-5نقشه 

 
 

 

  



 سرزمين و آب و هوا -1 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

49 

 شهرستان دشتستان

 9شهرستان دشتستان به مرکزیت شهر برازجان دارای 

باشد. آبادی می 185دهستان و  12بخش،  6شهر، 

برازجان، دالکی، تنگ ارم،   شهرهای این شهرستان

پخش کلمه، بوشکان، سعدآباد، وحدتیه، شبانکاره، آب

های آن عبارت از بخش ها و دهستاناست. بخش

های حومه، دالکی و زیارت، مرکزی شامل دهستان

بخش شبانکاره شامل دهستان شبانکاره، بخش بوشکان 

کوه، بخش ارم های بوشکان و پشتشامل دهستان

های ارم و دهرود، بخش سعدآباد شامل شامل دهستان

پخش شامل های زیرراه و وحدتیه و بخش آبدهستان

باشد.  های درواهی و دشتی اسماعیل خانی میدهستان

کیلومتر مربع که  632۷مساحت شهرستان دشتستان 

درصد از  2۷/2۷باشد که ترین شهرستان استان میوسیع

گردد. مرکز این کل مساحت استان را شامل می

کیلومتری  ۷0شهرستان شهر برازجان که در حد فاصل 

شرق شهر بوشهر قرار گرفته است. این شهر بدلیل 

موقعیت جغرافیائی خود که در مسیرهای اصلی ارتباطی 

ای استان فارس و خوزستان قرار گرفته از اهمیت ویژه

وردار است. شهرستان دشتستان از دو ناحیه در استان برخ

دشت و کوهستانی تشکیل شده و  مهمترین ارتفاعات 

 باشد. آن کوه گیسکان، کوه بزپر و کوه بوشکان می
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 1395شاخص جمعیت شهرستان دشتستان سال 

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد دشتستان

 25204۷ 80921 1۷1126 نفر جمعیت کل

 12۷231 40996 86235 نفر مرد

 124816 39925 84891 نفر زن

 ۷0943 22616 4832۷ خانوار تعداد خانوار

 6/3 6/3 5/3 نفر بعد خانوار

 1/9 63/0 53/2 درصد 90-95نرخ رشد سالیانه 

 100 1/32 6۷/9 درصد درصد شهرنشینی

 632۷ _ _ کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 40 _ _ مربع نفر به کیلومتر تراکم در واحد سطح

 

 1399های شهرستان دشتستان سال تعداد آبادی

 تعداد شرح

 191 هاکل آبادی

 150 های دارای سکنهآبادی

 41 های خالی از سکنهآبادی

 42 خانوار 20های زیر آبادی

 101 خانوار و بیشتر 20های دارای آبادی

 59 خانوار و بیشتر 100های دارای آبادی
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 1399مراکز شهری و روستایی شهرستان دشتستان در سال  -1-6ه نقش
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 شهرستان دشتی

شهرستان دشتی به مرکزیت شهر خورموج از سه بخش 

مرکزی، شنبه و طسوج و کاکی تشکیل شده که بخش 

های مرکزی و خورموج، بخش دهستان مرکزی شامل

های شنبه و طسوج و شنبه و طسوج شامل دهستان

های کاکی، چغاپور و کبگان امل دهستانبخش کاکی ش

کیلومتر مربع  49/5026باشد. شهرستان دشتی با می

از کل مساحت استان را به خود  درصد 6/21وسعت 

 80اختصاص داده و فاصله شهر خورموج از بوشهر 

باشد و در شرق استان بوشهر واقع گردیده کیلومتر می

ت شمال است. شهرستان تنگستان و دشتستان در سم

آن، استان فارس و شهرستان دیر در سمت جنوب آن و 

خلیج فارس درسمت مغرب و استان فارس در سمت 

 مشرق قرار دارد. 
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 1395شاخص جمعیت شهرستان دشتی سال 

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد دشتی

 86319 26۷03 59616 نفر جمعیت کل

 43216 13389 2982۷ نفر مرد

 43103 13314 29۷89 نفر زن

 244۷4 ۷843 16631 خانوار تعداد خانوار

 5/3 4/3 6/3 نفر بعد خانوار

 1۷/2 -24/2 59/4 درصد 90-95نرخ رشد سالیانه 

 100 31 1/69 درصد درصد شهرنشینی

 5026 _ _ کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 1۷ _ _ نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 

 1399شهرستان دشتی سال های تعداد آبادی

 تعداد شرح

 150 هاکل آبادی

 104 های دارای سکنهآبادی

 46 های خالی از سکنهآبادی

 33 خانوار 20های زیر آبادی

 60 خانوار و بیشتر 20های دارای آبادی

 23 خانوار و بیشتر 100های دارای آبادی
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 1399دشتی در سال مراکز شهری و روستایی شهرستان  -1-7نقشه 
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 شهرستان دیر

بخش مرکزی  3شهرستان دیر به مرکزیت شهر دیر از 

و بردخون و آبدان تشکیل شده که بخش مرکزی شامل 

های اولی و حومه و  بخش بردخون شامل دهستان

های آبکش و بردخون و بخش آبدان شامل دهستان

یر باشد. شهرستان دهای آبدان و سرمستان میدهستان

های دیر، بردستان، دوراهک، شهر به نام 5شامل 

کیلومتر  2261 باشد. شهرستان دیر بابردخون و آبدان می

درصد از مساحت استان را به  ۷/9مربع وسعت در حدود 

خود اختصاص داده است. این شهرستان بیشتر در منطقه 

ای ساحلی قرار داشته است. شهر دیر مرکز این جلگه

کیلومتر جنوب شرقی بوشهر  200ر فاصله شهرستان و د

واقع شده است. شهرستان دشتی در سمت شمال آن، 

شهرستان کنگان و خلیج فارس در سمت جنوب آن و 

های کنگان و خلیج فارس در سمت مغرب و شهرستان

دشتی در مشرق آن قرار دارند. بندر دیر یکی از بنادر 

های دور فارس است که در گذشتهقدیمی سواحل خلیج

 مرکز تجاری و بازرگانی مهمی بوده است.
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 1395شاخص های جمعیت شهرستان دیر سال 

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد دیر

 60612 12405 4820۷ نفر جمعیت کل

 30۷96 6590 24206 نفر مرد

 29816 5815 24001 نفر زن

 16403 3204 13199 خانوار تعداد خانوار

 ۷/3 9/3 3/۷ نفر بعد خانوار

 9/2 -6/4 5/5 درصد 90-95نرخ رشد سالیانه 

 100 20 5/۷9 درصد درصد شهرنشینی

 2261 _ _ کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 2۷ _ _ نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 

 1399های شهرستان دیر سال تعداد آبادی

 تعداد شرح

 94 هاکل آبادی

 59 نههای دارای سکآبادی

 35 های خالی از سکنهآبادی

 34 خانوار 20های زیر آبادی

 22 خانوار و بیشتر 20های دارای آبادی

 11 خانوار و بیشتر 100های دارای آبادی
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 1399مراکز شهری و روستایی شهرستان دیر در سال  -1-8نقشه 
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 شهرستان دیلم

بخش مرکزی شهرستان دیلم به مرکزیت بندردیلم از دو 

و امام حسن تشکیل شده که بخش مرکزی شامل 

های حومه و  لیراوی شمالی و بخش امام حسن دهستان

 های لیراوی جنوبی و لیراوی میانیشامل دهستان

های بندر شهر به نام 2باشد. این شهرستان شامل می

 8۷/1۷21دیلم و امام حسن است. شهرستان دیلم با 

درصد از مساحت  4/۷ر حدود کیلومتر مربع وسعت د

استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان 

ای ساحلی قرار داشته و ارتفاعات بیشتر در منطقه جلگه

مهمی ندارد. شهر بندردیلم مرکز این شهرستان و در 

کیلومتری مرکز استان واقع شده است. استان  19۷فاصله 

و خلیج  خوزستان در سمت شمال آن، شهرستان گناوه

فارس در سمت جنوب، خلیج فارس در سمت مغرب و 

 استان کهگیلویه و بویر احمد در مشرق آن قرار دارند.
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 1395شاخص جمعیت شهرستان دیلم سال 

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد دیلم

 34828 636۷ 28461 نفر جمعیت کل

 1۷651 3156 14495 نفر مرد

 1۷1۷۷ 3211 13966 نفر زن

 9856 1۷48 8108 خانوار عداد خانوارت

 5/3 6/3 3/5 نفر بعد خانوار

 2 -1 ۷/2 درصد 90-95نرخ رشد سالیانه 

 100 18 ۷/81 درصد درصد شهرنشینی

 1۷22 _ _ کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 20 _ _ نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 

 1399های شهرستان دیلم سال تعداد آبادی

 تعداد رحش

 41 هاکل آبادی

 3۷ های دارای سکنهآبادی

 4 های خالی از سکنهآبادی

 18 خانوار 20های زیر آبادی

 18 خانوار و بیشتر 20های دارای آبادی

 5 خانوار و بیشتر 100های دارای آبادی
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 1399مراکز شهری و روستایی شهرستان دیلم در سال  -1-9نقشه 
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 کنگانشهرستان 

بخش دوشهرستان کنگان به مرکزیت شهر کنگان از 

تشکیل شده که بخش مرکزی شامل وسیراف مرکزی 

تمبک وبخش سیراف شامل های حومه و دهستان

باشد. شهر کنگان مرکز می  دهستان طاهری و شیرینو

کیلومتری  200شود و در فاصله شهرستان محسوب می

ت. شهرستان جنوب شرقی بندر بوشهر واقع شده اس

ترین کیلومتر مربع مساحت که کم وسعت 465کنگان با 

درصد از کل مساحت  2باشد و شهرستان استان می

خود اختصاص داده است. این شهرستان از استان را به

، از جنوب به دریای های دیر و دشتیشمال به شهرستان

خلیج فارس و استان هرمزگان و از مشرق به شهرستان 

 باشد.حدود میجم م
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 1395شاخص جمعیت شهرستان کنگان سال 

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد کنگان

 10۷801 26496 81305 نفر جمعیت کل

 693۷1 22626 46۷45 نفر مرد

 38430 38۷0 34560 نفر زن

 2۷8۷3 2892 24981 خانوار تعداد خانوار

 9/3 2/9 3/3 نفر بعد خانوار

 5/0 21 -1/3 درصد 90-95 نرخ رشد سالیانه

 100 25 4/۷5 درصد درصد شهرنشینی

 465 _ _ کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 8/231 _ _ نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 

 1399های شهرستان کنگان سال تعداد آبادی

 تعداد شرح

 2۷ هاکل آبادی

 25 های دارای سکنهآبادی

 2 سکنههای خالی از آبادی

 6 خانوار 20های زیر آبادی

 9 خانوار و بیشتر 20های دارای آبادی

 5 خانوار و بیشتر 100های دارای آبادی
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 1399مراکز شهری و روستایی شهرستان کنگان در سال  -1-10نقشه 
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 شهرستان گناوه

شهرستان گناوه به مرکزیت شهر گناوه از دو بخش 

ه که بخش مرکزی شامل مرکزی و ریگ تشکیل شد

داود و بخش ریگ شامل دهستان رودحله دهستان حیات

 18شهر گناوه میان بوشهر و دیلم و در فاصله  باشد.می

کیلومتری شرق خور امام حسن واقع شده است. مساحت 

  14/8کیلومتر مربع مساحت  1889شهرستان گناوه با  

اده خود اختصاص د درصد از کل مساحت استان را به

است. شهرستان دیلم در سمت شمال، شهرستان بوشهر 

و دشتستان در سمت جنوب، خلیج فارس در سمت مغرب 

و استان کهگیلویه و بویراحمد در مشرق این شهرستان 

قرار دارد. گناوه از شهرهای بسیار قدیمی بوده و نام آن 

های دانان به صورتهای مورخان و جغرافیدر نوشته

باشد ذکر شده است. با د جنابه و گناوه میمتفاوت مانن

شناسی، قدمت این بندر به دوره باستان توجه به کشفیات

 رسد.ها میایالمی
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 1395شاخص های جمعیت شهرستان گناوه سال 

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد گناوه

 102484 22۷60 ۷9۷24 نفر جمعیت کل

 51825 11352 404۷3 نفر مرد

 50659 11408 39251 فرن زن

 28181 63۷1 21810 خانوار تعداد خانوار

 6/3 6/3 3/۷ نفر بعد خانوار

 5/2 9/1 ۷/2 درصد 90-95نرخ رشد سالیانه 

 100 22 8/۷۷ درصد درصد شهرنشینی

 1889 _ _ کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراکم در واحد سطح
نفر به کیلومتر 

 مربع
_ _ 3/54 

 

 1399های شهرستان گناوه سال یتعداد آباد

 تعداد شرح

 6۷ هاکل آبادی

 52 های دارای سکنهآبادی

 15 های خالی از سکنهآبادی

 21 خانوار 20های زیر آبادی

 31 خانوار و بیشتر 20های دارای آبادی

 16 خانوار و بیشتر 100های دارای آبادی
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 1399هرستان گناوه در سال مراکز شهری و روستایی ش -1-11نقشه 

 
 



 و هوا سرزمين و آب -1 1399 بوشهر ی استاننامه آمارسال

6۷ 

 شهرستان عسلویه

شهرستان عسلویه به مرکزیت شهر عسلویه از دو بخش 

مرکزی و چاه مبارک تشکیل شده که بخش مرکزی 

مبارک های عسلویه و اخند و بخش چاهشامل دهستان

باشد. بندر مبارک میهای نای بند و چاهشامل دهستان

و یک منطقه عظیم  شهرستان عسلویهعَسَلویه مرکز 

است. این  ایراندر جنوب  استان بوشهرصنعتی از توابع 

 ۷و در  نخل تقیکیلومتری شرقی شهر  12شهر در 

واقع  فارسخلیجو در کرانه  بیدخونکیلومتری روستای 

در حاشیه  استان بوشهراین منطقه در شرق  .است شده

و در  بندر بوشهرکیلومتری شرق  300در  خلیج فارس

کیلومتری  5۷0و در  بندر لنگهب کیلومتری غر 420

کیلومتر با حوزه  100و حدود  واقع است ر عباسبندغرب 

جنوبی که در میان خلیج فارس واقع شده  گاز پارس

 .( فاصله داردقطر)دنباله حوزه گنبد شمالی 

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/%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/%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%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%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_%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_%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
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1


 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار سرزمين و آب و هوا -1

68 

 1395شاخص جمعیت شهرستان عسلویه سال 

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد عسلویه

 ۷3958 41564 32394 نفر جمعیت کل

 51642 28285 2335۷ نفر مرد

 22316 132۷9 903۷ نفر زن

 16496 8540 ۷956 خانوار تعداد خانوار

 5/4 9/4 4/1 نفر بعد خانوار

 4/2 -1/2 8/10 درصد 90-95رشد سالیانه نرخ 

 100 56 8/43 درصد درصد شهرنشینی

 ۷45 _ _ کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 99/3 _ _ نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 

 1399 های شهرستان عسلویه سالتعداد آبادی

 تعداد شرح

 35 هایکل آباد

 23 های دارای سکنهآبادی

 12 های خالی از سکنهیآباد

 4 خانوار 20های زیر آبادی

 21 خانوار و بیشتر 20های دارای آبادی

 20 خانوار و بیشتر 100های دارای آبادی
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 1399مراکز شهری و روستایی شهرستان عسلویه در سال  -1-12 نقشه

 
  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار سرزمين و آب و هوا -1

۷0 

 1399ها: طول و عرض جغرافیایی شهرستان -1-1

 طول شرقی عرض شمالی

 حداقل حداکثر حداقل حداکثر شهرستان

 دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه درجه

 ........................کل استان  5 50 57 52 16 27 17 30

 ......................................بوشهر  59 50 0 51 48 28 1۷ 29

 ..................................تنگستان  45 50 0 52 6 28 9 29

 ...........................................جم  52 51 31 52 40 2۷ 11 28

 ...................................دشتستان 45 50 0 52 39 28 48 29

 ..........................................دشتی 16 51 10 52 6 28 46 28

 .............................................دیر 15 51 5 52 48 2۷ 15 28

 ............................................دیلم 5 50 39 50 45 29 1۷ 30

 ........................................عسلویه 28 52 5۷ 52 16 2۷ 41 2۷

 ..........................................کنگان 59 51 31 52 36 2۷ 55 2۷

 ...........................................گناوه 18 50 51 50 8 29 53 29

 معاونت آمار و اطالعات. .ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه -ماخذ

 

 تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان بر اساس تقسیمات کشوری -2-1

 سال تانتعداد شهرس تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان

39 22 20 8 1380 ........................................ 

43 29 22 9 1385............................................................ 

44 32 23 9 1390............................................................ 

48 3۷ 25 10 1395........................................................... 

48 3۷ 25 10 1396.......................................................... 

48 38 25 10 139۷.......................................................... 

52 40 2۷ 10 1398......................................................... 

52 40 27 10 1399....................................... 

 معاونت آمار واطالعات.ریزی استان بوشهر. مان مدیریت و برنامهساز -ماخذ

  



 سرزمين و آب و هوا -1 1399 بوشهر ی استاننامه آمارسال

۷1 

 1399ها بر اساس تقسیمات کشوری در پایان سال مشخصات عمومی شهرستان -3-1

 شهرستان
 مساحت

 )کیلومتر مربع(

 تعداد

 بخش

 تعداد

 شهر

 تعداد

 دهستان

 52 40 27 23197/46  ..................  کل استان     

 4 4 3 1368/15  ............................................ بوشهر 

 4 3 2 1949/۷2  ........................................ تنگستان 

 5 4 2 1443/۷8  ................................................ جم 

 12 9 6 632۷/39  ........................................ دشتستان

 ۷ 4 3 5026/49  .............................................. دشتی

 6 5 3 2261/03  .................................................. دیر

 4 2 2 1۷21/8۷  ................................................ دیلم

 4 3 2 465/11  ........................................... عسلویه

 2 2 2 1889  ............................................. کنگان

 4 4 2 ۷45/2  ............................................... گناوه

 ر واطالعات.معاونت آماشهر .ریزی استان بوسازمان مدیریت و برنامه -ماخذ

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار سرزمين و آب و هوا -1

۷2 

 1399تقسیمات کشوری در محدوده استان:  -4-1

 تعداد و نام دهستان تعداد و نام شهر شهرستان و بخش
 1399تعداد آبادی سال 

 خالی از سکنه دارای سکنه جمع

 220 658 878 52 40  ............................ کل استان

 8 35 43 4 4  ............................ شهرستان بوشهر

 3 15 18 انگالی-حومه عالی شهر-بوشهر   ................................ بخش مرکزی

 × × × × خارک  .................................. بخش خارک

 5 20 25 دویره-چاه کوتاه چغادک  .................................بخش چغادک

 24 99 123 4 3  ........................ شهرستان تنگستان

 22 5۷ ۷9 باغک-اهرم آباد-اهرم  ................................ بخش مرکزی

 2 42 44 بوالخیر-دلوار دلوار  ..................................... بخش دلوار

 33 ۷4 10۷ 5 4  ................................. شهرستان جم

 24 54 ۷8 کوری-جم جم  ................................ بخش مرکزی

 5 24 29 تشان-ریز-انارستان بهارستان-انارستان-زری  ....................................... بخش ریز

 41 150 191 12 9  ....................... شهرستان دشتستان

 10 33 43 زیارت-دالکی-حومه -دالکی-برازجان  ................................ بخش مرکزی

 3 34 38 دهرود-ارم تنگ ارم  ....................................... بخش ارم

 6 19 25 بوشکان-پشتکوه بوشکان-کلمه  ................................ بخش بوشکان

 16 20 36 هوحدتی-زیراه وحدتیه-سعدآباد  ................................ بخش سعدآباد

 2 29 31 شبانکاره شبانکاره  ............................... بخش شبانکاره

 4 13 1۷ دشتی اسماعیل خانی-درواهی آب پخش  .............................. پخشبخش آب

 46 104 150 ۷ 4  ............................. شهرستان دشتی

 6 23 31 مرکزی-خورموج خورموج  ................................ بخش مرکزی

 14 23 3۷ طسوج-شنبه شنبه  ...................... بخش شنبه و طسوج

 34 48 82 انکبگ-کاکی-چغاپور بادوله-کاکی  ................................... بخش کاکی

 35 59 94 6 5  ................................. شهرستان دیر

 10 21 31 اولی-حومه دوراهک-بردستان-دیر  ................................ بخش مرکزی

 14 18 32 آبکش-بردخون بردخون  ................................ بخش بردخون

 11 20 31 سرمستان-آبدان آبدان  .................................... بخش آبدان
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 )دنباله(   1399تقسیمات کشوری در محدوده استان:  -1-4

 تعداد و نام دهستان تعداد و نام شهر شهرستان و بخش
 1399تعداد آبادی سال 

 خالی از سکنه دارای سکنه جمع

 4 37 41 4 2  ................... شهرستان دیلم

 2 20 22 لیراوی شمالی-حومه دیلم  .................................بخش مرکزی

 2 1۷ 19 لیراوی جنوبی-لیراوی میانی امام حسن  ............................. حسنبخش امام

 12 24 36 4 4  .............. شهرستان عسلویه

 5 9 14 اخند-عسلویه قینخل ت-عسلویه  .................................بخش مرکزی

 ۷ 15 22 نای بند-چاه مبارک بیدخون-چاه مبارک  ............................ مبارکبخش چاه

 2 25 27 2 3  ................ شهرستان کنگان

 1 11 12 تمبک-حومه بنک-کنگان  .................................بخش مرکزی

 1 14 15 شیرینو-طاهری سیراف  ................................. بخش سیراف

 15 52 67 2 2  .................. شهرستان گناوه

 9 31 40 حیات داوود گناوه  .................................بخش مرکزی

 6 21 2۷ رود حله بندر ریگ  .................................... بخش ریگ

 معاونت آمار واطالعات.شهر .ریزی استان بوسازمان مدیریت و برنامه -ماخذ

 

 

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار سرزمين و آب و هوا -1

۷4 

 1399های هواشناسی: مشخصات ایستگاه -5-1

 ارتفاع از 

 سطح دریا )متر(
 ایستگاه نام شهر یا دهستان محل استقرار نوع ایستگاه سال تأسیس

 ......................................بنه احمد مدیل بارانسنجی 1380 13

 .............................................بیدو دیلم بارانسنجی 13۷9 44

 ..................................سیاه مکان دیلم بارانسنجی 13۷9 32

 ........................................لیلتین دیلم بارانسنجی 1381 3

 .........................مظفری شمالی دیلم بارانسنجی 13۷9 34

 ......................................عامری دیلم بارانسنجی خودکار 13۷9 15

 ..........................................دیلم دیلم سینوپتیک 1380 3.9

 ..................................بندر ریگ گناوه بارانسنجی 1352 10

 ..........................................شول گناوه بارانسنجی 1380 55

 ......................................عباسی گناوه بارانسنجی 1380 8

 ..........................قلعه قائد حیدر گناوه بارانسنجی 13۷9 5

 ....................................آوریفخر گناوه بارانسنجی 13۷9 42

 .....................................مال قائد گناوه بارانسنجی 1383 4

 ..................................تاج ملکی گناوه بارانسنجی 13۷9 55

 ............................چهارروستایی گناوه بارانسنجی 1383 35

 ........................................سمیعا گناوه انسنجیبار 1381 19

 .........................گاوسفید بزرگ گناوه بارانسنجی 13۷9 25

 ...................................محمدی گناوه بارانسنجی 1381 8

 ........................................گناوه گناوه سینوپتیک 1393 4

 .....................................چارک دشتی بارانسنجی 1380 63

 ...................................چاوشی دشتی بارانسنجی خودکار 1381 59

 ...........................حسین زایری دشتی بارانسنجی 13۷9 4۷

 ....................................حناشور دشتی بارانسنجی 1385 440

 ...........................................سنا دشتی بارانسنجی خودکار 13۷9 50

 ........................................شنبه دشتی بارانسنجی 13۷9 60
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 )دنباله(1399های هواشناسی: مشخصات ایستگاه -1-5

 ایستگاه

 طول و عرض جغرافیایی

 یعرض شمال طول شرقی

 درجه دقیقه ثانیه درجه دقیقه ثانیه

 29/98 58 000 50/2۷ 16 000  ...................................... بنه احمد

 30/13 52 000 50/28 39 000  ............................................. بیدو

 30/05 3 000 50/33 15 000  .................................. سیاه مکان

 29/92 55 000 50/23 14 000  .......................................... لیلتین

 30/02 1 000 50/3۷ 52 000  ........................... مظفری شمالی

 30/1۷ 10 000 50/18 10 000  ........................................ عامری

 30/03 3 000 50/10 1 000  ............................................ لمدی

 29/48 29 000 50/63 38 000  .................................... بندر ریگ

 29/83 50 000 50/52 31 000  ............................................ شول

 29/62 3۷ 000 50/62 3۷ 000  .........................................عباسی

 29/63 38 000 50/45 2۷ 000  ............................ قلعه قائد حیدر

 29/۷0 42 000 50/62 3۷ 000  .................................... فخرآوری

 29/60 36 000 50/48 29 000  ...................................... مال قائد

 29/۷۷ 46 000 50/5۷ 34 000  .................................... تاج ملکی

 29/55 33 000 50/۷8 4۷ 000  .............................. چهارروستایی

 29/48 29 000 50/80 48 000  .......................................... سمیعا

 29/58 35 000 50/۷0 42 000  ............................ گاوسفید بزرگ

 29/28 1۷ 000 50/۷8 4۷ 000  ...................................... محمدی

 29/33 000 000 50/03 000 000  ........................................... گناوه

 28/5۷ 34 000 51/23 14 000  .......................................... چارک

 28/68 41 000 51/23 14 000  ........................................ چاوشی

 28/48 29 000 51/48 29 000  .............................. حسین زایری

 28/43 26 000 51/92 55 000  ........................................ حناشور

 28/45 2۷ 000 51/60 36 000  .............................................. سنا

 28/40 24 000 51/۷۷ 46 000  ............................................ شنبه

 



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار سرزمين و آب و هوا -1

۷6 

 )دنباله( 1399های هواشناسی: مشخصات ایستگاه  -1-5

 ایستگاه
نام شهر یا دهستان محل 

 استقرار
 ایستگاهنوع 

سال 

 تأسیس

ارتفاع ازسطح 

 دریا

 58 13۷9 بارانسنجی دشتی  ................................ فقیه حسنان

 33 13۷9 بارانسنجی دشتی  ........................................... کاکی

 ۷0 13۷9 بارانسنجی دشتی  ....................................... کردالن

 18 13۷9 بارانسنجی خودکار دشتی  ............................. کردوان سفلی

 20 1380 بارانسنجی دشتی  ............................................. کلل

 1۷ 1380 بارانسنجی دشتی  ..........................................گزدراز

 0 13۷۷ بارانسنجی دشتی  .................................. الورساحلی

 1۷0 13۷9 بارانسنجی دشتی  ..................... الور شرقی )رزمی(

 32 1380 بارانسنجی تنگستان  .......................................... باغک

 35 1383 بارانسنجی تنگستان  ........................... محمود احمدی

 52 1383 بارانسنجی تنگستان  ........................................ شورکی

 15 1381 بارانسنجی تنگستان  ....................................... جایینک

 38 1380 بارانسنجی تنگستان  ........................................ چاه پیر

 14 1381 نسنجیبارا تنگستان  ............................................ کری

 95 13۷9 بارانسنجی تنگستان  ............................... سمل شمالی

 68 1352 اقلیم شناسی خودکار تنگستان  ............................................ اهرم

 10 13۷9 بارانسنجی تنگستان  ................................. بندر عامری

 45 13۷6 بارانسنجی تنگستان  ......................................... خیاری

 1 13۷9 بارانسنجی خودکار تنگستان  ..................................... بندر دلوار

 54 1380 بارانسنجی خودکار تنگستان  ...................................... قباکلکی

 22 1380 بارانسنجی تنگستان  ..............................گورک سادات

 30 1396 اقلیم شناسی خودکار تنگستان  ..................................... چاهکوتاه

 38 1380 بارانسنجی دشتستان  ................................... بنه جابری

 890 13۷9 اقلیم شناسی خودکار دشتستان  ...................................... تنگ ارم

 26 1381 بارانسنجی دشتستان  ...................................... چهاربرج
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۷۷ 

 دنباله() 1399های هواشناسی: مشخصات ایستگاه  -1-5

  ایستگاه

 طول و عرض جغرافیایی

 عرض شمالی طول شرقی

 درجه دقیقه ثانیه درجه دقیقه ثانیه

 28/48 29 000 51/30 18 000 ..............فقیه حسنان....................

 28/33 20 000 51/52 31 000 .........................................کاکی

 28/25 15 000 51/80 48 000 .....................................کردالن

 28/1۷ 10 000 51/5۷ 34 000 ............کردوان سفلی...............

 28/30 18 000 51/42 25 000 .........................................کلل

 28/33 20 000 51/42 25 000 ......................................گزدراز

 28/15 15 000 51/1۷ 1۷ 000 .............الورساحلی..................

 28/60 36 000 51/5۷ 34 000 ..............الورشرقی )رزمی(........

 28/55 55 000 51/08 8 000 ......................................باغک

 28/4۷ 28 000 51/2۷ 16 000 ...........محمود احمدی.............

 28/83 50 000 51/20 12 000 ..................................شورکی

 28/۷8 4۷ 000 51/0۷ 4 000 ...................................جایینک

 29/48 0 000 51/22 13 000 ...................................چاه پیر

 28/42 25 000 51/13 8 000 ......................................کری

 29/10 000 000 51/23 000 000 ...........سمل شمالی.................

 28/88 53 000 51/2۷ 16 000 .......................................اهرم

 28/52 31 000 51/10 6 000 ...........بندر عامری.................

 28/52 52 000 51/12 12 000 ....................................خیاری

 28/۷۷ 000 000 51/0۷ 000 000 .............بندر دلوار...................

 28/90 54 000 51/15 9 000 ...............قباکلکی......................

 28/93 55 000 51/03 4 000 .............گورک سادات...............

 29/03 3 000 51/09 9 000 .............اه.....................چاهکوت

 29/35 21 000 51/23 14 000 .............بنه جابری....................

 29/15 1 000 51/53 31 000 ...................................تنگ ارم

 29/62 3۷ 000 50/۷2 43 000 ...............چهاربرج......................

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار سرزمين و آب و هوا -1

۷8 

 )دنباله( 1399های هواشناسی: مشخصات ایستگاه -1-5

 ایستگاه
نام شهر یا دهستان محل 

 استقرار
 نوع ایستگاه

سال 

 تأسیس

ارتفاع ازسطح 

 دریا

 36 1381 بارانسنجی دشتستان  ................................... خوشمکان

 990 13۷9 بارانسنجی دشتستان  ......................................... خیرک

 35 13۷9 اقلیم شناسی خودکار دشتستان  ...................................... شبانکاره

 430 13۷9 بارانسنجی دشتستان  .......................................... طلحه

 395 13۷9 بارانسنجی خودکار دشتستان  ......................................... فاریاب

 100 13۷9 بارانسنجی دشتستان  ........................................ وحدتیه

 0 1393 بارانسنجی دشتستان  .................................. رود فاریاب

 0 1396 اقلیم شناسی خودکار دشتستان  ..................... دانشکده کشاورزی

 0 1396 اقلیم شناسی خودکار دشتستان  .................................... آب پخش

 0 1396 اقلیم شناسی خودکار دشتستان  ....................................... انبوشک

 90 1384 سینوپتیک دشتستان  ....................................... برازجان

 35 13۷9 بارانسنجی دیر  ...................................... دوراهک

 19 1381 بارانسنجی دیر  ......................................... لمبدان

 38 13۷9 بارانسنجی خودکار دیر  ........................................... آبدان

 28 13۷9 اقلیم شناسی خودکار دیر  ....................................... بردخون

 10 1380 بارانسنجی  دیر  ...................................... بردستان

 4/00 13۷2 ینوپتیکس دیر  .............................................. دیر

 20 13۷4 بارانسنجی کنگان  ......................................... کنگان

 10 13۷5 بارانسنجی خودکار کنگان  .................................. بندرسیراف

 3۷ 1380 بارانسنجی بوشهر  ........................................ آبطویل

 1۷ 13۷9 بارانسنجی بوشهر  ..................................... حسینکی

 3۷ 13۷9 بارانسنجی خودکار بوشهر  ........................................ کره بند

 1 1386 بارانسنجی بوشهر  ........................................... هلیله

  0 139۷ خودکار بارانسنجی بوشهر  .......................................عالیشهر

 8/4 1363 سینوپتیک بوشهر  ............................. بوشهر دریایی
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 )دنباله( 1399های هواشناسی: مشخصات ایستگاه -1-5

  ایستگاه

 طول و عرض جغرافیایی

 عرض شمالی طول شرقی

 درجه دقیقه ثانیه درجه دقیقه ثانیه

 29/23 14 000  51/13 8  000   ................................... خوشمکان

 29/26 15 000 51/06 36  000   ......................................... خیرک

 29/4۷ 28 000 50/98 0 000   ...................................... شبانکاره

 28/82 48 000  51/52 31 000  .......................................... طلحه

 28/90 54 000 51/4۷ 28  000  ......................................... فاریاب

 29/48 29 000 51/23 14 000  ........................................ وحدتیه

 0  000 000 0 000  000  .................................. رود فاریاب

 0  000 000 0  000 000   ..................... دانشکده کشاورزی

 0  000 000 0  000 000   .................................... آب پخش

 0  000 000 0  000 000  ....................................... بوشکان

 29/19 000 000 51/14 000 000   ....................................... برازجان

 2۷/95 50 000 51/9۷ 58 000   ...................................... دوراهک

 2۷/92 55  000  51/9۷ 58 000  ......................................... لمبدان

 28/08 5 000 51/۷۷ 46  000  ........................................... آبدان

 28/83 50 000 51/48 29 000  ....................................... بردخون

 2۷/8۷ 52  000 51/95 58  000  ...................................... بردستان

 2۷/50 50 000 51/56 56 000  .............................................. ردی

 2۷/833 50 000  52/06۷ 4 000  ......................................... کنگان

 2۷/6۷ 000 000 52/33 000 000  .................................. بندرسیراف

 29/10 6  000 51/12 ۷ 000  ........................................ آبطویل

 29/12 ۷ 000 51/05 3 000  ..................................... حسینکی

 29/10 16 000 51/12 55 000  ........................................ کره بند

 28/50 50 000  50/52 52 000  ........................................... هلیله

  0 000 000 0  000 000  ...................................... عالیشهر

 28/54 54 000  50/49 49 000  ............................. بوشهر دریایی
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 )دنباله( 1399های هواشناسی: مشخصات ایستگاه -1-5

 ایستگاه

نام شهر یا 

دهستان محل 

 استقرار

 سال تأسیس نوع ایستگاه
ارتفاع ازسطح 

 دریا

 ۷ 1381 سینوپتیک بوشهر  ........................ بوشهر فرودگاهی

 4/3 1384 سینوپتیک بوشهر  .......................................... خارک

 659 136۷ سینوپتیک جم  .............................................. جم

 6/2 1384 سینوپتیک عسلویه  ........................................ عسلویه

 0  0  بویه بوشهر  .................................. بویه بوشهر

 0  0  رادار بوشهر  ................................. رادار بوشهر

 0  0  جاده ای بوشهر  ........................... جاده ای بوشهر

 

 ایستگاه

 طول و عرض جغرافیایی

 عرض شمالی طول شرقی

 درجه دقیقه ثانیه درجه دقیقه ثانیه

 28/58 58 000  50/49 49 000  ........................ رودگاهیبوشهر ف

 29/15 15  000  50/18 18  000   .......................................... خارک

 2۷/49 49  000 52/22 22  000  .............................................. جم

 2۷/22 000  000 52/44 000 000  ........................................ عسلویه

 26/58 000  000 56/1۷ 000 000   .................................. بویه بوشهر

 0 000 000 0 000 000  ................................. رادار بوشهر

 0 000 000 0 000 000  ........................... جاده ای بوشهر

 وشهر.باداره کل هواشناسی استان  -مأخذ
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 1399اطالعات هواشناسی شهرهای استان بر حسب ماه:  -6-1

 شهر بوشهر

 دمای هوا )درجه سلسیوس( ماه

 میانگین بیشینه میانگین کمینه میانگین باالترین بیشینه  ترین کمینه پایین

  ...................................... فروردین 2۷/9 19/2 23/4 39 13

  .................................. اردیبهشت  32/8 23/5 28/1 39/2 19/2

  ......................................... خرداد  36/2 2۷/3 32 41/2 23/4

  ............................................... تیر 38/3 29 33/۷ 42 25

  ........................................... مرداد 39 31/5 35/1 42/2 28/8

  ........................................ شهریور 38/4 28/4 33/3 44/1 28/3

  .............................................. مهر 35/3 24/3 30/2 39/6 18

  ............................................. آبان 29/9 18/۷ 24/5 34 15

  ............................................... آذر 23/3 1۷/1 19/2 29/6 10

  .............................................. دی 20/6 12/1 16/3 23/8 9

  ........................................... بهمن 21/۷ 13/3 1۷/3 28/8 ۷

  ........................................... اسفند 23/3 16/2 19/6 33/2 11/6
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 )دنباله( 1399اطالعات هواشناسی شهرهای استان بر حسب ماه:  -1-6

 بوشهر شهر

 ماه
حداکثر 

سرعت وزش 
 باد

 )متر بر ثانیه(

ساعات 
 آفتابی

 )ساعت(

تعداد روزهای 
همراه با گرد و 

 غبار

تعداد 
روزهای 

 بارانی

رطوبت 
بی نس

 )درصد(

حداکثر بارندگی 
 در یک روز

 متر()میلی

بارندگی ماهانه 
 متر()میلی

 ..فروردین 26 23 53 13 2 195 20

 اردیبهشت 2/4 1 48 3 5 255 20

 ........خرداد 0 0 50 0 2 359 13

 ............تیر 0 0 55 0 2 358 10

 ........مرداد 0 0 56 0 5 330 11

 ...ریورشه 0 0 5۷ 0 1 320 9

 ...........مهر 0 0 53 0 2 295 9

 ..........آبان 48/4 41 59 0 0 239 20

 .............آذر 116/3 ۷6 ۷5 0 3 1۷5 14

 ............دی 8 ۷/9 ۷5 0 0 240 10

 ........بهمن 13/5 8/۷ ۷1 0 4 251 15

 ........اسفند 1/8 1 64 0 6 222 18

 1399بیشینه و پایین ترین کمینه شهر بوشهر بر حسب ماه )درجه سلسیوس(: نمودار باالترین -1-1نمودار 
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 )دنباله(1399سی شهرهای استان بر حسب ماه: اطالعات هواشنا  -1-6

 شهر دیر

 دمای هوا )درجه سلسیوس( ماه

 میانگین بیشینه میانگین کمینه میانگین باالترین بیشینه  ترین کمینه پایین

  ................................... فروردین   28/5 20 24/5 36/۷ 2

  .................................. اردیبهشت  35/3 25/1 29/8 43/1 20/۷

  ......................................... خرداد  39/۷ 29/9 34/6 49/9 25/6

  ............................................... تیر 3۷/۷ 30/4 34/3 48 2۷/1

  ........................................... مرداد 40/8 33 36/۷ 49/4 30/6

  ........................................ شهریور 38/9 29/6 34/4 44/1 26/1

  .............................................. مهر 36/5 26/1 31/6 41/۷ 20/6

  ............................................. آبان 32/1 21/3 26/8 35/2 18/2

  ............................................... آذر 2۷ 19/1 22/6 31/8 15/1

  .............................................. دی 25/1 14/5 19/5 2۷/3 11/4

  ..................... ......................بهمن 26 15/9 20/6 32 11/6

  .................... .......................اسفند 28/1 18/2 22/6 33/9 14/6
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 )دنباله(1399 اطالعات هواشناسی شهرهای استان بر حسب ماه:  -1-6

 دیر شهر

 ماه
حداکثر سرعت 

 وزش باد

 )متر بر ثانیه(

ساعات 

 آفتابی

 )ساعت(

تعداد روزهای 

همراه با گرد و 

 غبار

تعداد 

روزهای 

 بارانی

رطوبت 

نسبی 

 )درصد(

حداکثر بارندگی 

 در یک روز

 متر()میلی

بارندگی 

ماهانه 

 متر()میلی

  .................................... .فروردین  86 52 61 8 10 233 23

  ................................... اردیبهشت 10/2 6 53 4 13 304 16

  ........................................... خرداد 0 0 55 0 11 360 18

  ............................................... تیر 0 0 66 0 5 344 19

  ........................................... مرداد 0 0 59 0 6 305 12

  ........................................ شهریور 0 0 63 0 2 313 13

  .............................................. مهر 0 0 54 0 1 298 13

  ............................................. آبان 21/1 18 53 3 0 253 1۷

  ............................................... آذر 13/5 8/4 63 ۷ 1 195 16

  .............................................. دی 0/2 0/1 52 2 0 248 14

  ........................................... بهمن 12/4 12/4 56 1 4 262 16

  ........................................... اسفند 2/6 1/۷ 52 3 11 23۷ 19
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 )دنباله(1399سی شهرهای استان بر حسب ماه: اطالعات هواشنا -1-6

 شهر جم

 دمای هوا )درجه سلسیوس( ماه

 میانگین بیشینه میانگین کمینه میانگین باالترین بیشینه ترین کمینهپایین

  ....................................فروردین   2۷/1 14/9 22/3 34/6 6/5

  .................................. دیبهشت ار 34/4 19/6 29/5 38/4 15/3

  ........................................... خرداد 41/۷ 25/8 36/8 46/3 21/8

  ............................................... تیر 41/5 2۷/4 36/6 44/5 24/1

  ........................................... مرداد 40/۷ 28/3 35/8 45/4 25/8

 .. ........................................ شهریور 39/6 24/8 33/۷ 42/5 21/3

  .............................................. مهر 35/5 19/۷ 29/4 40/5 16/1

  ............................................. آبان 29/3 14/9 23/9 34 10/1

  ............................................... آذر 22/1 11/5 18 2۷ 6/۷

  .............................................. دی 20/9 6/8 15/6 25/1 3/1

  ........................................... بهمن 23/۷ 9/1 18/3 2۷/2 4/۷

  ........................................... اسفند 26/3 13/2 21/3 34/2 6/۷
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)دنباله(1399سی شهرهای استان بر حسب ماه: اطالعات هواشنا -6-1  

 شهرجم

 ماه
حداکثر سرعت 

 وزش باد

 )متر بر ثانیه(

ساعات 

 آفتابی

 )ساعت(

تعداد 

روزهای 

همراه با گرد 

 و غبار

تعداد 

روزهای 

 بارانی

رطوبت 

نسبی 

 )درصد(

حداکثر 

بارندگی در 

 یک روز

 متر()میلی

بارندگی 

ماهانه 

 متر()میلی

  .................................... فروردین  153/۷ ۷5 51 ۷ 1 000 11

   ................................... اردیبهشت ۷/4 5 32 5 3 000 9

  ......................................... خرداد  0 0 21 0 3 000 12

  ............................................... تیر 1 1 28 1 2 000 13

  ........................................... مرداد 0 0/2 41 1 5 000 10

  ....................................... شهریور 0 0 34 0 3 000 10

  ............................................. مهر 0 0 35 0 0 000 6

  ............................................. آبان 5 5 43 1 0 000 6

  ............................................... آذر ۷1/5 51 66 6 0 000 ۷

  .............................................. دی 0 0 4۷ 0 0 000 6

  .......................................... بهمن 8/1 8 41 2 0 000 8

  .......................................... اسفند 9/4 3/2 41 4 3 000 12
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 )دنباله(1399اطالعات هواشناسی شهرهای استان بر حسب ماه:  -1-6

 شهربرازجان

 دمای هوا )درجه سلسیوس( ماه

 میانگین بیشینه میانگین کمینه میانگین باالترین بیشینه  ینه ترین کمپایین

  ................................... فروردین   30/8 1۷/9 25/6 40 10

  .................................. اردیبهشت  38 23 32/۷ 43/8 18

  ......................................... خرداد  45/9 2۷/5 39/2 49/8 25

  ............................................... تیر 46/5 29/6 40/4 50 25/4

  ........................................... مرداد 45/۷ 30/6 39/5 48/6 28

  ........................................شهریور 44/3 2۷/6 3۷/9 46/8 26

  ............................................. مهر 39/9 23/2 33/4 46 18/6

  ............................................. آبان 32/2 1۷/8 26/۷ 3۷/6 12/8

  ............................................... آذر 23/2 14/2 19/4 2۷/2 10

  .............................................. دی 22/1 9/5 16/9 26 5/2

  ........................................... بهمن 25 10/8 19 31/2 4/2

  ........................................... اسفند 2۷/2 13/6 21/5 38/8 8/4
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)دنباله(9913اطالعات هواشناسی شهرهای استان بر حسب ماه:  -6-1  

 شهربرازجان 

 ماه

حداکثر 

رعت س

 وزش باد

 )متر بر ثانیه(

ساعات 

 آفتابی

 )ساعت(

تعداد 

روزهای 

همراه با گرد 

 و غبار

تعداد 

روزهای 

 بارانی

رطوبت 

نسبی 

 )درصد(

حداکثر 

بارندگی در 

 یک روز

 متر()میلی

بارندگی 

ماهانه 

 متر()میلی

  .....................................فروردین  24/3 11 45 10 0 000 10

  ................... ..............اردیبهشت  6/1 6 31 2 2 000 9

  .......................................... خرداد 0 0 28 0 0 000 12

  ............................................... تیر 0 0 32 0 0 000 11

  .................... .......................مرداد 0 0 39 0 1 000 9

  ....................................... شهریور 0 0 3۷ 0 0 000 9

  ................... ..........................مهر 0 0 42 0 1 000 ۷

  .................... .........................آبان 41/3 29 43 6 0 000 6

  ...............................................رآذ 233 115 ۷4 11 0 000 12

  ..................... .........................دی 0/1 0/1 60 1 0 000 6

  .................... ......................بهمن 11/2 6 54 2 0 000 ۷

  .................... ......................اسفند 23/5 15 52 6 3 000 8
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 1399)درجه سلسیوس(باالترین بیشینه و پایین ترین کمینه شهر برازجان بر حسب ماه  -1-2نمودار 

 
 1-6مبنا جدول

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

پایین ترین کمینه

باالترین بیشینه



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار سرزمين و آب و هوا -1

90 

 )دنباله(1399 اشناسی شهرهای استان بر حسب ماه:اطالعات هو -1-6

 شهر عسلویه

 دمای هوا )درجه سلسیوس( ماه

 میانگین بیشینه میانگین کمینه میانگین باالترین بیشینه  ترین کمینه پایین

 ...........فروردین   31 18/5 24/۷ 38/9 12/3

 .........اردیبهشت  36/9 22 29/4 43/4 18/9

 .................خرداد  41/4 25 33/6 48/۷ 22/2

 .......................تیر 42 28/1 35/4 45/۷ 25/2

 ...................مرداد 41/۷ 30/9 36/3 44/8 29/1

 ...............شهریور 41/5 2۷/3 34 46/6 23/1

 ......................مهر 38/۷ 21/9 29/8 45/3 18/2

 ......................آبان 33/4 1۷/۷ 25/1 38 15/2

 .......................آذر 2۷/8 15/6 21/4 32/2 9/۷

 .....................دی 26/2 10 1۷/4 38/8 5/8

 ....................بهمن 2۷ 11/5 19 31/2 ۷/8

 ..................اسفند 28/8 16/2 21/9 36/4 11/2
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)دنباله( 9931اطالعات هواشناسی شهرهای استان بر حسب ماه:  -6-1  

 شهرعسلویه

 ماه
حداکثر سرعت 

 وزش باد

 )متر بر ثانیه(

ساعات 

 آفتابی

 )ساعت(

تعداد روزهای 

همراه با گرد و 

 غبار

تعداد 

روزهای 

 بارانی 

رطوبت 

نسبی 

 )درصد(

حداکثر بارندگی 

 در یک روز

 متر()میلی

بارندگی 

ماهانه 

 متر()میلی

  .................................... فروردین  23/6 8 60 ۷ 4 218 13

  ................................. اردیبهشت  1/3 0/4 55 4 5 2۷0 12

  ......................................... خرداد  0 0 58 0 6 335 9

  ............................................... تیر 0 0 60 0 3 339 10

 . ........................................... مرداد 0 0 64 0 ۷ 2۷9 11

 . ........................................ شهریور 0 0 63 0 5 290 12

 . .............................................. مهر 0 0 59 0 0 294 13

 . ............................................. بانآ 6/1 6 62 2 1 259 15

 . ............................................... آذر 3 3 64 1 0 219 11

 . .............................................. دی 0/5 0/5 60 1 0 241 9

 . ........................................... بهمن 18/3 18 6۷ 2 3 268 16

 . ........................................... اسفند 4/3 2 63 4 6 218 14
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 )دنباله(1399اطالعات هواشناسی شهرهای استان بر حسب ماه:   -1-6

 شهردیلم

 دمای هوا )درجه سلسیوس( ماه

 میانگین بیشینه میانگین کمینه میانگین باالترین بیشینه  ترین کمینه پایین

 .......................فروردین   29/1 18/1 24/5 3۷/3 10/1

 ......................اردیبهشت  34/4 23/5 30/1 40/۷ 19

 .............................خرداد  42 28/6 36/8 48/۷ 24/1

 ...................................تیر 41/3 29/8 36/8 46/8 26/2

 .................................مرداد 40/8 31/1 3۷/2 46/8 26/4

 ..........................شهریور 39/4 2۷/5 34/8 43/8 25

 ...................................مهر 35/۷ 22/6 31/3 41 16/9

 ..................................آبان 30/2 16/8 25/2 34 13/8

 ...................................آذر 22/5 15/2 19/3 28/4 10

 .................................دی 20/5 9/3 16 24/4 1

 ...............................بهمن 22/5 10/6 1۷/8 28/4 6/2

  ................................ اسفند 25 14/4 20/4 35/6 8/9
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)دنباله(3991استان بر حسب ماه:  اطالعات هواشناسی شهرهای -6-1  

 دیلم شهر

 ماه
حداکثر سرعت 

 وزش باد

 )متر بر ثانیه(

ساعات 

 آفتابی

 )ساعت(

تعداد روزهای 

همراه با گرد و 

 غبار

تعداد 

روزهای 

 بارانی

رطوبت 

نسبی 

 )درصد(

حداکثر بارندگی 

 در یک روز

 متر()میلی

بارندگی 

ماهانه 

 متر()میلی

  ................................... فروردین  16/1 13 48 10 6 000 9

   ................................. اردیبهشت 20/5 0 41 2 6 000 11

  .................................. .....خرداد  0 0 31 0 ۷ 000 6

  ................................... ..........تیر 0 0 40 0 0 000 5

  ................................... ......مرداد 0 0 48 0 0 000 5

  ...................................... شهریور 0 0 55 0 0 000 5

  .................................. .........مهر 0 0 4۷ 0 0 000 4

  ................................... ........آبان 18/3 12 51 5 0 000 4

  ................................... ..........آذر 1۷8 51 ۷5 11 0 000 5

  ................................... .........دی 1 0/8 66 2 0 000 5

  ................................... ......بهمن 36 23 59 3 3 000 ۷

  .................................. .......اسفند 4 3 52 4 6 000 6
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 )دنباله(1399 اطالعات هواشناسی شهرهای استان بر حسب ماه:   -1-6

 شهرخارک

 دمای هوا )درجه سلسیوس( ماه

 میانگین بیشینه میانگین کمینه گینمیان باالترین بیشینه  ترین کمینه پایین

 فروردین  ........... 26/۷ 19/5 23/3 34/4 12/1

 اردیبهشت .......... 32/6 23/4 28/8 38/5 19/1

 خرداد .................. 3۷/9 28/1 33/9 41/۷ 23/4

 تیر........................ 40/2 29/5 35/9 43/9 24/5

 مرداد................... 39/۷ 32/9 36/9 42/3 29/8

 شهریور............... 39/1 29/3 34/8 43/1 2۷/5

 مهر...................... 35/4 26/9 32/1 42/6 21/9

 آبان....................... 29/5 22/6 2۷ 33/8 1۷/6

 آذر........................ 22/8 19/4 21/3  2۷/8 12/6

 دی....................... 20/4 15/4 18/4 23/4 9/9

 بهمن................... 20/6 15/۷ 18/5 26/2 10/۷

 اسفند................... 22/3 16/۷ 20 30/2 12/8
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)دنباله(1399اه: اطالعات هواشناسی شهرهای استان بر حسب م -6-1  

 شهرخارک

 ماه
حداکثر سرعت 

 وزش باد

 )متر بر ثانیه(

ساعات 

 آفتابی

 عت()سا

تعداد روزهای 

همراه با گرد و 

 غبار

تعداد روزهای 

 بارانی

رطوبت نسبی 

 )درصد(

حداکثر بارندگی در 

 یک روز

 متر()میلی

بارندگی 

ماهانه 

 متر()میلی

 ....فروردین 20/8 26/5 6۷ 8 0 000 13

 ...اردیبهشت 2 0 5۷ 1 2 000 13

 ......خرداد 0 0 53 0 2 000 13

 ..........تیر 0 0 5۷ 0 1 000 10

 ......مرداد 0 0 60 0 0 000 9

 ....شهریور 0 0 68 0 0 000 9

 ........مهر 0 0 61 0 0 000 10

 .......آبان 2۷ 22 60 3 0 000 16

 ........آذر 323/5 133 ۷4 11 0 000 12

 ........دی 1/9 1/5 69 3 0 000 13

 ......بهمن 25/6 13 ۷1 2 1 000 12

 .....اسفند 9/8 8 65 3 5 000 13
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 )دنباله(1399سی شهرهای استان بر حسب ماه: اطالعات هواشنا  -1-6

 شهرگناوه

 دمای هوا )درجه سلسیوس( ماه

 میانگین بیشینه میانگین کمینه میانگین باالترین بیشینه  ترین کمینه پایین

 ............................... فروردین   2۷/4 19 23/۷ 3۷/۷ 12/4

   ............................... اردیبهشت 32/۷ 24/1 28/9 40/1 20/4

 ..................................... خرداد  36/1 28/4 33/3 41/1 25/5

 ........................................... تیر 3۷/5 29/8 34/۷ 40/9 26/6

 ....................................... مرداد 38/۷ 31/5 36 42/۷ 28/2

 .................................... شهریور 3۷/9 28/9 34/5 40/9 26/6

 ..........................................مهر 35/4 25/2 31/9 42/4 19/4

  ......................................... آبان 29/۷ 19/8 26 33 16/9

 ........................................... آذر 22/4 16/5 19/5 28/۷ 11/9

 .......................................... دی 20/1 11/8 16/8 23/۷ ۷/6

  ....................................... بهمن 20/8 12/6 1۷/5 26/9 ۷/4

  ...................................... اسفند 23/1 15/5 19/۷ 33/6 9/9
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)دنباله(1399سی شهرهای استان بر حسب ماه: اطالعات هواشنا -6-1  

 شهرگناوه

 ماه
حداکثر سرعت 

 وزش باد

 )متر بر ثانیه(

ساعات 

 آفتابی

 )ساعت(

تعداد روزهای 

همراه با گرد و 

 غبار

تعداد 

روزهای 

 یباران

رطوبت 

نسبی 

 )درصد(

حداکثر بارندگی در 

 یک روز

 متر()میلی

بارندگی ماهانه 

 متر()میلی

 ...فروردین 26/2 8 60 12 2 000 15

 ...اردیبهشت 9/5 9 5۷ 0 6 000 11

 ....خرداد 0 0 59 0 3 000 12

 .......تیر 0 0 64 0 0 000 10

 ....مرداد 0 0 63 0 0 000 10

 ..شهریور 0 0 65 0 0 000 9

 ......مهر 0 0 55 0 2 000 10

 ....آبان 19 1۷ 56 3 0 000 8

 ....آذر 283/6 90 84 11 0 000 10

 ....دی 4/1 4 ۷2 2 1 000 9

 ...بهمن 24/9 1۷ ۷4 3 1 000 12

 ....اسفند 1/۷ 1 ۷3 3 5 000 12

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار سرزمين و آب و هوا -1

98 

 )دنباله(1399سی شهرهای استان بر حسب ماه: اطالعات هواشنا  -1-6

 بهرگانشهر

 دمای هوا )درجه سلسیوس( ماه

 میانگین بیشینه میانگین کمینه میانگین باالترین بیشینه  ترین کمینه پایین

 ............................... فروردین   0 0 0 0 0

   ............................... اردیبهشت 0 0 0 0 0

 ..................................... خرداد  0 0 0 0 0

 ........................................... تیر 0 0 0 0 0

 ....................................... مرداد 0 0 0 0 0

 .................................... شهریور 0 0 0 0 0

 ..........................................مهر 0 0 0 0 0

  ......................................... بانآ 0 0 0 0 0

 ........................................... آذر 0 0 0 0 0

 .......................................... دی 20/1 ۷/4 15/4 23/4 3/6

  ....................................... بهمن 21/8 8/8 1۷ 28/2 2/8

  ...................................... اسفند 24/3 11/6 19/5 35/4 5/6
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)دنباله(1399سی شهرهای استان بر حسب ماه: اطالعات هواشنا -6-1  

 بهرگانشهر

 ماه
حداکثر سرعت 

 وزش باد

 )متر بر ثانیه(

ساعات 

 آفتابی

 )ساعت(

ی تعداد روزها

همراه با گرد و 

 غبار

تعداد 

روزهای 

 بارانی

رطوبت 

نسبی 

 )درصد(

حداکثر بارندگی در 

 یک روز

 متر()میلی

بارندگی ماهانه 

 متر()میلی

 ...فروردین 0 0 0 0 0 000 0

 اردیبهشت 0 0 0 0 0 000 0

 ....خرداد 0 0 0 0 0 000 0

 .......تیر 0 0 0 0 0 000 0

 ....مرداد 0 0 0 0 0 000 0

 ..شهریور 0 0 0 0 0 000 0

 ......مهر 0 0 0 0 0 000 0

 ....آبان 0 0 0 0 0 000 0

 ....آذر 0 0 0 0 0 000 0

 ....دی 5 4 ۷0 3 3 232 10

 ...بهمن 46/8 25 63 3 3 226 12

 ....اسفند 6/۷ 4 56 4 6 244 18

 متر()میلی 9913پایان سال  از بدو تأسیس تا های همدیدی ساالنه شهرهای دارای ایستگاه  (1)جمع بارندگی -7-1

 نام شهرستان بیشینه کمینه میانگین

  ................................................................ بوشهر 808 4۷ 252

  ............................................................ تنگستان 660 22 221

  .................................................................... جم 855 85 343

  ........................................................... دشتستان 615 81 2۷2

  ................................................................ دشتی 393 81 202

  .................................................................... دیر 495 23 220

  ................................................................... دیلم 453 82 23۷

  .............................................................. عسلویه 40۷ 31 161

  ............................................................... کنگان ۷43 58 243

  ................................................................. گناوه 541 66 26۷

 اطالعات جمع بارندگی به تفکیک ایستگاه و شهر موجود نمی باشد.  (1) 

 اداره کل هواشناسی استان بوشهر . -ماخذ
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 8-1- دمای ساالنه شهرهای)2(  دارای ایستگاه همدیدی از بدو تأسیس تا پایان سال:1399  )درجه سلسیوس(

 ترین کمینهپایین
 باالترین

 بیشینه 
 میانگین

 گین میان

 کمینه

 میانگین 

 بیشینه
 نام شهرستان

  ...................................... بوشهر 2/26 30/۷ 21/8 44/1 ۷

  .................................. تنگستان 0 0 0 0 0

  .......................................... جم 26/8 32 18/1 46/3 3/1

  ................................. دشتستان 29/5 35/3 20/5 50 4/2

  ...................................... دشتی 0 0 0 0 0

  .......................................... دیر 28/2 33/1 23/۷ 49/9 2

  ......................................... دیلم 2۷/6 32/1 20/۷ 48/۷ 1

  .................................... عسلویه 2۷/4 34/8 20/5 48/۷ 5/8

  ..................................... کنگان 0 0 0 0 0

  ....................................... گناوه 2۷ 30/2 22/1 42/۷ ۷/4

 (  اطالعات دمای ساالنه  به تفکیک ایستگاه شهر موجود نمی باشد .2)

 ن بوشهر .اداره کل هواشناسی استا -ماخذ
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 )درجه سلسیوس( 1399میانگین بیشینه و میانگین کمینه دارای ایستگاههای همدیدی سال  -1-3نمودار 

 
 1-8مبنا: جدول 
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 حمیط زیست -2

 





 ستیز طيمح -2 1399 بوشهر ی استاننامه آمارسال

105 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ای از عوامل مجموعهعبارت است از محیط زیست 

فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش 

. گذارندهستند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می

ل مجموعه عوام بنابراین محیط زیست چیزی فراتر از 

ن و میان انسا املبوده و تعطبیعی، زیستی و غیرزیستی 

 ظتحفارا نیز شامل می شود. با توجه به اینکه طبیعت 

ز به عنوان یکی ا در قرن بیست و یکم محیط زیست از

توسعه  رکن و یکی از سه  هشت هدف توسعه هزاره

 ر )پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی وپایدا

وز رو نیز اهمیت  شودشناخته می پایداری اجتماعی(

های  ین امر و تاثیراتی که بر سایر فعالیتافزون ا

قل  فصلی مست  139۷اقتصادی و اجتماعی دارد، از سال 

 «محیط زیست» در سالنامه آماری استان تحت عنوان 

 به این موضوع اختصاص داده شده است. 

های مختلف تحت تأثیر طبیعی به صورت محیط زیست

أثیرات به های  انسان قرار گرفته است که این تفعالیت

تفکیک سه عامل تشکیل دهنده محیط زیست طبیعی 

 به صورت زیر می باشد:

 آب

ها در های انسان بر روی آبترین تأثیرات فعالیتمهم

از بین  ،شود: مصرف بیش از حد آبسه مورد خالصه می

 .های سطحی و زیرزمینیرفتن منابع آب و آلودگی آب

برخی کشورها  ها نیز بحران دیگری است کهکیفیت آب

ها و روند افزایش آن در پیش رو دارند. میزان آلودگی آب

باشد. کننده میدر بسیاری نقاط کره زمین بسیار نگران

ها منابع های زیرزمینی ورودها و دریاچههای آبسفره

در  به طور مستقیممهم تأمین آب شیرین هستند که 

 .های انسان قرار دارندمعرض آلودگی توسط فعالیت

 خاک

از  تندهای انسان بر خاک عبارترین آثار فعالیتمهم

اهش ـریب و کـایش که موجب تخـمسمومیت و فرس

شوند. به طور کلی فرسایش می یـهای زراعنـتوان زمی

ای طبیعی است که به وسیله عواملی چون خاک پدیده

 های سطحی و تغییرات دما انجامابباد، روان

های انسان از جمله زراعت تالیگیرد. با این حال، فعمی

کشتی، های زراعی، محصوالت تکمفرط، آبیاری زمین

زدایی و ها در مراتع، جنگلبیش از حد دام رایچ

زایی باعث از بین رفتن تعادل موجود میان روند بیابان

 .شوندایجاد و تخریب خاک، و در نهایت آلودگی آن می

 هوا

قیم قیم یا غیرمستآلودگی هوا عبارت است از ورود مست

هر عنصری توسط انسان که احتمال ایجاد اثرات 

نامطلوب بر سالمتی انسان و محیط زیست را داشته 

 .باشد
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نابع اطالعات این فصل شامل آمارهای مربوط به انواع م

های ها، مراتع و پدیدهطبیعی و آثار طبیعی، جنگل

 و بیابانی، میزان توزیع کود شیمیایی و فروش سموم

 باشد. های  مرتبط با فاضالب شهری   میالیتفع

رائه در تهیه آمــارهای این فصـل همچنین از آمــار ا

، «شرکت مهندسی آب و فاضالب استان» شده تــوسط 

 »و « اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان» 

» و« شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی استان

 ستفاده شده است.نیز ا«سازمان محیط زیست استان 

 و مفاهیم تعاریف

جنگل، زمینی است که به علت دارا بودن  جنگل:

ه، پوشش طبیعی یا دست کاشت از انواع درخت یا درختچ

مهمترین محصول اقتصادی آن چوب است. قلمستان به 

گیرد. خزانه و طور استثناء تحت این عنوان قرار نمی

ها نیز نگلنهالستان ایجاد شده برای حفاظت یا توسعه ج

 شود.جزو جنگل منظور می

 ،مسطح یا  زمین و دامنه از کوه اعم اسـت زمینی: مرتع

 ایعلوفه از نباتات پوششی چرا، دارای در فصل کــه

 شناخته چرا، عرفاً مرتع سابقه به توجه خودرو باشد و با

و خودر ایعلوفه پوشش دارای گرچه آیش اراضی شود.

 شود.نمی مرتع تعریف باشد، مشمولمی

 ایتقریباً استوانه ، کهدرخت از تنه قسمتی :بینه گرده

 شود.می تهیه یا روکش چوب انواع و از آن است شکل

 دارای شود کهمی اطالق آالتیچوب به: الواری چوب

 باشد. و ارتفاع از نظر طول، عرض ابعاد مشخصی

 قطر برابر سینه آن که است درختی چوب :تیری چوب

 وز نکند.تجا متر سانتی 30متر کمتر نباشد و از سانتی 8از 

متر  2تقریباً  طول به گردی هایشاخه :تونلی چوب

 و است متغیر مترسانتی 20تا 6 بین آن قطر میانه که

 شود.می مصرف معادن در اغلب

قطر آن  شود کهمی گفته گردی هایچوب به :کاتین

متر  2تا  5/1آن حدود  متر و طول سانتی 40تا  20 بین

 را ندارد. الواری آالتچـوب به تبدیل و قابلیت است

 که مستحصله آالتاز چوب حاصل ضایعات به :الرده

 شود.می ، اطالقاست مختلف هایابعاد و طول به

 که تـاس اییـهاد پوششـود، ایجـمقص: یپاش چـمال

 حرارت ، حفظ درجهخاک از حرکت جلوگیری ورـمنظ به

 رود.کار می به خاک و رطوبت

عبارت است از چند ردیف درخت،  بادشکن زنده:

درختچه و بوته است که به طور عمود نسبت به جهت 

عین گیرد؛ به طوری که باد به سرعت مباد غالب قرار می

ی به بادشکن برخورد نموده، مقداری از سرعت و انرژ

ی و خود را از دست داده و مواد محموله به ترتیب ریز

 نمایند. درشتی رسوب می

ع عبارت است از چـند ردیف مـوان بادشکن غیر زنده:

ت که به غـیر زنده )مانند چپر، دیوار، سرشاخه و ...( اس

 گیرد؛ بهار میطور عمود نسـبت به جهت باد غالب قر

طوری که باد با سرعت معیـن بـه بادشـکن برخورد 

اده و نموده، مقداری از سرعت و انرژی خود را از دست د

 نمایند. می مواد محموله به ترتیب ریزی و درشتی رسوب

 مساحت و  اعالم از انتخــاب عبارت: و قرق حفاظت

 و یا حساس زیاد فرسایش دارای هایو محدوده مناطق

 .است فرسایش به

رعی فاضالب ف آن بخش از لوله: فاضالب انشعاب

 اشدکه مقطع آن متناسب با سیفون یا ظرفیت قراردادی ب
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تحویل( به  و فاضالب مشترک را از محل سیفون )نقطه

آوری فاضالب خط اختصاصی و یا شبکه عمومی جمع

  کند.منتقل 

ای است که با کنندهمصرف مشترک آب و فاضالب:

کننده آب و فاضالب برای یک دوران ثابت یک عرضه

ب یا طبق مقررات کاربری دارای یک پیمان بوده و انشعا

 انشعابات مورد تقاضایش برقرار شده است.

انشعابی انشعاب آب و فاضالب مصارف خانگی: 

ی که صرفاً در حدود مصارف متعارف آب شرب و بهداشت

واحدهای مسکونی دایر  یا دفع فاضالب خانگی در

شود. )واحد مسکونی عبارت است از مکانی برای می

زندگی که به تشخیص شرکت، حداقل دارای یک اتاق، 

یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن مستقل 

 یا مرتبط با راهروی اشتراکی باشد(. 

عبارت است از فراهم نمودن امکان  خدمات فاضالب:

آوری عمومی ه شبکه جمعتخلیه و دفع فاضالب ب

فاضالب به تناسب مصرف آب و ظرفیت مقرر و 

مشخصات توافق شده در قرارداد برقراری انشعاب 

که مشترک از این ظرفیت استفاده فاضالب اعم از این

 نماید یا ننماید.

عبارت است از کلیه عملیات : تصفیه و دفع فاضالب

مرتبط با ت ی از تاسیسات و تجهیزابرداربهرهمربوط به 

ها خانهها و تلمبهخانهتصفیه و دفع پساب از قبیل تصفیه

ها و یا خطوط انتقال و انواع تاسیسات کلرزنی، کانال

 پساب.

 :و انتقال فاضالب آوریعمومی جمع شبکه

آوری و انتقال به جمعتاسیسات و تجهیزات مربوط تمامی

 های اصلی تا محلآوری کنندهفاضالب از قبیل جمع

های فاضالب شهری و خانهخانه و تلمبهتصفیه

تمامی آن متعلق به که است های فرعی عمومی شبکه

شرکت های آب وفاضالب است و خطوط انتقال 

فاضالب خطوطی هستند که به تصفیه خانه فاضالب 

 منتهی می شوند.

 گزیده اطالعات 

، جمع کل عرصه های جنگلی اعم از 1399در سال 

 و پارک های جنگلی که مساحتی حدودجنگلهای طبیعی 

هکتار در استان را شامل می شود. مساحت  22816۷

یزان هکتار می باشد که از این م 1264211مراتع استان 

درصد را مراتع فقیر تشکیل داده است. مساحت  6۷

 هکتار می باشد. 331682بیابانهای استان بوشهر 

ر ده ددر این سال مقدار انواع کود شیمیایی توزیع ش

ن ترین میزا تن می باشد که بیش1560۷استان بوشهر ، 

م با و کود سولفات پتاسی 1560۷ را کود اوره با مقدار

 تن بوده  است. 424

 ،1399شهر وجود دارد که تا سال 40در استان بوشهر 

 39تعداد شهرهای تحت پوشش تاسیسات آب شرب 

شهر  3شهر و تعداد شهرهای دارای انشعاب فاضالب 

 ده است.بو

متوسط حجم فاضالب  جمع آوری شده در استان 

 )متر مکعب (در روز می باشد.6/69

 ۷/589طول شبکه جمع آوری  تعداد انشعاب  فاضالب 

ــــومــــتــــر ــــل ــــــدکــــه کــــی ــــاش مــــی ب

(درصد  بیشترین طول 5/65کیلومتر)5/386شهربوشهربا

شبکه را در استان دارد.
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 ) هکتار ( 1399های جنگلی در پایان سال گاهذخیره های جنگلی طبیعی، فضاهای سبز ومساحت پارک -1-2

 های گاهذخیره

 جنگلی

 فضاهای 

 سبز

های جنگلی پارک

 طبیعی

های جمع کل عرصه

 جنگلی
 شهرستان

   ................................ کل استان 228167 670 16263 2036

  ................................................... بوشهر 15111 2/149 89۷ 04/0 ...........................

  ............................................... تنگستان 14685 5/181 1514 8

668 5681 0 38265 

941۷2 

  ...................................................... جم 

  ............................................. دشتستان  6/94386 ۷8 3۷31 168

  .................................................. دشتی  43611/4 ۷4 840 29

  ...................................................... دیر  5958/5 2/113 150 4/35

  .................................................... دیلم  8/2۷0 62 540 0

  ............................................... عسلویه  388/2 0 2600 352

  ................................................. کنگان  12890/5 13 253 ۷۷6

  ................................................... گناوه  2600 0 5۷ 0

 ن بوشهر .منابع طبیعی و آبخیزداری استا اداره کل  -ماخذ

 

 )هکتار( 1399جمع کل عرصه های جنگلی سال  -2-1 نمودار

 
  2-1جدول  مبنا

, بوشهر
6.6

,  تنگستان 
6.4

16.8, جم 

41.3, دشتستان 

19.1, دشتی 

2.6, دیر

0.1, دیلم 
0.2, عسلویه

, کنگان
5.7

1.2, گناوه
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 99 گیری شده در آب رودخانه مندپارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه -2-2

 واحد شرح

میزان مجاز 

برای 

 هاماهی

دفعات 

برداری نمونه

 شده

دفعات 

خارج از حد 

 مجاز

 حداکثر حداقل

 PH....................................  - 6-9 5 0 42/۷ 23/8اسیدیته

 5۷100 19۷00 5 5 1000 متر میکرو زیمنس بر سانتیE.C ..................  (µs/cm)هدایت الکتریکی 

 000 000 000 000 25کمتر از (mg/lمیلی گرم برلیتر)  ............... T.SSمواد معلق در آب 

 ۷ 5 2 8/6 6/۷ (mg/lمیلی گرم برلیتر)  ................... D.Oاکسیژن محلول 

های اکسیژن مورد نیاز واکنش

  ......................... B.O.D شیمیایی
 000 000 000 000 3کمتر از  (mg/lمیلی گرم برلیتر)

های اکسیژن مورد نیاز واکنش

  ......................... B.O.D شیمیایی
 60 4 4 80 3650 (mg/lمیلی گرم برلیتر)

 

 )دنباله(99حلهگیری شده در آب رودخانه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه-2-2

 واحد شرح
میزان مجاز 

 هابرای ماهی

دفعات 

 داری شدهبرنمونه

دفعات خارج 

 از حد مجاز
 حداکثر حداقل

PH ...................................  _ 9-6 25 0 ۷۷/۷اسیدیته  2/8 

5301۷ 10660 25 25 1000 متر میکرو زیمنس بر سانتیE.C .................  (µs/cm)هدایت الکتریکی   

 000 000 000 000 25کمتر از (mg/lمیلی گرم برلیتر)  ............... T.SSمواد معلق در آب 

۷ 25 5 6/6 (mg/lر)میلی گرم برلیت  .................. D.Oاکسیژن محلول   3/8  

های اکسیژن مورد نیاز واکنش

  ........................ B.O.D شیمیایی
 000 000 000 000 3کمتر از  (mg/lمیلی گرم برلیتر)

های اکسیژن مورد نیاز واکنش

  ........................ B.O.D شیمیایی
 60 25 20 32 400 (mg/lمیلی گرم برلیتر)
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 )دنباله( 99باهوشخانه گیری شده در آب رودپارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه-2-2

 واحد شرح
میزان مجاز 

 هابرای ماهی

دفعات 

 برداری شدهنمونه

دفعات خارج 

 از حد مجاز
 حداکثر حداقل

 PH ...................................  _ 9-6 11 000 ۷/9 8/2اسیدیته

  ................. E.Cهدایت الکتریکی 
(µs/cm) میکرو زیمنس بر

 متر سانتی
1000 11 11 4260 10930 

 000 000 000 000 25کمتر از (mg/lیتر)میلی گرم برل  ............... T.SSمواد معلق در آب 

 ۷ 11 3 6/6 8/9 (mg/lمیلی گرم برلیتر)  .................. D.Oاکسیژن محلول 

 های شیمیاییاکسیژن مورد نیاز واکنش

B.O.D .......................................  
 000 000 000 000 3کمتر از  (mg/lمیلی گرم برلیتر)

 های شیمیاییاکسیژن مورد نیاز واکنش

B.O.D .......................................  
 60 11 11 80 200 (mg/lمیلی گرم برلیتر)

 

 )دنباله( 99گیری شده در آب رودخانه دالکیپارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه -2-2

 واحد شرح
میزان مجاز برای 

 هاماهی

دفعات 

برداری نمونه

 شده

دفعات خارج 

 از حد مجاز
 حداکثر حداقل

 PH ...................................  - 6-9 15 000 ۷/۷ 8/2اسیدیته

  ................. E.Cهدایت الکتریکی 
(µs/cm)  میکرو زیمنس بر

 متر سانتی
1000 15 15 5۷40 1۷350 

 000 000 000 000 25کمتر از (mg/lمیلی گرم برلیتر)  ............... T.SSمواد معلق در آب 

 ۷ 15 6 6/8 8/2 (mg/lمیلی گرم برلیتر)  .................. D.Oاکسیژن محلول 

 های شیمیاییاکسیژن مورد نیاز واکنش

B.O.D .......................................  
 000 000 000 000 3کمتر از  (mg/lمیلی گرم برلیتر)

 های شیمیاییژن مورد نیاز واکنشاکسی

B.O.D .......................................  
 60 15 15 80 414 (mg/lمیلی گرم برلیتر)
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 )دنباله( 99شاپوردخانه گیری شده در آب روپارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه -2-2

 واحد شرح
میزان مجاز 

 هابرای ماهی

دفعات 

برداری نمونه

 شده

دفعات 

خارج از 

 حد مجاز

 حداکثر حداقل

 PH....................................  _ 6-9 10 000 ۷/3 8/03یتهاسید

E.C ..................  (µs/cm)هدایت الکتریکی  متر میکرو زیمنس بر سانتی   1000 10 10 3850 48۷0 

 000 000 000 000 25کمتر از (mg/lمیلی گرم برلیتر)  ............... T.SSمواد معلق در آب 

 ۷ 10 4 6/1 8/3 (mg/lمیلی گرم برلیتر)  ................... D.Oاکسیژن محلول 

ای هاکسیژن مورد نیاز واکنش

  ......................... B.O.D شیمیایی
 000 000 000 000 3کمتر از  (mg/lمیلی گرم برلیتر)

  ........ هایاکسیژن مورد نیاز واکنش

  ......................... B.O.D شیمیایی
 60 10 9 55 184 (mg/lمیلی گرم برلیتر)

 مأخذ: سازمان محیط زیست استان بوشهر.
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 مقدار انواع کود شیمیایی توزیع شده ) تن ( -3-2

 سفات آمونیومف اوره جمع سال و شهرستان
نیترات 

 آمونیوم
 سولفات آمونیوم

1380 ..................................... ....... 0 0 0 0 0 

1385 ..................................... ...... 1۷969 184۷ 6342 1889 485 

1390 ..................................... ..... 2168۷ 14984 459 0 0 

1395 ..................................... ..... 6284 2160 106۷ 0 0 

1396 ..................................... .... 4306 1535 2۷4 0 0 

139۷ ..................................... .... 131۷0 9948 582 0 0 

1398...........................................  15684 11548 ۷95 0 0 

1399................................. 15607 15060 11 0 0 

 000 000 1 1102 1115 ...... ..................................... بوشهر

 000 000 1 1039 1045  ................................. تنگستان

 000 000 0 214 240  ........................................ جم 

 000 000 9 ۷۷36 8238  ............................... دشتستان 

 000 000 0 1۷54 1۷54  .................................... دشتی 

 000 000 0 1240 1240  ........................................ دیر 

 000 000 0 505 505  ...................................... دیلم 

 000 000 0 115 115  .................................. عسلویه 

 000 000 0 ۷1 ۷1  ................................... کنگان 

 000 000 0 1284 1284  ..................................... گناوه 
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 ) تن (مقدار انواع کود شیمیایی توزیع شده )دنباله(  -2-3

 سال و شهرستان
سوپر فسفات 

 تریپل
 یرسا میکرو المنت کلرور پتاسیم سولفات پتاسیم

1380 .............................................  0 0 0 0 0 

1385 ............................................  4 2346 32 1889 9/48 

1390 ............................................  4 1346 0 0 0 

1394 ............................................  992 ۷08 25000 0 0 

1395 ............................................  1083 1855 0 0 11۷ 

1396 ............................................  66۷ 139۷ 0 0 431 

139۷ ............................................  865 1539 0 0 236 

1398 ............................................  1629 1۷10 0 0 0 

1399..................................... 112 424 000 000 000 

 000 000 000 1 11  ............................................. ربوشه

 000 000 000 1 4  ......................................... تنگستان

 000 000 000 13 13  ................................................ جم 

 000 000 000 409 84  ....................................... دشتستان 

 000 000 000 000 000  ............................................ دشتی 

 000 000 000 000 000  ................................................ دیر 

 000 000 000 000 000  .............................................. دیلم 

 000 000 000 000 000  ......................................... عسلویه 

 000 000 000 000 000  ........................................... کنگان 

 000 000 000 000 000  ............................................. گناوه 

 مآخذ.شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی

 .در دسترس نمی باشدبه صورت کامل آمار شهرستانی -
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 )تن( کود سوپرفسفات تریپل توزیع شده در استان در سالهای متوالی -2-2 نمودار

 
 

 2-3مبنا جدول 

 

 ) کیلوگرم ( مقدار انواع سموم فروخته شده -4-2

 جمع سال
حشره 

 کش
 کنه کش قارچ کش علف کش

موش 

 کش
 سایر

13۷5 .......................................  52206 13349 ۷100 13۷5۷ 15000 500 2500 

1380 .......................................  251۷۷9 2461۷ 22۷04 31526 9922 ۷00 162310 

1385 .......................................  352256 30402 36154 19۷65 14335 600 251000 

139۷ .......................................  335 100 115 90 30 0 0 

1398 ......................................  290 150 100 40 0 0 0 

1399............................. 1450 750 650 50 0 0 0 

 سازمان  تعاون روستایی استان بوشهر . –ماخذ 

 اطالعات خصوصی شده است.138۷ازسال -

  

1380

1385

1390

1394

1395

1396

1397

1398

1399
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 ) هکتار ( 1399های بیابانی:، مراتع و پدیدههامساحت جنگل -5-2

 مساحت شرح

 228167 .....................................................................جنگل

 1/1264211 .....................................................................مرتع

 8/8۷98 .............................................................................................خوب

 ۷/41058۷ ..........................................................................................متوسط

 5/844824 ..............................................................................................فقیر

 331682 ...................................................................بیابان

 کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر.اداره   -ماخذ

 

 )هکتار( 1399 های بیابانی:ها، مراتع و پدیدهمساحت جنگل -2-3نمودار 

 
 2-5مبنا جدول 

  

11/8;جنگل 

۷1, مرتع 

1۷/2;بیابان
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 هکتار( -ها و مراتع )فقره سوزی در جنگلموارد و مساحت آتش  -6-2

 سال
 مساحت مورد حریق سوزیموارد آتش

 مراتع هاجنگل جمع مراتع هاجنگل جمع

1380 ............................ 4 2 2 69 2 6۷ 

1385 ............................ 12 8 4 1513 1433 80 

1390 ............................ 2 1 1 18 5 13 

1395 ............................ 13 11 2 39 31 8 

1396 ............................ 12 9 3 24 23 1 

139۷ ............................ 5 3 2 16 14 2 

1398 ............................ 54 12 42 8/2۷3 1/2 ۷/253 

1399........................ 63  13 50 3447/7 123/8 3323/9 

 طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر.اداره کل منابع   -ماخذ

 

 های  انجام شده در زمینه حفاظت آبخیزهافعالیت -7-2

 سال
ایجاد کمربند حفاظتی 

 )کیلومتر(

پیشگیری و کنترل آفات 

 )هکتار(

های جایگزینی سوخت

 مناسب)خانوار(

1380........................................................  000 000 000 

5138.......................................................  40 14520 0 

1390..........................................................  ۷4 32450 1260 

1395........................................................  60 2000 15000 

1396.......................................................  24 1350 91 

139۷.......................................................  8/8 6134 19۷ 

1398........................................................  16/5 4520 141 

1399..........................................  29/5 4508 479 

 داره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر.ا  -ماخذ

 شود.تکمیل می هایی که در این زمینه فعالیت دارندتوجه: برای استان
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 های  انجام شده در زمینه مرتعداری و اصالح مراتعاهم فعالیت -8-2

*حفاظت و قرق همراه با 

 تامین نهاده)هکتار(

 کودپاشی مراتع

 )واحد اندازه گیری (

کاری و کشت کپه

 )هکتار ( مستقیم

  بوته کاری و تولید نهال

 )اصله (
 سال

0 0 ۷00 200 1380 ..............................................  

0 0 200 200 1385 ..............................................  

0 0  0 148 1390 ..............................................  

0 0 580 0 1395 ..............................................  

0 0  0  0 1396 ..............................................  

0 0  0   0 139۷ ..............................................  

2۷25 0       450       55000  1398 .............................................  

530 1462 0 0 1399................................ 

 

* خرید و احداث 

 منبع ذخیره آب

 حفر چاه مالداری

 )واحد اندازه گیری (

 احداث آبشخور

 )واحد اندازه گیری (

 ذخیره نزوالت آسمانی

 )واحد اندازه گیری (
 سال

0 0 0 900 1380 .........................................  

0 0 0 200 1385 .........................................  

0 0 0 148 1390 .........................................  

0 0 0 115 1395 .........................................  

0 0 0 0 1396 .........................................  

0 0 0 920 139۷ .........................................  

33 0 0 0 1398 .........................................  

39 0 0 790 1399............................. 
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 )دنباله( های  انجام شده در زمینه مرتعداری و اصالح مراتعاهم فعالیت -2-8

احداث سطح  )1)

 صیقلی)مترمربع(
 ممیزی و تنسیق مرتع

 )واحد اندازه گیری (

زارهای کم تبدیل دیم

بازده به مراتع )واحد 

 اندازه گیری (

 صب تلمبه بادین

 سال )واحد اندازه گیری (

0 ۷2469 0 0 1380 .............................................  

0 40000 0 0 1385 .............................................  

0 10000 0 0 1390 .............................................  

0 0 0 0 1395 .............................................  

0 3050 0 0 1396 .............................................  

0 0 0 0 139۷ .............................................  

1200  0 0 0 1398 ............................................  

0 42046 0 0 1399................................. 

 ستان بوشهر.ع طبیعی و آبخیزداری ااداره کل مناب  -ماخذ

 جدیداً به جدول اضافه شده است  1)
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 زداییهای روان و بیابانهای  انجام شده در زمینه تثبیت شنفعالیت -9-2

 بذرپاشی و بذرکاری

 ) هکتار(

 کارینهال

 ) هکتار(

 تولید نهال گلدانی

 ) اصله (

 احداث خزانه

 ) هکتار(
 سال

000  000 000 000 1380 .............................................  

000 000 000 000  1385 .............................................  

0  160 65000 0 1390 .............................................  

0 231 0 0 1395 .............................................  

0 258 158000 0 1396 .............................................  

0  0 5۷000 0 139۷ .............................................  

300 580 50000 0 1398 ............................................  

200 175 60000 0 1399............................... 

 

 حفاظت و قرق

 ) هکتار(

 احداث بادشکن

 )کیلومتر(

 مالچپاشی

 ) هکتار(

 ذربآوری و تهیه جمع

 ()کیلوگرم 
 سال

000 000 000 000 1380.............................................  

000 000 000 000 1385.............................................  

0 0 0 0 1390.............................................  

0 10 0 0 1395.............................................  

0 0 0 0 1396.............................................  

0 0 0 0 139۷.............................................  

6200 0 0 0 1398 ............................................  

8000 0 0 0 1399............................. 

 داره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر.ا  -ماخذ

 شود.در این زمینه فعالیت دارند تکمیل میهایی که توجه: برای استان
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 پوشش انشعاب فاضالب شهری -2-10

 شهرستان

1390 1395 1396 

 تحت شهرهای

 پوشش

 آب تاسیسات

 شرب

 شهرهای

 انشعاب دارای

 فاضالب

 تحت شهرهای

 تاسیسات پوشش

 شرب آب

 شهرهای

 انشعاب دارای

 فاضالب

  شهرهای

 پوشش تحت

 آب تاسیسات

 شرب

 شهرهای

 انشعاب یدارا

 فاضالب

 3 32 3 32 3 16  ........................... ناستا کل

 1 3 1 3 1 3  ........................................... بوشهر 

 0 3 0 3 0 1  ........................................ تنگستان

 0 3 0 3 0 1  ................................................. جم

 0 9 0 9 0 4  ....................................... دشتستان

 0 3 0 3 0 2  ........................................... دشتی 

 0 3 0 3 0 1  ................................................. دیر

 1 2 1 2 1 1  ............................................... دیلم

 0 2 0 2 0 0  .......................................... عسلویه

 0 2 0 2 0 1  .......................................... کنگان 

 1 2 1 2 1 2  .............................................. گناوه
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 )دنباله( یش انشعاب فاضالب شهرپوش -2-10

 شهرستان

139۷ 1398 1399 

 تحت شهرهای

 پوشش

 آب تاسیسات

 شرب

 شهرهای

 انشعاب دارای

 فاضالب

 تحت شهرهای

 تاسیسات پوشش

 شرب آب

 شهرهای

 انشعاب دارای

 فاضالب

 تحت شهرهای

 تاسیسات پوشش

 شرب آب

 شهرهای

 انشعاب دارای

 فاضالب

 3 39 3 35 3 32 ......................... استان کل

 1 3 1 3 1 3  ....................................... بوشهر 

 0 3 0 3 0 3  ..................................... تنگستان

 0 4 0 9 0 3  .............................................. جم

 0 9 0 3 0 9  .................................... دشتستان

 0 4 0 4 0 3  ........................................ دشتی 

 0 5 0 2 0 3  .............................................. دیر

 1 2 1 2 1 2  ............................................ دیلم

 0 4 0 2 0 2  ....................................... عسلویه

 0 3 0 3 0 2  ....................................... کنگان 

 1 2 1 4 1 2  ........................................... گناوه

 .شرکت آب و فاضالب استان بوشهر-ماخذ
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 خانه های فاضالب تعداد  تصفیه -11-2

 1399 1398 139۷ 1396 1395 1390 1385 1380 شهرستان

 3 3 3 3 3 3 3 0 ........استان کل

 1 1 1 1 1 1 1 0 .................بوشهر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ................تنگستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...........................جم

 0 0 0 0 0 0 0 0 ................دشتستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ....................دشتی 

 0 0 0 0 0 0 0 0 .........................دیر

 1 1 1 1 1 1 1 0 ......................دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 0 .................عسلویه

 0 0 0 0 0 0 0 0 ................کنگان 

 1 1 1 1 1 1 1 0 ...................گناوه

 .شرکت آب و فاضالب استان بوشهر -ماخذ

 

 تعداد مشترکان فاضالب شهری -12-2

 شهرستان

1390 1395 1396 

 کل تعداد

 مشترکان
 خانگی مشترکان

 کل تعداد

 مشترکان
 خانگی مشترکان

 کل تعداد

 مشترکان
 خانگی مشترکان

 3 32 3 32 24050 31190 ............................استان کل

 1 3 1 3 18339 25459  ............................................ بوشهر 

 0 3 0 3 0 0  ......................................... تنگستان

 0 3 0 3 0 0  .................................................. جم

 0 9 0 9 0 0  ........................................ دشتستان

 0 3 0 3 0 0  ............................................ دشتی 

 0 3 0 3 0 0  .................................................. دیر

 1 2 1 2 913 913  ................................................ دیلم

 0 2 0 2 0 0  ........................................... عسلویه

 0 2 0 2 0 0  ........................................... کنگان 

 1 2 1 2 4۷98 4818  ............................................... گناوه

  



 ستیز طيمح -2 1399 بوشهر ی استاننامه آمارسال

123 

 ی )دنباله(تعداد مشترکان فاضالب شهر-2-12

 شهرستان

139۷(1) 1398 1399 

 کل تعداد

 مشترکان
 خانگی مشترکان

 کل تعداد

 مشترکان

 مشترکان

 خانگی

 کل تعداد

 مشترکان

 مشترکان

 خانگی

 71132 77454 75343 81067 3 32  .......................... استان کل

 59283 63399 56949 62160 1 3  ......................................... بوشهر 

 0 0 0 0 0 3  ....................................... تنگستان

 0 0 0 0 0 3  ................................................ جم

 0 0 0 0 0 9  ...................................... دشتستان

 0 0 0 0 0 3  .......................................... دشتی 

 0 0 0 0 0 3  ................................................ دیر

 21۷6 2186 5616 5831 1 2  .............................................. دیلم

 0 0 0 0 0 2  ......................................... عسلویه

 0 0 0 0 0 2  ......................................... کنگان 

 11668 11869 12۷۷8 130۷6 1 2  ............................................. گناوه

 .شرکت آب و فاضالب استان بوشهر -ماخذ

 باشد. یم هزار نفربه 9۷و95،96اطالعات تعداد مشترکان سال (1
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 آوری و دفع بهداشتی فاضالب شهری )درصد( جمعیت تحت پوشش خدمات جمع -13-2

 1399 1398 139۷ 1396 1395 1390 1385 1380 شهرستان

 000 30 23 27 25 23 000 000 استان................ کل

 81 67/27 58 62 ۷4 55 0 0 ............................بوشهر 

 0 0 0 0 0 0 0 0 .........................تنگستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..................................جم

 0 0 0 0 0 0 0 0 .........................دشتستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 .............................دشتی 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..................................دیر

 69 66/4 21 21 26 13 0 0 ................................دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...........................عسلویه

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...........................کنگان 

 64 62 36 38 48 34 0 0 ..............................گناوه

 وشهر.شرکت آب و فاضالب استان ب -ماخذ 

 

 )متر مکعب در روز( آوری شده جم فاضالب جمعمتوسط ح -14-2

 1399 1398 139۷ 1396 1395 1390 1388 1385 شهرستان

 69617 38073 59080 49457 44747 35262 26944 0 استان.............. کل

 59283 30649 4۷285 38983 36064 28۷89 22938 0 بوشهر .................

 0 0 0 0 0 0 0 0 تنگستان...............

 0 0 0 0 0 0 0 0 جم.......................

 0 0 0 0 0 0 0 0 دشتستان.............

 0 0 0 0 0 0 0 0 دشتی .................

 0 0 0 0 0 0 0 0 .دیر......................

 1۷۷0 1199 1۷80 1554 1233 8۷۷ 428 0 دیلم.....................

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...عسلویه............

 0 0 0 0 0 0 0 0 کنگان ................

 8564 6225 10015 8920 ۷450 5596 35۷8 0 گناوه...................

 بوشهر . شرکت آب و فاضالب استان -ماخذ 
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 و فاضالب  آب ی تحت پوشش شرکتاط شهرقآوری و تعداد انشعاب فاضالب در نطول شبکه جمع -15-2

 فقره( -ومترکیل)

 تعداد انشعاب میلیمتر و بیشتر 200طول شبکه جمع آوری با قطر  سال و شهر

1380 .............................................  209 50۷3 

1385 .............................................  418 1893۷ 

1390 .............................................  490 3۷۷13 

1395 .............................................  510 51685 

1396 .............................................  533 65245 

139۷ .............................................  553 ۷0۷91 

1399 .............................................  5/54۷ 8151۷ 

1399................................ 726/589 77454 
 0 0  ............................................. کخار

 63399 45/386  ............................................. بوشهر
 0 0  ........................................... چغادک

 0 0  ....................................... عالی شهر
 0 0  ............................................... دلوار
 0 0  ............................................... اهرم
 0 0  ................................................. آباد

 0 0  ........................................... سعدآباد
 0 0  ........................................... وحدتیه

 0 0  ......................................... شبانکاره
 0 0  .......................................... برازجان

 0 0  ............................................. دالکی
 0 0  ......................................... تنگ ارم

 0 0  ............................................... کلمه
 0 0  .......................................... بوشکان

 0 0  ....................................... آب پخش
 0 0  .............................................. کاکی
 0 0  .............................................. بادوله

 0 0  .......................................... خورموج

 0 0 ......................................بیدخون

 0 0 ...................................بهارستان

 0 0 .............شنبه.............................

 0 0 ..........بردخون...........................

 0 0 ............بندر دیر.........................
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آب و فاضالب  آوری و تعداد انشعاب فاضالب در نقاط شهری تحت پوشش شرکتکه جمعطول شب - 2-15

 فقره( -لومتری)ک )دنباله(

 تعداد انشعاب میلیمتر و بیشتر 200طول شبکه جمع آوری با قطر  سال و شهر

 0 0 .................................بردستان

 0 0 .................................دوراهک

 0 0 .......................................آبدان

 0 0 ...............................بندر کنگان

 0 0 ..........................................بنک

 0 0 ......................سیراف)طاهری(

 0 0 .................................بندرریگ

 11869 4/138 ...............................بندر گناوه

 0 0 ..............................امام حسن

 2186 191/65 ................................بندر دیلم

 0 0 ..................................انارستان

 0 0 ........................................ریز

 0 0 .........................................جم

 0 0 ..................................عسلویه

 0 0 ................................نخل تقی

 0 0 ..................چاه مبارک............

  استان بوشهر. فاضالب و آب شرکت - ماخذ
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 مقدمه

و  تعداد جمعیت مل، شافصل این اریـآم اطالعات

در  جمعیت سرشماری آخرین براساس آن هایویژگی

در  جمعیتی منتخب اقالم و مقایسه 1395 سال

حیاتی  و نیز تعداد وقایع شده انجام هایسرشماری

 سابقه به در زیر باشد کهمی و طالق ازدواج ،فوت، والدت

 اشاره یاد شده، هایاز زمینه تولید آمار در هر یک

 شود.می

 برای شمارش ایپراکنده هایتالش قاجاریه زمان در

اجرا  به موردی صورت به اغلب گرفت کهانجام  جمعیت

 در آمده است.

 منظور ثبت کشور به احوال ثبت ، اداره129۷ در سال  

 مربوط به اطالعات شد. با ثبت ، تأسیسچهارگانه وقایع

مذکور،  اداره توسط و طالق ازدواج  ،، فوتوالدت

 که سازمانی کشور و تعیین از جمعیت اطالع ضرورت

قرار  باشد، مورد توجه اطالعات این آوریجمع به ظفوم

 .گرفت

 مسئولیت ای،نامهینیآ با تصویب شمسی، 1303در سال

نیاز،  وردم آمارهای به بخشیدن تمرکزو  آوریجمع

مذکور با  نامه شد. تصویب کشور گذاشته وزارت برعهده

 شورای مجلس از تصویب، 130۷ در سال تغییراتی انجام

، اداره زمان و از آن یافت قانونی و جنبه گذشت وقت ملی

تغییر  «احوال آمار و ثبت کل اداره» کشور به احوال ثبت

 ثبت سازمان» با نام 1349ر از سال ذکوم داد. اداره نام

 داده خود ادامه قانونی وظایف انجام به ،«کشور احوال

 .است

 به اریـسرشم قانون ، اولین1318سال  در خرداد ماه

 نـای رایـد. در اجـرسی لیـم ورایـشمـجـلس  تصویب

 سال همان ماه اسفند از دهم جمعیت رشماریـ، سقانون

شهر  33در  1320و  1319 هایو در سال در شهر تهران

 علت به آن ادامه اجرا درآمد، ولی به تدریج کشور به

 به تعویق افتاد.  1320شهریور وقایع

 آمار عمومی همکاری ، سازمان1331 در اسفند ماه

آمار و  قانون 1332 سال شد و در فروردین تشکیل

 رسید.  تصویب به سرشماری

آمار و  از اداره کل آمار و سرشماری ، ادارهسال در این

 آمار عمومی همکاری سازمان و به جدا شد احوال ثبت

طور به بار سازمانی اولین ، برایترتیب این و به پیوست

در  ازمانس شد. این آمار آوریجمع به ظفوم انحصاری

 هـب آن امـشد و ن ر وابستهکشـو وزارت به 1334 سال

 در سال و سپس تغییر یافت «آمار عمومی کل اداره»

کشور  را در کل جمعیت عمومی سرشماری ، اولین1335

 آورد. اجرا در به

 سرشماری و اجرای آمار عمومی کل اداره با تأسیس

وارد  آماری های، فعالیت1335 کشور در سال عمومی

 آماری گوناگون هایطرح سالهشد و همه جدیدی مرحله
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 اجرا مرحله به اقتصادی -اجتماعی مختلف هایدر زمینه

 کشور به ریزیبرنامه هایدستگاه درآمد. نیاز روزافزون

 سازمان نزدیک همکاری آمار و اطالعات و ضرورت

شد  موجب ،ریزیبرنامه آمار با دستگاه تولیدکننده اصلی

کشور  از وزارت آمار عمومی کل ، اداره1344 در سال تا

 وابسته برنامه سازمان به «مرکز آمار ایران» جدا و با نام

 شود.

 عمومی ، سرشماریاقدام اولین عنوان مرکز به این

 به1345سال ماه آبان  در قانونطبق  را و مسکن نفوس

 ورد.اجرا درآ مرحله

 در مرکز آمار ایران تأسیس ، قانونضرورت بنا به   

 فعلی و قانون فتقرار گر نظر مورد تجدید 1353سال

 رسید. تصویب مرکز به این

د ـدیـتج و اعمال تصویب قانون جدید مرکز آمار ایران با

 الـسآبـان  ز درـرکـم نـ، ایآن انیـنظر در ساختار سازم

 و مسکن نفوس عمومی سرشماری نـدومی 1355

 رسانید. انجام ور را بهـکش

و  نفوس عمومی اریـرشمـس نـ، اولی1365 در سال

اجرا  مرحله به ایران اسالمی جمهوری در نظام نـمسک

 برای را الزم و آمارهای ، اطالعاتآن نتایج درآمد که

کشور  ـ اقتصادی عیاجتما توسعه هایریزیبرنامه انجام

 فراهم آورد.

  هایسال کشور طی انتظار جمعیت غیر قابل فزایشا

 جمعیت از روند تغییرات آگاهی که 1365 لغایت 1355

داد و نیز وجود قرار می را مورد تأکید 1355 از سال پس

 که تحمیلی از جنگ ، ناشیجمعیت عمده هایجاییجابه

 نفوس عمومی از سرشماری حاصل آماری هایچارچوب

 بزرگ هایدگرگونی را دستخوش 1365 سال و مسکن

کشور  ریزیبرنامه بود، سیستم کرده اغماض قابلو غیر

 در زمانی که داشت را بر آن آمار ایران کز، مرآن تبع و به

 یک انجام، بهسالهده متداول تر از فاصلهکوتاه

 طرح» عنوان کشور تحت از جمعیت شماریتمام

 کند و برای اقدام «13۷0 سال جمعیت جاری آمارگیری

 را با یک جمعیت سرشماری ،بار در کشور اولین

 پنجمین، 13۷5 . در سالسازد همراه اینمونه آمارگیری

اجرا  مرحله به و مسکن نفوس عمومی سرشماری

، ششمین سرشماری عمومی 1385سال  ، دردـدرآم

نفوس و مسکن کشور به اجرا در آمد و هفتمین 

 1390سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در آبان 

و هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سوم تا 

آبان ماه  28پایان مهر به صورت اینترنتی و از اول تا 

به صورت مصاحبه حضوری در سراسر کشور  1395سال 

 به اجرا در آمد. 

ا هایی اجرا شد که آن ربا ویژگی 1395سرشماری سال 

کند. از تجربیات پیشین سرشماری در کشور متمایز می

ماری در این سرشماری عالوه بر تغییر در کمیت اقالم آ

های گذشته، تحوالتی در ابزار و نسبت به سرشماری

 های اجرایی به شرح ذیل ایجاد شد. روش

 وآوری اطالعات به شیوه مدرن خستین بار جمعبرای ن

ات با استفاده از تبلت انجام شد. در این روش اطالع

د به های کشور و خانوارها و افراجغرافیایی تمام مکان

های آوری شد. حذف فرمصورت الکترونیکی جمع

کاغذی و استفاده از تبلت در این سرشماری، باعث 

 وسریع در ارسال اطالعات ها و همچنین تکاهش هزینه

 ارائه نتایج شد. 

به  فراهم نمودن سامانه اینترنتی و گردآوری اطالعات

شیوه مدرن عالوه بر کاهش محسوس حجم کار مأمور 

 سرشماری سبب افزایش دقت و کیفیت اطالعات شد.
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یفیت ایجاد سامانه اتاق کنترل و رصد روزانه پوشش و ک

 سرشماری در کل کشورهای اجرایی اطالعات و فعالیت

 سبب افزایش دقت و بهبود کیفیت اطالعات گردید.

جم برای اولین بار در این سرشماری به منظور کاهش ح

کار مأمور و به دنبال آن افزایش کیفیت اطالعات 

ها و منابع ثبتی سرشماری از فایل پشتیبان بر اساس داده

 استفاده شد.

 عمومی سرشماری نتایج براساس فصل این آمارهای

 از نتایج ایبا خالصه همراه 1395 سال و مسکن نفوس

 سال جمعیت جاری و آمارگیری قبلی هایسرشماری

 حیاتی وقایع آمار مربوط به شود. همچنینمی ارائه 13۷0

 ثبت وسط سازمانـت هـک القـو ط ازدواجفوت، ، والدت

 ارائه شده فصل این در ،شود نیزمی کشور ثبت احوال

 .است

 تعاریف و مفاهیم

 همه اعضای :اری()جامعه مورد سرشم جمعیـت

ای و گروهی که ، موسسهسـاکـن معمـولی خـانـوارهای

قرار  اقامتگاه معمولی آنان در زمان سرشماری در استان

کن دارد و نیز اعضای تمامی خانوارهای معمولی غیرسا

دهند. سرشماری را تشکیل می استان، جامعه مورد

های ایران های سیاسی و سفارتخانهایرانیان عضو هیئت

ت استان در خارج از کشور و افراد خانوار آنان، جزو جمعی

 آیند. به حساب می

شود که با هم در خانوار از چند نفر تشکیل می خانوار:

تند یک اقامتگاه زندگی می کنند، با یکدیگر همخرج هس

یی  با هم غذا می خورند. فردی که به تنهاو معموالً 

 خانوار تلقی می شود.  ،زندگی می کند نیز

فراد کشور خانوار با تعریف فوق، اکثر ا: خانوار معمولی

ارها را در برمی گیرد و به همین دلیل، این گونه خانو

 نامیده می شوند.  "خانوار معمولی"

 ثابت متگاهدر اقا که خانواری :ساکن خانوار معمولی

های محل سکونت ساخته شده ازمصالح سخت )مکـان

خانوار "دارد،  و نیز چادر ثابت، آلونک، کپر و ...( سکونت

 شود.می نامیده "ساکن معمولی

 در زمان کهخــانواری: غیـر ساکن خانوار معمولی

خانوار "ندارد  سکونت ثابتی در اقامتگاه سرشماری

از  دسته شود. اینمی نامیده "ساکن غیر معمـولی

 گیرد:بر می زیر را در گروه سهخانوارها

 در کوچ سـرشمــاری در زمان که خانوارهایی - 1

در سرپناه  هاو آبادیشهرها  برند و یا در خارجسـر میبه

 کنند.می قابل حمل زندگی

کنند و نمیزندگی  ثابتی در محل که خانوارهایی -2

دهند، مانند خود را تغییر می زندگی محل طور مداومبه

 ها.کولی

ندارند و  مشخصی زندگی محل که خانوارهایی -3

 و... بیتوتههاها، زیر پلها، خرابهمعموال ً در پارک هاشب

 کنند.می

ل مجموعـه افرادی که بـه دلی ای:خانوار موسسه

ک یمشتــرک با هم در  هایداشتن هـدف یـا ویژگی

کننـد و آن موسسه بنا بر مجوز یا موسسه زندگی مــی

ن بر اساس مقررات و ضوابط معینی مسؤولیت منزل داد

 )ارائه محل سکونت همراه با خدمات و تسهیالت( به

شود، ای نامیده میآنان را بر عهده دارد خانوار موسسه

 رتند از:ای عباهای مشخصی از خانوارهای موسسهنمونه
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های های نظامی و انتظامی، خوابگاهو پاسگاه هاپادگان

اداره ها دانشجویی که تحت مدیریت یکی از دانشگاه

های روانی های متأهلین، آسایشگاهشود بجز خوابگاهمی

 و ... . 

تمام یا اغلب آنان  که مجموعه افرادی: خانوار گروهی

طور عمده داشتن اص )به خدارا بودن شرایط  دلیل به

اقامتگاه مشترکی را برای سکونت خود  مشترک( ویژگی

اند و به طور مشترک امور زندگی در آن انتخاب کرده

 شود.کنند خانوار گروهی نامیده میاقامتگاه را اداره می

از نقاط  یک منظور از شهر، هر (:شهری شهر )نقطه

 جغرافیایی است که دارای شهرداری باشد. 

، تمامی مراکز 1365های قبل از سال رشماریدر س

ها( و )بدون در نظر گرفتن تعداد جمعیت آنها شهرستان

در موقع سرشماری، پنج ها نقاطی که تعداد جمعیت آن

 شهر به حساب آمده است.  تر بودههزار نفر و بیش

رجوع کنید به تعاریف و  (:روستایی )نقطه آبادی

  "و آب و هواسرزمین -1فصل "مفاهیم 

منظور از جمعیت  جمعیت ساکن در نقاط شهری:

 های بخش،ساکن در نقاط شهری در هر یک از محدوده

شهرستان، استان یا کشور، جمعیت تمامی شهرهایی 

ر، است که در همان محدوده قرار دارد و جمعیت هر شه

ای عبارت است از مجموع تعداد اعضـای همه خانـوارهـ

ای و گروهی که اقامتگـاه وسسهمعمـولی ساکـن، م

معمـولی آنـان در زمان سرشماری در آن شهر واقع 

 است.

منظور از  جمعیت ساکن در نقاط روستایی:

جمعیت ساکن در نقاط روستایی در هر یک از 

های دهستان، بخش، شهرستان، استان یا محدوده

هایی است که در همان کشور، جمعیت تمامی آبادی

د و جمعیت هر آبادی، عبارت است از محدوده قرار دار

مجموع تعداد اعضای همه خانوارهای معمولی ساکن، 

ای و گروهی که اقامتگاه معمولی آنان در زمان موسسه

 سرشمـاری در آن آبادی واقع است. 

منظور از جمعیت غیر ساکن در  جمعیت غیر ساکن:

هر یک از محدوده های شهرستان، استان یا کشور، 

 ی خانوارهای معمولی غیر ساکنی است کهجمعیت تمام

 اند. در همان محدوده سرشماری شده

 کــه از خــانــوار است عضویخانوار:  سرپرست

شنـاسند. الزم سایر اعضا او را بــه ایــن عنــوان می

ت به ذکر است، سرپرست خانوار عضوی از خانـوار اسـ

ای هعمــدکه معموال ً مسئولیت تامین تمام یــا بخـش 

گیری در مـورد هــای خانــوار یــا تصمیماز هـزینه

ده نحــوه هــزینـه کردن درآمدهای خانوار را بر عه

 دارد. 

ترین عضـو خانـوار نیست سرپرست خانوار لزوماً مسن   

تر از ده سال تواند زن یا مرد باشد و معموالً بیشو می

عضو  ره، تنهاسن دارد، بدیهی است که در خانوار یک نف

 شود. خانوار، سرپرست خانوار محسوب می

 خویشاوندان درجه یک سرپرست خانوار: 

 همسر، فرزند، پدر، مادر و خواهر سرپرست خانوار،

 خویشاوندان درجه یک وی محسوب شده اند. 

کسی است که همسر  بی همسر بر اثر فوت همسر:

 وی فوت شده و تا زمان پرسش مجدداً ازدواج نکرده

 است.
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کسی است که بر اثر طالق  بی همسر بر اثر طالق:

ه بی همسر شده و تا زمان پرسش مجدداً ازدواج نکرد

 است.

کسی است که تا زمان پرسش  هرگز ازدواج نکرده:

 ازدواج نکرده است.

آن دسته از اعضای خانوارهای  مهاجران وارد شده:

و دستجمعی که شهر یا آبادی ،گروهی معمولی ساکن 

 1395تا  1390اقامت خود را در فاصله سالهای  محل

 تغییر داده اند مهاجر شناخته می شوند.

حصیل تاستثنائاً آن دسته از اعضای خانوار که به دلیل 

دن طی یا کار در خارج از کشور، اسارت و مفقوداالثر بو

مان زده سال گذشته مدتی دور از خانواده بوده ولی در 

یل پیوسته اند صرفا به دالسرشماری به خانوار مربوط 

 فوق مهاجر تلقی نمی شوند.

ه از کاملی است کهای منظور از سن، تعداد سال سن:

 فرد گذشته است.  زمان تولد

 .است جامعه افراد یک متوسط سن: سنی میانگین

 را از نظر تعداد به جمعیت است که سنی: سنی میانه

 کند. تقسیم مساوی دو گروه

: وقایع حیاتی وقایع حیاتی جاری و معوقهثبت 

بت ث)تولد، فوت، ازدواج و طالق( را که در سال وقوع 

قوع ومی شود، جاری می نامند و وقایعی که بعد از سال 

 ثبت شده باشد، معوقه نامیده می شود.

ط عبارت است از اعالم واقعه والدت توس :ثبت والدت

ند سور تنظیم اعالم کننده به مامور ثبت احوال به منظ

 ثبت کل وقایع.

عبارت است از اعالم واقعه فوت توسط  ثبت فوت:

سند  اعالم کننده به مامور ثبت احوال به منظور تنظیم

 وفات.

 گزیده اطالعات 

براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان 

وده نفر ب 1163400جمعیت استان بوشهر برابر با  1395

 درصد آن را مردان 3/53نفر معادل  620۷22است که 

 درصد آن را زنان تشکیل 6/46نفر معادل  5426۷8و 

دهند که در مقایسه با سرشماری عمومی نفوس و می

 متــوسط رشد ساالنه جمعیت معادل 1390مسکن آبان 

 درصد بوده است. 4/2

متعلق به گـروه سنی  1395ترین جمعیت در سال بیش 

 . عیت بوده استدرصــد جم 2/12ســال معادل  30-34

تان خانوار در اس 321826تعداد  1395در سرشماری سال 

ر نقاط درصد د  6/۷3بوشهر وجود داشته که از این تعداد 

 درصد درنقاط روستایی و غیر ساکن بوده 26شهری و 

 اند.

ال س 2۷و زنان  9/28در این سال میانگین سنی مردان 

لین بوده است. همچنین میانگیـن سنی مردان در او

 سال بوده است.  22و زنان  2۷ازدواج 

بر اساس  1399برآورد جمعیت استان بوشهر در سال 

بینی با روش ترکیبی بر مبنای نتایج سرشماری پیش

نفر بوده  12951۷5، 1395عمومی نفوس و مسکن 

 است.

ثبت شده که از این تعداد  والدت150۷9، 1399در سال 

درصد متولدین  51/4درصد متولدین دخترو  48/6حدود 

بت ازدواج به ث 6863اند. در این سال تقریباً پسر بوده

 افزایشدرصد  26/11رسیده که نسبت به سال گذشته 
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ثبت های است. شایان ذکر است بیشترین ازدواج یافته

هایی است که درصد، مربوط به ازدواج 6/10شده معادل 

در اند. همچنین در آن زوج و زوجه اختالف سنی نداشته

طالق به ثبت رسیده است که  2115این سال حدود 

است و  یافته افزایشدرصد  4/9نسبت به سال گذشته 

بیشترین طالق هم متعلق به زوج و زوجه اختلف سنی 

 درصد بوده است. 3/10نداشته اند که معادل 
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 ساالنه رشد متوسط و جمعیت -1-3

 (درصد) ساالنه رشد متوسط جمعیت سال

 000 19861۷ .............................................................1335 آبان

 2/5 254۷35 .............................................................1345 آبان

 3/2 34۷863 ..............................................................1355 آبان

 5/8 612183 ...............................................................1365آبان

 000 694252 ...............................................................13۷0 مهر

 1/9 ۷436۷5 .................................................................13۷5 آبان

 1/۷ 88626۷ ................................................................1385 آبان

 3/1 1032949 ..................................................................1390 آبان

 2/4 1163400 ...............................................1395 آبان

 مرکز آمار ایران. )ر م( -ماخذ

 اری.مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشم -

 

  )درصد( متوسط رشد ساالنه جمعیت  -3-1نمودار 

 
 3-1مبنا : جدول 

  

0

1

2

3

4

5

6

1345آبان  1355آبان  1365مهر  13۷5آبان  1385آبان  1390آبان  1395آبان 
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 سنی هایبرحسب گروه جمعیت -2-3

 13۷0 مهر 1365 آبان 1355 آبان 1345 آبان 1335 آبان سنی گروه

 694252 612183 347863 254735 198617  ................................ جمع

 1162۷1 126۷00 5958۷ 41359 36011 ................................... ساله 4-0

 122309 98283 542۷1 41166 309۷5 ................................... ساله 9-5

 96151 ۷2842 39464 31412 1۷119 ............................... ساله 14-10

 ۷1558 62206 356۷1 21864 13293 ............................... ساله 19-15

 5۷۷2۷ 4۷92۷ 22904 1540۷ 13023 ............................. ساله 20 -24

 45902 45۷30 24228 1۷524 000 ............................... ساله 29-25

 433۷8 3۷442 16116 1۷518 000 ............................... لهسا 34-30

 3۷686 25891 16۷14 13616 000 ............................... ساله 39-35

 234۷8 16۷23 15800 13059 000 ............................... ساله 44-40

 14۷۷1 1۷492 14942 ۷۷01 000 ............................... ساله 49-45

 16804 16103 122۷9 9۷96 000 ............................... ساله 54-50

 15109 155۷3 6098 4364 000 ............................... ساله 59-55

 14906 12804 69۷9 ۷۷5۷ 000 ............................... ساله 64-60

 8082 5410 3۷83 93۷8 000 ............................... ساله 69-65

 3852 4142 4123 000 000 ............................... ساله ۷4-۷0

 2193 2255 2019 000 000 ............................... ساله ۷9-۷5

 3۷02 4105 2۷85 000 000 ......................... و بیشترسال  80

 3۷3 555 10100 2814 366 ................................... نامشخص
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 سنی )دنباله( هایبرحسب گروه جمعیت -2-3

 1395آبان  1390 آبان 1385 آبان 13۷5 آبان سنی گروه

 1163400 1032949 886267 743675 ................................................جمع

 11۷240 95928 ۷6۷88 82449 .......................................................ساله 4-0

 103۷28 81۷46 68289 114836 .......................................................ساله 9-5

 8434۷ ۷08۷3 82660 118930 ...................................................ساله 14-10

 ۷4321 8656۷ 113990 90016 ...................................................ساله 19-15

 9۷683 125418 123858 66261 ..................................................ساله 20 -24

 13۷666 140549 101639 56844 ...................................................ساله 29-25

 142333 1114۷1 ۷3321 44120 ...................................................ساله 34-30

 108620 80509 59383 41331 ...................................................ساله 39-35

 ۷6۷53 62160 44101 35304 ..................................................ساله 44-40

 60409 44001 3920۷ 23۷66 ...................................................ساله 49-45

 43149 39۷15 32959 13626 .................................................ساله 54-50

 3۷565 32106 21250 15062 ..................................................ساله 59-55

 305۷5 21130 12868 13235 .................................................ساله 64-60

 1938۷ 11261 12532 131۷0 .................................................ساله 69-65

 10041 11924 1023۷ ۷۷28 ..................................................ساله ۷4-۷0

 9483 ۷966 ۷636 3115 ..................................................ساله ۷9-۷5

 10100 9090 5549 3836 ..................................بیشتر.......... وسال 80

 0 535 0 46 .....................................................نامشخص

 مرکز آمار ایران. )ر م( -ماخذ

 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -
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 1395آبان : سکونت وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -3-3

 سن
 شهری نقاط در ساکن جمع

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 398439 437516 835955 542678 620722 1163400 .............سنین تمامی

 41533 43284 8481۷ 5۷288 59952 11۷240 ...............ساله 4-0

 836۷ 8619 16986 11460 1182۷ 2328۷ ..............ساله یک از کمتر

 86۷6 9069 1۷۷45 119۷۷ 12۷02 246۷9 ..............................ساله 1

 82۷۷ 8890 1۷16۷ 11485 12293 23۷۷8 ................................ساله 2

 822۷ 8552 16۷۷9 11394 11۷۷0 23164 ...............................ساله 3

 ۷986 8154 16140 109۷2 11360 22332 ..............................ساله 4

 36928 38525 ۷5453 50۷۷0 52958 103۷28 ..................ساله 9-5

 ۷645 ۷9۷5 15620 10538 11018 21556 ...............................ساله 5

 ۷6۷۷ ۷885 15562 10492 10954 21446 ...............................ساله 6

 ۷5۷۷ 8106 15683 10332 10941 212۷3 ..............................ساله ۷

 ۷144 ۷410 14554 9965 10140 20105 ..............................ساله 8

 6885 ۷149 14034 9443 9905 19348 ..............................ساله 9

 30349 31455 61804 4143۷ 42910 8434۷ ...........ساله 14-10

 6944 ۷1۷۷ 14121 9564 9880 19444 ...........................ساله 10

 6246 6361 1260۷ 860۷ 8۷44 1۷351 ..........................ساله 11

 5842 61۷5 1201۷ ۷915 8334 16249 ..........................ساله 12

 5۷62 59۷9 11۷41 ۷819 8049 15868 ............................ساله 13

 5555 5۷63 11318 ۷532 ۷903 15435 ...........................ساله 14

 25802 2901۷ 54819 34862 39459 ۷4321 ..........ساله 19-15

 5259 5۷48 1100۷ ۷108 ۷6۷2 14۷80 ..........................ساله 15

 5108 5658 10۷66 6965 ۷582 1454۷ ...........................ساله 16

 5223 5838 11061 ۷059 ۷915 149۷4 ...........................ساله 1۷

 5206 5829 11035 6963 ۷985 14948 ............................ساله 18

 5006 5944 10950 6۷6۷ 8305 150۷2 ...........................ساله 19

 32623 36068 68691 44365 53318 9۷683 .........ساله 24-20

 5348 6314 11662 ۷361 9104 16465 ........................ساله 20

 5858 6582 12440 8036 94۷1 1۷50۷ ..........................ساله 21

 6439 ۷245 13684 8۷41 10568 19309 ..........................ساله 22

 6999 ۷480 144۷9 9568 11434 21002 .........................ساله 23

 ۷9۷9 844۷ 16426 10659 12۷41 23400 ........................ساله 24

 4612۷ 502۷۷ 96404 61668 ۷5998 13۷666 ............ساله 25-29

 8903 95۷8 18481 12105 1463۷ 26۷42 ..........................ساله 25

 9149 9865 19014 12254 14920 2۷1۷4 ..........................ساله 26

 9480 10324 19804 12605 15513 28118 ...........................ساله 2۷

 9246 10349 19595 1232۷ 155۷1 2۷898 ...........................ساله 28

 9349 10161 19510 123۷۷ 1535۷ 2۷۷34 .............................ساله 29

 4۷929 546۷3 102602 628۷9 ۷9454 142333 ...........ساله 34-30

 10425 11944 22369 136۷4 1۷48۷ 31161 ...........................ساله 30

 9922 109۷5 2089۷ 13053 16159 29212 ...........................ساله 31

 10043 11525 21568 13195 16686 29881 ............................ساله 32

 910۷ 1048۷ 19594 12015 152۷9 2۷294 .............................ساله 33

 8432 9۷42 181۷4 10942 13843 24۷85 ............................ساله 34
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 ()دنباله 1395 آبان: سکونت وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -3-3

 سن
 غیرساکن وستاییر نقاط در ساکن

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 965 985 1950 1432۷4 182221 325495 .....................تمامی سنین

 91 102 193 15664 16566 32230 .......................ساله 4-0

 1۷ 24 41 30۷6 3184 6260 ........................سالهکمتر از یک 

 21 16 3۷ 3280 361۷ 689۷ ......................................ساله 1

 22 19 41 3186 3384 65۷0 .....................................ساله 2

 13 18 31 3154 3200 6354 ......................................ساله 3

 18 25 43 2968 3181 6149 ......................................ساله 4

 91 92 183 13۷51 14341 28092 .........................ساله 9-5

 19 19 38 28۷4 3024 5898 ........................................ساله 5

 1۷ 16 33 2۷98 3053 5851 ...........................................ساله 6

 1۷ 2۷ 44 2۷38 2808 5546 .........................................ساله ۷

 23 16 39 2۷98 2۷14 5512 .........................................ساله 8

 15 14 29 2543 2۷42 5285 .........................................ساله 9

 8۷ ۷6 163 11001 113۷9 22380 ......................ساله 14-10

 20 18 38 2600 2685 5285 ........................................ساله 10

 23 20 43 2338 2363 4۷01 .......................................ساله 11

 12 6 18 2061 2153 4214 .......................................ساله 12

 19 20 39 2038 2050 4088 .........................................ساله 13

 13 12 25 1964 2128 4092 ......................................ساله 14

 ۷9 69 148 8981 103۷3 19354 .....................ساله 19-15

 15 5 20 1834 1919 3۷53 .........................................ساله 15

 18 8 26 1839 1916 3۷55 .......................................ساله 16

 13 14 2۷ 1823 2063 3886 ........................................ساله 1۷

 14 23 3۷ 1۷43 2133 38۷6 .....................................ساله 18
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 ()دنباله 1395 آبان: سکونت وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -3-3

 سن
 غیرساکن روستایی نقاط در ساکن

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 19 19 38 1۷42 2342 4084 ....................................ساله 19

 94 84 1۷8 11648 1۷166 28814 ...................ساله 24-20

 16 14 30 199۷ 2۷۷6 4۷۷3 ......................................ساله 20

 23 22 45 2155 286۷ 5022 ......................................ساله 21

 14 11 25 2288 3312 5600 ......................................ساله 22

 19 16 35 2550 3938 6488 .........................................ساله 23

 22 21 43 2658 42۷3 6931 ..........................................ساله 24

 82 101 183 15459 25620 410۷9 ......................ساله 29-25

 23 2۷ 50 31۷9 5032 8211 .........................................ساله 25

 1۷ 22 39 3088 5033 8121 .........................................ساله 26

 15 20 35 3110 5169 82۷9 .........................................ساله 2۷

 18 12 30 3063 5210 82۷3 ........................................ساله 28

 9 20 29 3019 51۷6 8195 .......................................ساله 29

 ۷1 ۷3 144 148۷9 24۷08 3958۷ ...................ساله 34-30

 20 19 39 3229 5524 8۷53 .......................................ساله 30

 13 12 25 3118 51۷2 8290 .....................................ساله 31

 14 18 32 3138 5143 8281 ....................................ساله 32

 14 11 25 2894 4۷81 ۷6۷5 .........................................ساله 33

 10 13 23 2500 4088 6588 .........................................ساله 34
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 ()دنباله 1395 آبان: سکونت وضع و سن جنس، برحسب جمعیت-3-3

 سن
 شهری نقاط در ساکن جمع

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 35955 430۷4 ۷9029 4۷۷36 60884 108620  ............. ساله 39-35

 8548 10640 19188 11251 14993 26244  ............................... ساله 35

 ۷913 9310 1۷223 10429 13083 23512  ............................... ساله 36

 ۷150 8299 15449 9566 11813 213۷9  ............................... ساله 3۷

 6506 ۷80۷ 14313 8661 11022 19683  ............................... ساله 38

 5838 ۷018 12856 ۷829 99۷3 1۷802  ............................... ساله 39

 25093 30136 55229 34318 42435 ۷6۷53  ............. ساله 44-40

 5959 ۷546 13505 8028 10522 18550  ............................... ساله 40

 5086 6134 11220 69۷9 86۷۷ 15656  ............................... ساله 41

 4901 5861 10۷62 6۷06 823۷ 14943  ............................... ساله 42

 4۷34 5494 10228 653۷ ۷8۷0 1440۷  ............................... ساله 43

 4413 5101 9514 6068 ۷129 1319۷  ............................... ساله 44

 20440 24005 44445 2۷661 32۷48 60409  ............. هسال 49-45

 4682 5816 10498 6353 8024 143۷۷  ............................... ساله 45

 4300 5123 9423 5830 ۷038 12868  ............................... ساله 46

 3983 465۷ 8640 53۷4 6441 11815  ............................... ساله 4۷

 3956 44۷2 8428 5344 5962 11306  ............................... ساله 48

 3519 393۷ ۷456 4۷60 5283 10043  ............................... ساله 49

 15341 1665۷ 31998 20۷39 22410 43149  ............. ساله 54-50

 3۷3۷ 4136 ۷8۷3 4986 5440 10426  ............................... ساله 50

 3144 32۷9 6423 4196 4429 8625  ............................... ساله 51

 285۷ 316۷ 6024 390۷ 4323 8230  ............................... ساله 52

 2822 30۷4 5896 3811 4111 ۷922  ............................... ساله 53

 2۷81 3001 5۷82 3839 410۷ ۷946  ............................... ساله 54
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 ()دنباله 1395 آبان: سکونت وضع و سن جنس، سببرح جمعیت-3-3

 سن
 شهری نقاط در ساکن جمع

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 12825 14239 2۷064 1۷۷88 19۷۷۷ 3۷565  .............. ساله 59-55

 2920 3045 5965 3962 41۷8 8140  ............................... ساله 55

 26۷8 2905 5583 3646 3990 ۷636  ............................... ساله 56

 2402 2۷95 519۷ 3433 3896 ۷329  ............................... ساله 5۷

 246۷ 2832 5299 3428 3995 ۷423  ............................... ساله 58

 2358 2662 5020 3319 3۷18 ۷03۷  ............................... ساله 59

 104۷۷ 10848 21325 15353 15222 305۷5  .............. ساله 64-60

 2501 2829 5330 3486 3800 ۷286  ............................... ساله 60

 2152 2333 4485 31۷2 3400 65۷2  ............................... ساله 61

 2069 2043 4112 2983 2881 5864  ............................... ساله 62

 1931 196۷ 3898 2921 2۷۷9 5۷00  ............................... ساله 63

 1824 16۷6 3500 2۷91 2362 5153  ............................... ساله 64
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 (دنباله) 1395آبان : سکونت وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -3-3

 سن
 غیرساکن روستایی نقاط در ساکن

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 84 96 180 1169۷ 1۷۷14 29411  ................... ساله 39-35

 9 24 33 2694 4329 ۷023  .......................................... ساله 35

 15 18 33 2501 3۷55 6256  .......................................... ساله 36

 22 20 42 2394 3494 5888  .......................................... ساله 3۷

 22 22 44 2133 3193 5326  .......................................... ساله 38

 16 12 28 19۷5 2943 4918  .......................................... ساله 39

 81 5۷ 138 9144 12242 21386  ...................... ساله 44-40

 1۷ 19 36 2052 295۷ 5009  .......................................... ساله 40

 20 9 29 18۷3 2534 440۷  .......................................... ساله 41

 14 12 26 1۷91 2364 4155  .......................................... ساله 42

 21 9 30 1۷82 236۷ 4149  .......................................... ساله 43

 9 8 1۷ 1646 2020 3666  .......................................... ساله 44

 50 59 109 ۷1۷1 8684 15855  ...................... ساله 49-45

 9 10 19 1662 2198 3860  .......................................... ساله 45

 9 16 25 1521 1899 3420  .......................................... ساله 46

 11 12 23 1380 1۷۷2 3152  .......................................... ساله 4۷

 ۷ 6 13 1381 1484 2865  .......................................... ساله 48

 14 15 29 122۷ 1331 2558  .......................................... ساله 49

 38 52 90 5360 5۷01 11061  ...................... ساله 54-50

 ۷ 8 15 1242 1296 2538  .......................................... ساله 50

 ۷ 11 18 1045 1139 2184  .......................................... ساله 51

 5 10 15 1045 1146 2191  .......................................... ساله 52

 10 10 20 9۷9 102۷ 2006  .......................................... ساله 53

 9 13 22 1049 1093 2142  .......................................... ساله 54

 39 34 ۷3 4924 5504 10428  ...................... ساله 59-55

 14 ۷ 21 1028 1126 2154  .......................................... ساله 55

 8 6 14 960 10۷9 2039  .......................................... ساله 56

 ۷ 9 16 1024 1092 2116  .......................................... ساله 5۷

 ۷ 8 15 954 1155 2109  .......................................... ساله 58

 3 4 ۷ 958 1052 2010  .......................................... ساله 59

 30 26 56 4846 4348 9194  ...................... ساله 64-60

 15 ۷ 22 9۷0 964 1934  .......................................... ساله 60

 5 3 8 1015 1064 20۷9  .......................................... ساله 61

 3 9 12 911 829 1۷40  .......................................... ساله 62

 5 3 8 985 809 1۷94  .......................................... ساله 63

 2 4 6 965 682 164۷  .......................................... ساله 64
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 ()دنباله 1395 آبان: سکونت وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -3-3

 سن
 شهری نقاط در ساکن جمع

 نز مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 ۷400 5۷91 13191 110۷8 8309 1938۷  ................ ساله 65-69

 2028 16۷2 3۷00 29۷6 2343 5319  .................................. ساله 65

 1583 1250 2833 2348 1۷92 4140  .................................. ساله 66

 1485 1158 2643 2224 165۷ 3881  .................................. ساله 6۷

 1301 959 2260 2005 1418 3423  .................................. ساله 68

 1003 ۷52 1۷55 1525 1099 2624  .................................. ساله 69

 36۷4 3114 6۷88 5445 4596 10041  ................ لهسا 70-74

 1023 ۷68 1۷91 14۷6 1129 2605  .................................. ساله ۷0

 853 634 148۷ 1216 916 2132  .................................. ساله ۷1

 69۷ 65۷ 1354 1089 965 2054  .................................. ساله ۷2

 60۷ 588 1195 94۷ 8۷8 1825  .................................. ساله ۷3

 494 46۷ 961 ۷1۷ ۷08 1425  .................................. ساله ۷4

 29۷4 3120 6094 4590 4893 9483  ................ ساله 75-79

 609 611 1220 944 925 1869  .................................. ساله ۷5

 569 618 118۷ 854 955 1809  .................................. ساله ۷6

 622 633 1255 964 100۷ 19۷1  .................................. ساله ۷۷

 624 680 1304 986 1083 2069  .................................. ساله ۷8

 550 5۷8 1128 842 923 1۷65  .................................. ساله ۷9

 1646 1886 3532 2618 3110 5۷28  ................ ساله 80-84

 5۷5 584 1159 8۷2 939 1811  .................................. ساله 80

 369 453 822 615 ۷48 1363  .................................. ساله 81

 255 313 568 410 508 918  .................................. ساله 82

 230 281 511 352 436 ۷88  .................................. ساله 83

 21۷ 255 4۷2 369 4۷9 848  .................................. ساله 84

 9۷0 1051 2021 1544 1818 3362  ................ ساله 85-89

 282 299 581 429 498 92۷  .................................. ساله 85

 21۷ 24۷ 464 3۷5 443 818  .................................. ساله 86

 186 214 400 294 360 654  .................................. ساله 8۷

 1۷3 1۷6 349 265 305 5۷0  .................................. ساله 88

 112 115 22۷ 181 212 393  .................................. ساله 89
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 ()دنباله 1395 آبان: سکونت وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -3-3

 سن
 شهری نقاط در ساکن جمع

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 281 252 533 423 398 821  ................ ساله 90-94

 104 106 210 153 1۷1 324  .................................. ساله 90

 ۷4 68 142 110 103 213  .................................. ساله 91

 42 44 86 6۷ 60 12۷  .................................. ساله 92

 41 2۷ 68 64 46 110  .................................. ساله 93

 20 ۷ 2۷ 29 18 4۷  .................................. ساله 94

 55 31 86 89 52 141  ................ ساله 95-99

 24 21 45 45 28 ۷3  .................................. ساله 95

 14 ۷ 21 21 14 35  .................................. ساله 96

 6 1 ۷ 8 3 11  .................................. ساله 9۷

 5 1 6 8 4 12  .................................. ساله 98

 6 1 ۷ ۷ 3 10  .................................. ساله 99

 1۷ 13 30 2۷ 21 48  ...... تربیش و ساله 100
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 ()دنباله 1395 آبان: سکونت وضع و سن جنس، برحسب جمعیت-3-3

 سن
 غیرساکن روستایی نقاط در ساکن

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 20 20 40 3658 2498 6156  ........... ساله 69-65

 ۷ 6 13 941 665 1606  .............................ساله65

 3 2 5 ۷62 540 1302  ........................... ساله 66

 5 2 ۷ ۷34 49۷ 1231  ........................... ساله 6۷

 3 ۷ 10 ۷01 452 1153  ........................... ساله 68

 2 3 5 520 344 864  ........................... ساله 69

 15 24 39 1۷56 1458 3214  ........... ساله 74-70

 5 5 10 448 356 804  ........................... ساله ۷0

 2 4 6 361 2۷8 639  ........................... ساله ۷1

 3 5 8 389 303 692  ........................... ساله ۷2

 4 ۷ 11 336 283 619  ........................... ساله ۷3

 1 3 4 222 238 460  ........................... ساله ۷4

 9 6 15 160۷ 1۷6۷ 33۷4  ........... ساله 7975-

 2 3 5 333 311 644  ........................... ساله ۷5

 2 2 4 283 335 618  ........................... ساله ۷6

 1 1 2 341 3۷3 ۷14  ........................... ساله ۷۷

 1 0 1 361 403 ۷64  ........................... ساله ۷8

 3 0 3 289 345 634  ........................... ساله ۷9

 1 ۷ 8 9۷1 121۷ 2188  ........... ساله 80-84

 0 2 2 29۷ 353 650  ........................... ساله 80

 0 1 1 246 294 540  ........................... ساله 81

 0 2 2 155 193 348  ........................... ساله 82

 0 1 1 122 154 2۷6  ........................... ساله 83

 1 1 2 151 223 3۷4  ........................... ساله 84

 1 6 ۷ 5۷3 ۷61 1334  ........... ساله 85-89

 0 1 1 14۷ 198 345  ........................... ساله 85

 1 1 2 15۷ 195 352  ........................... ساله 86

 0 2 2 108 144 252  ........................... ساله 8۷

 0 1 1 92 128 220  ........................... ساله 88

 0 1 1 69 96 165  ........................... ساله 89
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 ()دنباله 1395 آبان: سکونت وضع و سن جنس، برحسب جمعیت-3-3

 سن
 غیرساکن روستایی نقاط در ساکن

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 2 1 3 140 145 285  .......... ساله 90-94

 0 0 0 49 65 114  ........................... ساله 90

 0 0 0 36 35 ۷1  ........................... لهسا 91

 1 0 1 24 16 40  ........................... ساله 92

 1 1 2 22 18 40  ........................... ساله 93

 0 0 0 9 11 20  ........................... ساله 94

 0 0 0 34 21 55  .......... ساله 95-99

 0 0 0 21 ۷ 28  ........................... ساله 95

 0 0 0 ۷ ۷ 14  ........................... ساله 96

 0 0 0 2 2 4  ........................... ساله 9۷

 0 0 0 3 3 6  ........................... ساله 98

 0 0 0 1 2 3  ........................... ساله 99

 0 0 0 10 8 18  .تربیش و ساله 100

 مرکز آمار ایران. )ر م(. -ماخذ

 اری.مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشم -
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 1395 آبان: سنی عمده هایگروه و جنس برحسب جمعیت -4-3

 سنی عمده هایگروه
 شهری جمع

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 398439 437516 835955 542678 620722 1163400  ......................................... جمع

 836۷ 8619 16986 11460 1182۷ 2328۷  ....................... .(سال یک از کمتر)اطفال

 40811 42640 83451 56366 59143 115509  ............................... .(ساله 1-5)نوباوگان

 3622۷ 3۷۷2۷ ۷3954 49۷96 51820 101616  ............................. ..(ساله 6-10)کودکان

 23405 242۷8 4۷683 318۷3 33030 64903  .......................... .(ساله 11-14)نوجوانان

 58425 65085 123510 ۷922۷ 92۷۷۷ 1۷2004  .............................. (الهس 15-24)جوانان

 21418۷ 243909 458096 288142 348928 63۷0۷0  ........................ .(ساله 25-64)میانساالن

 1۷01۷ 15258 322۷5 25814 2319۷ 49011  .............. .(تربیش و ساله 65)بزرگساالن

 

 سنی عمده هایگروه
 غیرساکن روستایی

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 965 985 1950 143274 182221 325495 ..............................................جمع

 1۷ 24 41 30۷6 3184 6260 ..............................(سال یک از کمتر)اطفال

 93 9۷ 190 15462 16406 31868 ......................................(ساله 1-5)نوباوگان

 92 91 183 134۷۷ 14002 2۷4۷9 .....................................(هسال 6-10)کودکان

 6۷ 58 125 8401 8694 1۷095 .................................(ساله 11-14)نوجوانان

 1۷3 153 326 20629 2۷539 48168 ...................................(ساله 15-24)جوانان

 4۷5 498 9۷3 ۷3480 104521 1۷8001 .............................(ساله 25-64)میانساالن

 48 64 112 8۷49 ۷8۷5 16624 ....................(تربیش و ساله 65)بزرگساالن

 مرکز آمار ایران. )ر م(. -ماخذ

 اری.مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشم -
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب جمعیت و خانوار -5-3

 خانوار تعداد شرح
 جمعیت

 زن مرد زن و مرد

     جمع

 99510 9910۷ 19861۷ 000  ...................................... 1335 آبان

 12328۷ 131448 254۷35 50193  ...................................... 1345 آبان
 16949۷ 1۷8366 34۷863 68499  ...................................... 1355 آبان
 300680 311503 612183 10824۷  ...................................(1)1365 آبان
 334۷53 359499 694252 118043  ................................... (1)13۷0 مهر
 366285 3۷۷390 ۷436۷5 132268  ................................... (1)13۷5 مهر
 418205 468062 88626۷ 190143  ...................................(1)1385 آبان
 4۷1994 560955 1032949 24۷026  ...................................(1)1390 آبان
 5426۷8 620۷22 1163400 321826  ...................................(1)1395 آبان

     شهری نقاط

 1528۷ 16040 3132۷ 000  ...................................... 1335 آبان
 255۷9 29044 54623 1031۷  ...................................... 1345 آبان
 545۷5 64569 119144 23924  ...................................... 1355 آبان
 149021 15۷054 3060۷5 55566  ...................................... 1365 آبان
 16۷959 188126 356085 632۷1  ...................................... 13۷0 مهر
 190942 20354۷ 394489 ۷2329  ...................................... 13۷5 مهر
 2۷6۷96 300669 5۷۷465 128254  ...................................... 1385 آبان
 320905 383488 ۷04393 16865۷  ...................................... 1390 آبان
 398439 43۷516 835955 23۷025  ...................................... 1395 آبان

     روستایی نقاط

 84223 8306۷ 16۷290 000  ...................................(2)1335 آبان

 96333 100965 19۷298 39392  ...................................(2)1345 آبان
 114922 113۷9۷ 228۷19 445۷5  ...................................(2)1355 آبان
 148۷46 15166۷ 300413 51۷08  ...................................... 1365 آبان
 165۷۷6 1۷0350 336126 54466  ...................................... 13۷0 مهر

 16۷131 165۷53 332884 56896  ...................................... 13۷5 مهر
 138۷11 164698 303409 60۷92  ...................................... 1385 آبان
 149804 1۷6189 325993 ۷۷۷45  ...................................... 1390 آبان
 1432۷4 182221 325495 84265  ...................................... 1395 آبان

 .است شده آمار خانوار و جمعیت کل استان منظور در ساکن غیر جمعیت و خانوار آمار تعداد( 1

 .است شده منظور روستایی نقاط آمار در ساکن غیر جمعیت و خانوار آمار (2

 مرکز آمار ایران. )ر م(. -ماخذ

 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -
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 )تعداد( 45-95تعداد خانوار در سالهای  -3-2نمودار  

 
 3-5مبنا : جدول 

 

 )تعداد(45-95تعداد خانوار شهری در سالهای  -3-3نمودار 

 
 3-5: جدول  مبنا
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 )تعداد(45-95تعداد خانوار روستایی در سالهای  -3-4نمودار 

 
 3-5مبنا : جدول 

 1395ها برحسب ساکن و غیرساکن: آبان خانوار و جمعیت شهرستان -6-3

 شهرستان
 ساکن در نقاط شهری جمع

 جمعیت خانوار جمعیت خانوار

 835955 237025 1163400 321826 ...................................جمع      

 2۷35۷۷ ۷8230 298594 85523 .....................................................بوشهر

 2342۷ 65۷9 ۷6۷06 22080 ................................................تنگستان

 38118 11204 ۷0051 1999۷ .........................................................جم

 1۷1126 4832۷ 25204۷ ۷0943 ...............................................دشتستان

 59616 16631 86319 244۷4 ....................................................دشتی

 4820۷ 13199 60612 16403 ........................................................دیر

 28461 8108 34828 9856  ......................................................دیلم

 32394 ۷956 ۷3958 16496 .................................................عسلویه

 81305 24981 10۷801 2۷8۷3 ..................................................کنگان

 ۷9۷24 21810 102484 28181 ....................................................گناوه
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 )دنباله( 1395 آبان: غیرساکن و ساکن برحسب هاشهرستان جمعیت و خانوار -3-7

 شهرستان
 غیرساکن ساکن در نقاط روستایی

 جمعیت خانوار جمعیت خانوار

 1950 536 325495 84265 .............................................جمع    

 42 12 249۷5 ۷281 ...............................................................بوشهر

 68 14 53211 1548۷ ...........................................................تنگستان

 41 16 31892 8۷۷۷ ...................................................................جم

 992 254 ۷9929 22362 .........................................................دشتستان

 ۷90 234 25913 ۷609 ..............................................................دشتی

 0 0 12405 3204 ..................................................................دیر

 ۷ 2 6360 1۷46 ...............................................................دیلم

 0 0 41564 8540 ..........................................................عسلویه

 0 0 26496 2892 ............................................................کنگان

 10 4 22۷50 636۷ ..............................................................گناوه

 مرکز آمار ایران. )ر. م(. -ماخذ

 اری.مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشم -
 

  1395هرستان: آبان جمعیت برحسب نوع خانوار، جنس و ش -7-3

 شهرستان
 جمع

 زن مرد مرد و زن

 542678 620722 1163400 .................................................جمع    

 145082 153512 298594 ................................................................بوشهر

 3۷۷36 389۷0 ۷6۷06 ............................................................تنگستان

 33543 36508 ۷0051 ....................................................................جم

 124816 12۷231 25204۷ ...........................................................دشتستان

 43103 43216 86319 ................................................................دشتی

 29816 30۷96 60612 ....................................................................دیر

 1۷1۷۷ 1۷651 34828 .......................................................................دیلم

 22316 51642 ۷3958 .............................................................ویهعسل

 38430 693۷1 10۷801 ...............................................................کنگان

 50659 51825 102484 .......................................................................گناوه
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)دنباله(      1395جمعیت برحسب نوع خانوار، جنس و شهرستان: آبان  -7-3  

 شهرستان

 خانوار ساکن
 خانوار معمولی غیرساکن

 ایموسسه گروهی معمولی

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 965 985 3634 44068 1186 25785 536893 549884  ............................... جمع    

 22 20 2450 6512 414 1885 142196 145095  ............................................ بوشهر

 34 34 48 160 3۷ ۷5۷ 3۷61۷ 38019  ........................................ تنگستان

 20 21 110 1581 50 1511 33363 33395  ................................................. جم

 481 511 5۷5 1860 222 992 123538 123868  ....................................... دشتستان

 399 391 134 808 32 500 42538 4151۷  ............................................. دشتی

 0 0 0 585 123 1146 29693 29065  ................................................. دیر

 5 2 0 0 31 19۷ 1۷141 1۷452  ............................................... دیلم

 0 0 84 15286 108 83۷0 22124 2۷986  .......................................... عسلویه

 0 0 190 1۷059 112 9884 38128 42428  ............................................ کنگان

 4 6 43 21۷ 5۷ 543 50555 51059  .............................................. گناوه

 مرکز آمار ایران. )ر.م(. -ماخذ

 اری.مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشم -
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 خانوار در افراد تعداد برحسب معمولی خانوارهای -8-3

 تربیش و نفر ۷ نفر 6 نفر 5 نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1 جمع سال

 13142 6820 ۷482 ۷413 6852 5625 23۷0 49۷04  .................. 1345 آبان

 185۷0 9008 98۷8 9۷26 9461 8006 3۷94 68443  .................. 1355 آبان

 38211 1416۷ 15441 15۷55 11826 9823 29951 108218  .................. 1365 آبان

 44431 16546 16803 15808 1206۷ 9۷4۷ 2624 118026  .................. 13۷0 مهر

 441۷۷ 1۷92۷ 9169 19498 158۷۷ 1149 3۷21 111518  .................. 13۷5 آبان

 28212 22001 30452 38356 3603۷ 230۷0 6498 184626  .................. 1385 آبان

 14395 19849 3۷692 61250 59815 36831 11992 241824  .................. 1390 آبان

 6992 14520 43085 88599 80604 55189 26059 315048  .......... 1395 آبان

 مرکز آمار ایران. )ر.م(. -ذماخ

 اری.مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشم -

 

 در استان تابعیت و جنس برحسب جمعیت  -9-3

 شرح
 1395 آبان 1390 آبان

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 542678 620722 1163400 471994 560955 1032949  ......................جمع     

 531381 599۷88 1131169 464226 545381 100960۷ .................................... ایران

 10305 19386 29691 6963 13582 20545 ............................. افغانستان

 61 82 143 10۷ 204 311 .................................... عراق

 28 136 164 51 150 201 ............................... پاکستان

 0 1 1 3 18 21 ................................... ترکیه

 85 202 28۷ 5۷ 10۷ 164 ................... (1)سایر کشورها 

 818 112۷ 1945 58۷ 1513 2100 ........................... اظهارنشده

 ( جمعیت کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان در سایر کشورها منظور شده است.1

 .(م. ر. )ایران آمار مرکز - ماخذ

 رشماری. سمرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و   -
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 های دارای سکنهطبقه بندی جمعیتی آبادی -10-3

 طبقه بندی جمعیتی
 1395بان آ 1390آبان 

 (1)کل جمعیت تعداد آبادی  (1)کل جمعیت تعداد آبادی

 324393 548 325434 545  ............................... جمع    

 48442 6 46۷41 5  ....................... نفر و بیش تر 5000

 4405۷ 13 61964 19  ............................ نفر 4999-2500

 114003 ۷3 95945 63  ............................ نفر 2499-1000

 63314 89 64439 89  ................................ نفر 999-500

 46309 182 482۷5 191  ................................ نفر 499-100

 4819 63 4958 ۷0  ..................................... نفر 99-50

 2531 68 2282 62  ..................................... نفر 49-25

 918 54 830 46  ....................................... نفر 24-1

 باشد.ای نمی( شامل خانوارهای موسسه1

 ار و سرشماری.کمرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی  -ذماخ
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 1395نوار: آبان خا در افراد جنس و سن سرپرست خانوار و تعداد برحسب معمولی خانوارهای -11-3

 گروه سنی 

 سرپرست خانوار
 نفر 6 نفر 5 نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1 جمع

 و نفر ۷

 تربیش

 6992 14520 43085 88599 80604 55189 26059 315048  .......................................... جمع    

 6۷43 1401۷ 41518 84866 ۷2۷06 43869 12694 2۷6413  ................................................. مرد

 6 6 8 28 88 215 300 651  ............................. ساله 20کمتر از 

 120 192 98۷ 5859 150۷1 13381 4111 39۷21  .................................. ساله 29-20

 858 2491 116۷0 36355 304۷9 12243 3963 98059  .................................. ساله 39-30

 2399 5839 16835 24285 9133 3143 1828 63462  ............................... ساله 49-40

 1991 3538 ۷۷50 11129 83۷4 4436 933 38151  ............................... ساله 59-50

 1006 1405 3089 5006 5956 52۷9 622 22363  .............................. ساله  69-60

 363 546 11۷9 2204 3605 51۷2 93۷ 14006  ....................... ترساله و بیش ۷0

 249 503 156۷ 3۷33 ۷898 11320 13365 38635  ............................................... زن

 1 0 0 4 11 103 23۷ 356  ......................... ساله 20کمتر از 

 2 1 30 140 ۷30 1595 1340 3838  ............................... ساله 29-20

 30 55 223 692 1899 1846 1260 6005  ............................... ساله 39-30

 5۷ 114 450 966 156۷ 151۷ 1252 5923  ............................... ساله 49-40

 ۷3 164 393 843 1534 1950 2034 6991  ............................... ساله 59-50

 69 133 3۷4 ۷91 1426 2463 33۷1 862۷  ............................... ساله 69-60

 1۷ 36 9۷ 29۷ ۷31 1846 38۷1 6895  ....................... ترساله و بیش ۷0

 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -ماخذ
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سال گذشته برحسب سن و محل اقامت قبلی بر اساس آخرین جابجایی: آبان  5وارد شده طی  مهاجران -12-3

1395 

 جمع سنی گروه

 استان محل سرشماری

شهرستان محل 

 سرشماری

های سایر شهرستان

 استان 
 اظهارنشده شهرستان

 آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر

 3 14 3283 19482 6563 8928 87331  ........................ زن و مرد

 1 3 226 13۷5 408 653 5450  ..................................  ساله 4-0

 0 2 2۷8 1800 613 956 6818  ..................................  ساله 9-5

 0 ۷ 222 1185 803 ۷54 4858  .............................  ساله 14-10

 0 0 30۷ 1532 956 ۷43 ۷462  .............................  ساله 19-15

 1 0 481 2۷60 592 ۷95 13093  .............................  ساله 24-20

 1 0 593 3184 ۷۷2 1351 15502  .............................  ساله 29-25

 0 1 525 3224 ۷92 1284 14306  .............................  ساله 34-30

 0 1 288 2005 611 91۷ 8۷22  .............................  ساله 39-35

 0 0 164 1039 422 52۷ 45۷2  .............................  ساله 44-40

 0 0 ۷6 588 255 380 2۷68  .............................  ساله 49-45

 0 0 43 30۷ 93 194 1562  ............................... ساله 54-50

 0 0 31 188 ۷2 141 952  ............................... ساله 59-55

 0 0 16 154 5۷ 100 588  ............................ ساله 60 - 64

 0 0 12 62 29 61 2۷5  ............................. ساله 65 -69

 0 0 4 26 35 36 162  ............................... ساله ۷4-۷0

 0 0 1۷ 53 53 36 241  ....................... ترو بیش سال ۷5

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار جمعيت -3

158 

ن سال گذشته برحسب سن و محل اقامت قبلی بر اساس آخرین جابجایی: آبا 5مهاجران وارد شده طی  -3-12

 )دنباله(1395

 سنی گروه

 استان های دیگر
اظهارنشده استان و 

 شهرستان
خارج از 

 کشور

اظهار 

نشده 

محل 

اقامت 

 قبلی

 اظهارنشده شهرستان شهرستان

 آبادی شهر
 آبادی شهر آبادی شهر

 629 4605 3 116 3 121 4369 39212  ......................... زن و مرد

 10 221 0 9 0 13 22۷ 2304  ................................... ساله 4-0

 25 262 0 ۷ 0 11 261 2603  ................................... ساله 9-5

 22 1۷2 0 4 0 1 151 153۷  ............................... ساله 14-10

 26 983 0 4 0 5 33۷ 2569  ............................... ساله 19-15

 129 1288 2 19 0 22 ۷94 6210  ............................... ساله 24-20

 1۷1 ۷۷9 1 31 1 22 841 ۷۷55  ............................... ساله 29-25

 112 3۷0 0 16 2 21 ۷41 ۷218  ............................... ساله 34-30

 48 235 0 14 0 12 439 4152  ............................... ساله 39-35

 31 110 0 4 0 5 241 2029  ............................... ساله 44-40

 18 81 0 6 0 5 13۷ 1222  ............................... ساله 49-45

 10 51 0 1 0 3 100 ۷60  ............................... ساله 54-50

 11 25 0 1 0 0 4۷ 436  ............................... ساله 59-55

 ۷ 19 0 0 0 1 26 208  ............................ ساله 60 - 64

 3 6 0 0 0 0 13 89  ............................. ساله 65 -69

 1 1 0 0 0 0 5 54  ............................... ساله ۷4-۷0

 5 2 0 0 0 0 9 66  ....................... ترسال و بیش ۷5
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ن ته برحسب سن و محل اقامت قبلی بر اساس آخرین جابجایی: آباسال گذش 5مهاجران وارد شده طی  -3-12

 )دنباله( 1395

 جمع سنی گروه

 استان محل سرشماری

شهرستان محل 

 سرشماری

های سایر شهرستان

 استان 
 اظهارنشده شهرستان

 آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر

 1 10 1732 10260 3350 4485 52771  ................................ مرد 

 1 2 121 692 20۷ 348 2863  ..................................  ساله 4-0

 0 0 156 918 31۷ 469 3506  ..................................  ساله 9-5

 0 ۷ 121 620 446 3۷8 25۷1  .............................  ساله 14-10

 0 0 182 ۷65 544 413 4۷6۷  .............................  ساله 19-15

 0 0 182 1213 193 316 ۷842  .............................  ساله 24-20

 0 0 296 1505 343 613 89۷1  .............................  ساله 29-25

 0 1 289 180۷ 415 633 885۷  .............................  ساله 34-30

 0 0 168 122۷ 313 515 5816  .............................  ساله 39-35

 0 0 101 689 245 296 3195  .............................  ساله 44-40

 0 0 52 368 150 209 1920  .............................  ساله 49-45

 0 0 25 186 52 113 10۷9  ............................... ساله 54-50

 0 0 1۷ 130 4۷ 64 6۷۷  ............................... ساله 59-55

 0 0 11 84 31 55 38۷  ............................ ساله 60 - 64

 0 0 5 23 6 29 129  ............................. ساله 65 -69

 0 0 2 11 13 15 80  ............................... ساله ۷4-۷0

 0 0 4 22 28 19 111  ..................... تر سال و بیش ۷5
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سال گذشته برحسب سن ومحل اقامت قبلی براساس آخرین جابجایی: آبان 5مهاجران وارد شده طی  -3-12

 )دنباله(1395

 سنی گروه

 استان های دیگر
اظهارنشده استان و 

خارج از  شهرستان

 کشور

اظهار 

نشده محل 

 اقامت

 قبلی

 اظهارنشده شهرستان شهرستان
 آبادی شهر

 آبادی شهر آبادی شهر

 496 3886 1 98 3 96 2969 25384  ................................ مرد 

 5 11۷ 0 ۷ 0 6 124 1233  ..................................  ساله 4-0

 11 134 0 4 0 ۷ 134 1356  ..................................  ساله 9-5

 16 111 0 3 0 0 ۷5 ۷94  ..............................  ساله 14-10

 23 913 0 2 0 5 248 16۷2  ..............................  ساله 19-15

 101 1153 0 16 0 20 481 416۷  ..............................  ساله 24-20

 146 696 1 29 1 13 566 4۷62  ..............................  ساله 29-25

 94 323 0 13 2 20 539 4۷21  ..............................  ساله 34-30

 41 200 0 13 0 11 34۷ 2981  ..............................  ساله 39-35

 24 90 0 4 0 5 193 1548  ..............................  ساله 44-40

 16 64 0 5 0 5 106 945  ..............................  ساله 49-45

 5 41 0 1 0 3 ۷9 5۷4  ............................... ساله 54-50

 ۷ 22 0 1 0 0 43 346  ............................... ساله 59-55

 5 16 0 0 0 1 22 162  ............................ ساله 60 - 64

 1 5 0 0 0 0 8 52  .............................. ساله 65 -69

 0 0 0 0 0 0 2 3۷  ............................... ساله ۷4-۷0

 1 1 0 0 0 0 2 34  ....................... ترسال و بیش ۷5
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ن جابجایی: آبا سال گذشته برحسب سن و محل اقامت قبلی بر اساس آخرین 5مهاجران وارد شده طی  -3-12

 )دنباله( 1395

 جمع سنی گروه

 استان محل سرشماری

شهرستان محل 

 سرشماری
 اظهارنشده شهرستان های استان سایر شهرستان

 آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر

 2 4 1551 9222 3213 4443 34560  .................................. زن

 0 1 105 683 201 305 258۷  ..................................  ساله 4-0

 0 2 122 882 296 48۷ 3312  ..................................  ساله 9-5

 0 0 101 565 35۷ 3۷6 228۷  .............................. ساله 14-10

 0 0 125 ۷6۷ 412 330 2695  .............................. ساله 19-15

 1 0 299 154۷ 399 4۷9 5251  .............................. ساله 24-20

 1 0 29۷ 16۷9 429 ۷38 6531  .............................. ساله 29-25

 0 0 236 141۷ 3۷۷ 651 5449  .............................. ساله 34-30

 0 1 120 ۷۷8 298 402 2906  .............................. ساله 39-35

 0 0 63 350 1۷۷ 231 13۷۷  .............................. الهس 44-40

 0 0 24 220 105 1۷1 848  .............................. ساله 49-45

 0 0 18 121 41 81 483  ............................... ساله 54-50

 0 0 14 58 25 ۷۷ 2۷5  ............................... ساله 59-55

 0 0 5 ۷0 26 45 201  ............................ ساله 60 - 64

 0 0 ۷ 39 23 32 146  ..............................ساله 65 -69

 0 0 2 15 22 21 82  ............................... ساله ۷4-۷0

 0 0 13 31 25 1۷ 130  ....................... ترسال و بیش ۷5
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بان مهاجران وارد شده  طی پنج سال گذشته برحسب سن ومحل اقامت قبلی براساس آخرین جابجایی   آ -3-12

 )دنباله(1395

 سنی گروه

 استان های دیگر
اظهارنشده استان و 

خارج از  شهرستان

 کشور

اظهار 

نشده محل 

اقامت 

 قبلی

 اظهارنشده شهرستان شهرستان
 آبادی شهر

 آبادی شهر آبادی شهر

 133 719 2 18 0 25 1400 13828  .................................. زن

 5 104 0 2 0 ۷ 103 10۷1  ..................................  ساله 4-0

 14 128 0 3 0 4 12۷ 124۷  ..................................  ساله 9-5

 6 61 0 1 0 1 ۷6 ۷43  ..............................  ساله 14-10

 3 ۷0 0 2 0 0 89 89۷  ..............................  ساله 19-15

 28 135 2 3 0 2 313 2043  ..............................  ساله 24-20

 25 83 0 2 0 9 2۷5 2993  ..............................  ساله 29-25

 18 4۷ 0 3 0 1 202 249۷  ..............................  ساله 34-30

 ۷ 35 0 1 0 1 92 11۷1  ..............................  ساله 39-35

 ۷ 20 0 0 0 0 48 481  ..............................  ساله 44-40

 2 1۷ 0 1 0 0 31 2۷۷  ..............................  ساله 49-45

 5 10 0 0 0 0 21 186  ............................... ساله 54-50

 4 3 0 0 0 0 4 90  ............................... ساله 59-55

 2 3 0 0 0 0 4 46  ............................ ساله 60 - 64

 2 1 0 0 0 0 5 3۷  .............................. ساله 65 -69

 1 1 0 0 0 0 3 1۷  ............................... ساله ۷4-۷0

 4 1 0 0 0 0 ۷ 32  ....................... ترسال و بیش ۷5

 .سرشماری و کار نیروی جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز - ماخذ
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سال گذشته برحسب وضع سکونت، محل اقامت فعلی و محل اقامت قبلی )بر  5مهاجران وارد شده طی   -13-3

 1395ابجایی(: آبان اساس آخرین ج

 جمع شهرستان

 استان محل سرشماری

 اظهارنشده شهرستان سایر شهرستان های استان شهرستان محل سرشماری

 آبادی  شهر  آبادی  شهر  آبادی  شهر 

 3 14 3283 19482 6563 8928 87331  .................... جمع

 0 10 1456 ۷9۷6 ۷26 31۷2 28۷۷1  .......................... بوشهر

 0 2 199 13۷4 616 1۷4 3455  ...................... تنگستان

 1 2 341 1225 319 166 5911  ............................... جم

 0 0 335 1924 2512 20۷۷ 9863  ..................... دشتستان

 0 0 206 1188 1025 89۷ 4612  ........................... دشتی

 0 0 133 8۷۷ 195 415 35۷0  ............................... دیر

 0 0 10 226 159 43 1156  ............................. دیلم

 1 0 40 3۷3 92 ۷۷ 46۷3  ........................ عسلویه

 0 0 29۷ 322۷ 98 341 1899۷  .......................... کنگان

 1 0 266 1092 821 1566 6323  ............................ گناوه
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سال گذشته برحسب وضع سکونت، محل اقامت فعلی و محل اقامت قبلی )بر  5مهاجران وارد شده طی  -3-13

 )دنباله( 1395اساس آخرین جابجایی(: آبان 

 شهرستان

اظهار نشده استان و  استان های دیگر

 شهرستان
خارج از 

 کشور

اظهارنشده 

محل اقامت 

 قبلی

 ده شهرستان اظهارنش شهرستان

 آبادی  شهر  آبادی  شهر  آبادی شهر 

 629 4605 3 116 3 121 4369 39212  ....................... جمع

 92 831 0 11 0 19 10۷1 1340۷  ............................... بوشهر

 5 262 0 0 0 0 1۷4 649  ........................... تنگستان

 13 365 1 1 0 3 538 2936  ................................... جم

 28 399 0 0 0 0 29۷ 2291  .......................... دشتستان

 6 2۷8 1 1 0 0 90 920  ............................... دشتی

 6 564 0 1 1 1 9۷ 1280  ................................... دیر

 6 134 0 0 0 0 123 455  .................................. دیلم

 464 ۷49 1 90 1 8۷ 368 2330  ............................. عسلویه

 2 498 0 11 0 11 14۷6 13036  .............................. کنگان

 ۷ 525 0 1 1 0 135 1908  ................................ گناوه

 رکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.م -ماخذ
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 زناشویی در نقاط شهری و روستایی وضع و جنس سن، برحسب تربیش و ساله 10 جمعیت -14-3

 جمع کل شرح

 مرد

 جمع مرد

 کرده ازدواج یکبار حداقل

  هرگز

 نکرده ازدواج
 نشده اظهار

 همسر دارای جمع

 همسر بی

 بدلیل نشده اظهار

 همسر فوت 

  بدلیل

 طالق

 32۷6 8259۷ 0 591 2261 10۷5۷3 110425 196298 196298  ....................... 1365آبان 

 1059 1109۷3 0 49۷ 2689 118۷9۷ 121983 234015 234015 ..............................(1)13۷0 مهر 

 66۷ 1428۷3 0 48۷ 2542 129951 132980 2۷6520 2۷6520  ....................... 13۷5آبان 

 3۷18 181060 0 1336 3002 20461۷ 208955 393۷33 393۷33  ....................... 1385آبان 

 41431 1۷1125 31 1539 320۷ 251394 2561۷1 468۷2۷ 852999  ....................... 1390آبان 

 532 1۷8683 18 390۷ 3582 321090 32859۷ 50۷812 50۷812  ....................... 1395آبان 

 3۷0 12۷042 13 299۷ 2429 222856 228295 355۷0۷ 355۷0۷  ...... ساکن در نقاط شهری

 ۷ 3108۷ 3 14 2 342 361 31455 31455  .................... ساله 14-10

 22 28241 4 32 5 ۷13 ۷54 2901۷ 2901۷  .................... سال 19-15

 48 29045 1 130 20 6824 69۷5 36068 36068  .................... ساله 24-20

 89 21695 1 489 86 2۷91۷ 28493 502۷۷ 502۷۷  .................... ساله 29-25

 ۷1 10211 0 664 105 43622 44391 546۷3 546۷3  .................... ساله 34-30

 38 3۷84 0 558 90 38604 39252 430۷4 430۷4  .................... ساله 39-35

 33 1443 2 353 81 28224 28660 30136 30136  .................... ساله 44-40

 19 ۷29 0 296 84 228۷۷ 2325۷ 24005 24005  .................... ساله 49-45

 12 361 0 1۷6 10۷ 16001 16284 1665۷ 1665۷  .................... ساله 54-50

 8 1۷8 1 129 168 13۷55 14053 14239 14239  .................... ساله 59-55

 3 126 0 ۷۷ 232 10410 10۷19 10848 10848  .................... ساله 64-60

 20 142 1 ۷9 1449 1356۷ 15096 15258 15258  ............ ترساله و بیش 65

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................ نامشخص

 159 51339 3 908 1144 9۷۷61 99816 151314 151314  ... ساکن در نقاط روستایی

 4 11249 0 9 1 116 126 113۷9 113۷9  .................... ساله 14-10

 ۷ 9949 1 11 4 401 41۷ 103۷3 103۷3  .................... ساله 19-15

 15 12509 0 ۷۷ 9 4556 4642 1۷166 1۷166  .................... ساله 24-20

 32 10289 0 188 23 15088 15299 25620 25620  .................... ساله 29-25

 4۷ 4531 0 203 28 19899 20130 24۷08 24۷08  .................... ساله 34-30

 23 1643 0 13۷ 35 158۷6 16048 1۷۷14 1۷۷14  .................... ساله 39-35
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 )دنباله( ری و روستاییزناشویی در نقاط شه وضع و جنس سن، برحسب تربیش و ساله 10 جمعیت -14-3

 جمع کل شرح

 مرد

 جمع مرد

 کرده ازدواج یکبار حداقل

  هرگز

 نکرده ازدواج
 نشده اظهار

 همسر دارای جمع

 همسر بی

 بدلیل نشده اظهار

 همسر فوت 

  بدلیل

 طالق

 12 631 1 106 34 11458 11599 12242 12242  .................... ساله 44-40

 4 262 1 68 29 8320 8418 8684 8684  .................... ساله 49-45

 0 8۷ 0 32 31 5551 5614 5۷01 5۷01  .................... ساله 54-50

 8 69 0 2۷ 68 5332 542۷ 5504 5504  .................... ساله 59-55

 0 50 0 21 100 41۷۷ 4298 4348 4348  .................... ساله 64-60

 ۷ ۷0 0 29 ۷82 698۷ ۷۷98 ۷8۷5 ۷8۷5  ............ ترساله و بیش 65

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................... نا مشخص

 3 302 2 2 9 4۷3 486 ۷91 ۷91  ......................... غیرساکن
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 (دنباله)زناشویی در نقاط شهری و روستایی  وضع و جنس سن، برحسب تربیش و ساله 10 جمعیت -3-14

 شرح

 زن

 جمع زن

 کرده ازدواج یکبار حداقل

 هرگز

 نکرده ازدواج 
 نشده اظهار

 همسر دارای جمع

 همسر بی

 بدلیل نشده اظهار

 همسر فوت 

 بدلیل

 القط 

 2898 65103 0 1248 114۷1 110115 122834 190835  ........................... 1365 آبان

 2015 8۷341 0 969 12124 1191۷2 132265 221621  ........................ (1) 13۷0مهر

 1856 121224 0 1223 14650 130916 146۷89 269869  ........................... 13۷5 آبان

 3922 135235 0 255۷ 192۷5 186468 208300 34۷45۷  ........................... 1385 آبان

 81 125۷23 2۷ ۷052 26123 2۷4831 308033 43383۷  ........................... 1390 آبان

 83 126012 28 ۷052 26159 2۷5286 308525 434620  ................ 1395 آبان

 69 92۷13 19 5486 1۷941 203۷50 22۷196 3199۷8  . هریش نقاط در ساکن

 8 30058 2 12 2 26۷ 283 30349  ........................ ساله 14-10

 10 21331 1 66 13 4381 4461 25802  ........................ ساله 19-15

 10 13933 0 348 40 18292 18680 32623  ........................ الهس 24-20

 6 9۷42 0 ۷16 156 3550۷ 363۷9 4612۷  ........................ ساله 29-25

 4 6821 5 1096 30۷ 39696 41104 4۷929  ........................ ساله 34-30

 5 4348 2 892 48۷ 30221 31602 35955  ....................... ساله  39-35

 0 2626 0 599 ۷01 2116۷ 2246۷ 25093  ................... ساله 44-40

 1 1642 4 540 11۷0 1۷083 18۷9۷ 20440  ........................ ساله 49-45

 4 916 1 429 1488 12503 14421 15341  ........................ ساله 54-50

 4 548 1 284 2010 99۷8 122۷3 12825  ........................ ساله 59-55

 3 366 0 240 26۷6 ۷192 10108 104۷۷  ......................... ساله64-60

 14 382 3 264 8891 ۷463 16621 1۷01۷  ................ تربیش و ساله 65

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ نامشخص

 12 33010 8 1566 8182 ۷1081 8083۷ 113859 روستایی نقاط در ساکن

 1 10838 0 6 0 156 162 11001  ........................ ساله 14-10

 2 6586 1 4۷ 8 233۷ 2393 8981  ........................ ساله 19-15

 2 39۷2 0 142 25 ۷50۷ ۷6۷4 11648  ........................ ساله 24-20

 3 3198 1 228 62 1196۷ 12258 15459  ........................ ساله 29-25

 1 2۷32 1 234 121 11۷90 12146 148۷9  ........................ ساله 34-30

 1 2208 4 182 1۷8 9124 9488 1169۷  ........................ ساله 39-35

 0 1526 0 184 304 ۷130 ۷618 9144  ........................ ساله 44-40

 0 8۷2 0 141 412 5۷46 6299 ۷1۷1  ........................ ساله 49-45

 1 439 0 9۷ 580 4243 4920 5360  ........................ ساله 54-50

 0 256 0 90 ۷56 3822 4668 4924  ........................ ساله 59-55

 0 169 0 8۷ 12۷4 3316 46۷۷ 4846  ........................ ساله 64-60

 1 214 1 128 4462 3943 8534 8۷49  ................ تربیش و ساله 65

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ نامشخص

 2 289 1 0 36 455 492 ۷83  ................... غیرساکن

 درصد نمونه است. 10( بر اساس 1

 مرکز آمار ایران. )ر.م(. - ماخذ

  مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. -
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب جمعیت سنی میانگین -15-3

 سال
 روستایی نقاط شهری نقاط استان کل

 زن مرد زن مرد زن مرد زن و مرد

 9/26 1/2۷ 3/26 3/26 9/25 1/26 02/26 ........................ 1385 آبان

 4/28 28 ۷9/2۷ 2/28 99/2۷ 1/28 28 ..................... (1)1390 آبان

 4/29 3/29 6/28 7/28 8/28 9/28 8/28  ............. 1395 آبان

 مرکز آمار ایران. )ر.م(. - ماخذ

 اری.مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشم -

 

 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب جمعیت سنی میانه -16-3

 سال
 روستایی نقاط شهری نقاط استان کل

 زن مرد زن مرد زن مرد زن و مرد

 6۷/23 ۷6/24 6/23 6/23 66/23 18/24 9/23  ....................... 1385 آبان

 26 26 26 2۷ 26 5/26 25/26  .................... (1)1390 آبان

 28 29 28 29 28 29 28  .............. 1395 آبان

 بندی نشده محاسبه شده است.های طبقهمیانه سنی بر اساس داده (1

 مرکز آمار ایران. )ر.م( - ماخذ

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

 

 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب ازدواج اولین در(1)سن میانگین -17-3

 سال
 روستایی نقاط شهری نقاط استان کل

 زن مرد زن مرد زن مرد

 24 26 23 26 23 26  .................................. 1385 آبان

 23 26 23 26 23 26  .................................. 1390 آبان

 21 26 22 27 22 27  ...................... 1395 آبان

 .است شده محاسبه هاینال روش با ازدواج اولین در سن میانگین( 1

 مرکز آمار ایران. )ر.م( - ماخذ 

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

  



 جمعيت -3 1399 بوشهر ی استاننامه آمارسال

169 

 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب شده ثبت والدت -18-3

 شهرستان و سال

 روستایی نقاط شهری نقاط جمع

 دختر پسر دختر و پسر
 و پسر

 دختر
 دختر پسر

 و پسر

 دختر
 دختر پسر

1380 ..........................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ..........................................  1۷809 9134 86۷5 11988 6184 5804 5821 2950 28۷1 

1390 ..........................................  19161 9۷98 9363 15506 ۷935 ۷5۷1 3655 1863 1۷92 

1395 ..........................................  22832 11۷49 11083 16841 8۷03 8138 5991 3046 2945 

1396 ..........................................  21۷61 112۷9 10482 160۷5 83۷3 ۷۷02 5686 2906 2۷80 

139۷ ..........................................  19694 10315 93۷9 14669 ۷680 6989 5025 2635 2390 

1398 ..........................................  16355 8542 ۷813 12361 6463 5898 3994 20۷9 1915 

1399............................ )1(15079 7747 7332 11408 5984 5514 3671 1853 1818 

 159 124 283 1۷34 1883 361۷ 1893 200۷ 3900  ......................................... بوشهر

 325 306 631 122 1۷1 293 44۷ 4۷۷ 924  ..................................... تنگستان

 216 219 435 265 244 509 481 463 944  .............................................. جم

 46۷ 526 993 1098 1150 2248 1565 16۷6 3241  .................................... دشتستان

 1۷1 189 360 423 434 85۷ 594 623 121۷  .......................................... دشتی

 82 ۷۷ 159 350 3۷۷ ۷2۷ 432 454 886  .............................................. دیر

 38 40 ۷8 1۷9 205 384 21۷ 245 462  ............................................ دیلم

 193 200 393 246 265 511 439 465 904  ....................................... عسلویه

 69 63 132 5۷3 563 1136 642 626 1268  ......................................... کنگان

 98 109 20۷ 524 602 1126 622 ۷11 1333  ........................................... گناوه

 اداره کل ثبت احوال استان بوشهر . – ماخذ

 والدت طفل است. خیروز از تار 15ثبت واقعه والدت  یلاختالف درسرجمع ها به دل(1
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب شده ثبت فوت -19-3

 و شهرستان سال
 جمع

 روستایی نقاط شهری نقاط
 زن مرد (1)زن و مرد

1380 .......................................................................   000 000 000 000 000 

1385 .......................................................................   51۷4 2912 2262 3065 2109 

1390 .......................................................................   4352 2415 193۷ 3026 1326 

1395 .......................................................................  3981 2280 1۷01 2819 1162 

1396 .......................................................................  4345 2483 1862 3032 1313 

139۷ .......................................................................  4162 2356 1806 2920 1242 

1398 .......................................................................  4483 255۷ 1926 3201 1282 

1399.................................................. 5573 3107 2464 4078 1493 

 136 102۷ 513 660 11۷5  ....................................................................... بوشهر

 335 182 253 263 51۷  ................................................................... تنگستان

 90 83 ۷8 95 1۷3  ............................................................................ جم

 531 1209 ۷۷5 965 1۷40  .................................................................. دشتستان

 135 38۷ 229 293 522  ....................................................................... دشتی

 53 210 103 159 263  ............................................................................ دیر

 3۷ 162 90 119 209  .......................................................................... دیلم

 5۷ ۷6 52 81 133  ..................................................................... عسلویه

 22 228 106 133 250  ...................................................................... کنگان

 ۷۷ 513 263 328 591  ......................................................................... گناوه

فوت  خیاست که فاقد تار یمعوقه ا یفوت ها ژهیو معوقه با تعداد کل اسناد فوت، ثبت و یجار یاعلت اختالف در سرجمع ستون ه 1)

 بوده است. یمتوف

 اداره کل ثبت احوال استان بوشهر. ماخذ:
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 9139:  روستایی و شهری نقاط در سنی هایگروه و جنس حسب بر (1)شده ثبت جاری فوت  -20-3

 سنی گروه
 وستاییر نقاط  شهری نقاط جمع

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 926 10۷5 2001 2383 294۷ 5330 3309 4022 ۷331  .................. جمع

 9 10 19 3۷ 34 ۷1 46 44 90 .........یکساله از کمتر

 3 8 11 13 29 42 16 3۷ 53  ................. ساله 4-1

 5 2 ۷ 8 10 18 13 12 25  ................. ساله 9-5

 6 5 11 6 16 22 12 21 33 ..............ساله 14-10

 4 14 18 13 36 49 1۷ 50 6۷ .............ساله 19-15

 .............ساله 24-20

 ..............ساله 29-25

۷6 5۷ 19 59 42 1۷ 1۷ 15 2 

121 93 28 99 ۷4 25 22 19 3 

 14 13 2۷ 26 ۷1 9۷ 40 84 124 ..............ساله 34-30

 12 25 3۷ 45 101 146 5۷ 126 183 ..............ساله 39-35

 13 35 48 50 81 131 63 116 1۷9 ..............ساله 44-40

 26 31 5۷ 49 99 148 ۷5 130 205 ..............ساله 49-45

 24 26 50 68 121 189 92 14۷ 239 ..............ساله 54-50

 2۷ 33 60 81 15۷ 238 108 190 298 ..............ساله 59-55

 48 66 114 135 23۷ 3۷2 183 303 486 ..............ساله 64-60

 ۷6 ۷8 154 185 222 40۷ 261 300 561 ..............ساله 69-65

 80 54 134 209 182 391 289 236 525 ..............ساله ۷4-۷0

 282 318 600 69۷ ۷01 1399 9۷9 1019 1998 .......بیشتر و ساله ۷5

 10 5 15 22 33 55 32 38 ۷0  ................. نامشخص

 ( فوت جاری ثبت شده، منظور فوتی است که در همان سال وقوع فوت، ثبت شود.1

 بوشهر. اداره کل ثبت احوال استان -ماخذ
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 روستایی و شهری نقاط در شده ثبت طالق و ازدواج -21-3

 شهرستان و سال
 روستایی نقاط شهری نقاط جمع

 طالق زدواجا طالق ازدواج طالق ازدواج

1380 ....................................  000 000 000 000 000 000 

1385 ....................................  966۷ 1292 5996 922 36۷1 3۷0 

1390 ....................................  1123۷ 1681 ۷62۷ 1333 3610 348 

1395 ....................................  8348 1984 ۷198 1۷85 1150 199 

1396 ....................................  ۷338 1930 6502 1۷۷0 836 160 

139۷ ....................................  6548 1909 5542 1۷40 1006 169 

1398 ....................................  6168 1933 5291 1۷32 8۷۷ 201 

1399........................ 6863 2115 5670 1883 1193 232 

 31 156 5۷9 1436 610 1592 ...................................بوشهر

 19 63 108 224 12۷ 28۷ ...............................تنگستان

 49 180 116 242 165 422 .......................................جم

 8۷ 322 ۷40 1508 82۷ 1830 ..............................شتستاند

 16 116 11۷ 501 133 61۷ ...................................دشتی

 1۷ 51 95 32۷ 112 3۷8 .......................................دیر

 0 2 0 2۷3 0 2۷5 ......................................دیلم

 0 213 0 165 0 3۷8 .................................یهعسلو

 13 56 128 359 141 415 ...................................کنگان

 0 34 0 635 0 669 ....................................گناوه

  .اداره کل ثبت احوال استان بوشهر - ماخذ
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 1399:  زوجه سن به نسبت زوج سن تالفاخ حسب بر شده ثبت طالق و ازدواج -22-3

 طالق ازدواج سن اختالف

 2115 6863  ............................................................. جمع    

 29 81 .......................................................تر سال بزرگ 20بیش از 

 39 1۷2  .......................................................... تربزرگ سال( 16 -20)

 185 ۷28  ............................................................ تربزرگ سال( 15-11)

 ۷8 288  ...................................................................... تربزرگ سال 10

 96 369  ........................................................................ ترگبزر سال 9

 128 384  ........................................................................ تربزرگ سال 8

 122 442  ........................................................................ تربزرگ سال ۷

 168 48۷  ........................................................................ تربزرگ سال 6

 152 523  ........................................................................ تربزرگ سال 5

 164 489  ........................................................................ تربزرگ سال 4

 185 503  ........................................................................ تربزرگ سال 3

 169 491  ........................................................................ تربزرگ سال 2

 161 439  ........................................................................ تربزرگ سال 1

 21۷ ۷2۷  ................................................................... سن اختالف بدون

 63 188  .................................................................... تر کوچک سال 1

 45 154  .................................................................... تر کوچک سال 2

 31 93  .................................................................... تر کوچک سال 3

 19 ۷4  .................................................................... تر کوچک سال 4

 14 50  .................................................................... تر کوچک سال 5

 13 44  .................................................................... تر کوچک سال 6

 13 33  .................................................................... تر کوچک سال ۷

 ۷ 29  .................................................................... تر کوچک سال 8

 8 23  .................................................................... تر کوچک سال 9

 5 15  .................................................................. تر کوچک سال 10

 4 28  ......................................................... ترکوچک سال( 15-11)

 0 4  ......................................................... ترکوچک سال( 20-16)

 0 5  ...................................................... ترکوچک سال 20 از بیش

  اداره کل ثبت احوال استان بوشهر. - ماخذ
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  (1)ازدواج مدت طول برحسب شده ثبت طالق تعداد -23-3

 جمع سال و شهرستان
از  کمتر

 سال 1
 سال 5-9 سال 4 سال 3 سال 2 سال 1

14-10 

 سال 
 تربیش و سال 15

1380 ..........................................  000 000 000 0000 000 000 000 000 000 

1385 ..........................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390 ..........................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1395 ..........................................  2033 280 21۷ 185 145 133 456 293 324 

1396 ..........................................  1852 202 192 155 118 125 446 2۷6 338 

139۷ ..........................................  1954 1۷9 181 1۷2 118 118 458 342 386 

1398.......................................... 9331  132 1۷3 129 148 98 453 366 434 

1399............................. 1906 110 145 145 116 88 385 392 525 

 182 134 108 28 33 31 26 21 563 .........................................بوشهر

 40 29 18 4 ۷ 5 13 3 119 .....................................تنگستان

 20 28 42 5 11 16 16 11 149 .............................................جم

 209 132 14۷ 33 49 53 49 49 ۷21 ....................................دشتستان

 22 23 25 8 ۷ 14 16 6 121 .........................................دشتی

 25 15 20 6 ۷ 12 6 12 103 .............................................دیر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...........................................دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ......................................عسلویه

   2۷ 31 25 4 2 14 19 8 130 .......................................کنگان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..........................................گناوه

 ته است.های کاملی که از زمان وقوع ازدواج گذش( تعداد سال1

 اداره کل ثبت احوال استان بوشهر. - ماخذ
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 مقدمه

 نخستین ، برایانسانی نیروی مربوط به آمار و اطالعات

در  ،احوال آمار و ثبت کل توسط اداره 1318 بار در سال

 شد. در سال کشورگردآوری مهم از شهرهای برخی

 که نفوس عمومی سرشماری اولین اجرای ، ضمن1335

چند در  اطالعاتی اجرا شد، آمار عمومی کل توسط اداره

 آماری طرح چند با اجرای آمد. سپس دست به زمینه این

آمار  ، در زمرهو جمعیت ، صنعتکشاورزی هایدر زمینه

نیز  انسانی نیروی به مربوطاطالعات ، شده آوریجمع

. در قرار گرفت ، مورد توجهطرح با موضوع متناسب

 اداره با همکاری برنامه ازمان، س1341و  133۷ هایسال

کار و امور  و آمار وزارت انسانی نیروی مطالعات کل

 انجام انسانی نیروی را در زمینه هایی، آمارگیریاجتماعی

 بعد، مرکز آمار هایسال را منتشر کرد. در آن داد و نتایج

و  نفوس عمومی هایسرشماری اجرای ضمن ایران

و  1385، 13۷5 ،1365، 1355، 1345 هایسال مسکن

 اساسی ، آمار و اطالعات13۷0 جمعیت جاری آمارگیری

 و عالوه نموده آوریمعـرا ج سانیـان رویـنی مربوط به

 هایویژگی گیرینمونه ، طرح13۷6 از سال بر آن

و تا سال به اجرا درآورده نیز را خانوار  و بیکاری اشتغال

های در سال .تاس هر سال این طرح اجرا گردیده 1383

مذکور اطالعات آبان ماه به عنوان نماینده سال ارائه شده 

طرح آمارگیری از نیروی کار  1384است. از سال 

های جایگزین طرح مذکور گردیده و با توجه به ویژگی

ها متوسط این طرح، اطالعات ارائه شده، در این سال

 باشد.  میاطالعات ساالنه 

 ، از نتایجفصل این اطالعات آمار و و تنظیم تهیه برای  

خانوار و  و بیکاری اشتغال هایویژگی از گیریآمار طرح

و نیز از  مرکز آمار ایرانطرح آمارگیری از نیروی کار 

و سرمایه  معاونت توسعه مدیریت آماری هایگزارش

حاضر از سازمان انسانی ریاست جمهوری و در حال 

 .است شده استفادهاداری و استخدامی کشور 

 لـامـود شــشمی ارائه فصل نـای در که طالعاتیا

، ادیــاقتص الـغیرفع و عالـف تـواع جمعیـان

 لفـمخت هایدر بخش شاغل جمعیت هایویژگی

 باشد.می دولت و آمار کارکنان ادیـاقتص

 است: زیر ضروری نکات توضیح شده در مورد آمار ارائه

 بیکاری و اشتغال هایاز ویژگی آمارگیری در طرح -1

امعه ـجخانوار و همچنین طرح آمارگیری از نیـروی کار، 

  فقط نمونه آماری

 باشد و خانوارهایمی ساکن معمولی خانوارهای شامل

 یرد.گرا  در بر نمی ساکن غیر معمولی و دستجمعی

آمار  ، شاملسسهؤیا م هر وزارتخانه آمار مربوط به -2

نیز  آن پوشش تحت ها و واحدهایتمامی  سازمان

 باشد.می
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 و دفاع ، وزارتاطالعات وزارت آمار کارکنان -3

  نیروهای پشتیبانی

و  نظامی نیروهای و آن به وابسته هایو شرکت مسلح

 و نیز آمار کارکنان بودن محرمانه دلیل، بهانتظامی

  پوشش تحت هایشرکت

، استخدامی خاص وضعیت علت به دولتی هایسازمان

 باشد.نمی در دسترس

ن دولت بر حسب نوع تابعیت از قوانین و آمار کارکنا -4
از سال  سایر مقررات استخدامی و کارکنان تابع قانون کار

باشد و سایر مقررات ل میمربوط به ابتدای سا 1383
استخدامی شامل مقررات استخدامی شرکت های دولتی 

  باشد.و مقررات استخدامی خاص می
ر نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار ب 1398از سال 

 شود.تر منتشر میساله و بیش 15اساس جمعیت 

 تعاریف و مفاهیم

ی( های  اقتصادی )فکری یا بدنآن دسته از فعالیت کار: 

رت که به منظور کسب درآمد )نقدی و یا غیر نقدی( صو

 پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد.

و  ساله 10 اعضای تمامی: اقتصادی  فعال جمعیت

مأمور  از مراجعه روز قبل در هفت تر خانوارها کهبیش

 فعال» اند، جمعیتو یا بیکار بوده شاغل آمارگیری

داران و آیند. محصالن، خانهشمار می به «دیاقتصا

ار نیز دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل و یا بیک

 شوند.محسوب می« فعال اقتصادی»اند، بوده

، 1384در طرح آمارگیری از نیروی کار در سال    

تر )حداقل سن ساله و بیش 10تمام افراد  1390و 1385

یمی قبل از هفته آمارگیری تعیین شده(، که در هفته تقو

)هفته مرجع( طبق تعریف کار، در تولید کاال و خدمات 

مشارکت داشته )شاغل( و یا از قابلیت مشارکت برخوردار 

اند )بیکار(، جمعیت فعال اقتصادی محسوب بوده

 شوند. می

 10اعضای تمامی :اقتصادی غیر فعال جمعیت

 از مراجعه روز قبل در هفت تر خانوارها کهبیش و سالـه

از  اند و در یکـیو یا بیکار نبوده شاغل مأمـور آمارگیری

کار و سایر  درآمد بدون دار، دارای، خانهمحصل هایگروه

غیرفعال »اند به عنوان جمعیت بندی شدهطبقه

 آیند.به شمار می« اقتصادی

، 1384های در طرح آمارگیری از نیروی کار در سال   

تر که در طول ساله و بیش 10تمام افراد  1390و 1385

هفته مرجع طبق تعریف، در هیچ یک از دو گـروه 

گیرند، جمعیـت غیر فعال شاغـالن و بیکاران قرار نمی

 شوند. اقتصادی محسوب می

تر که در طول هفته ساله و بیش 10تمام افراد  شاغل:

و  مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده

طور موقت کار را ترک کرده باشند، یا بنا به دالیلی به

طور عمده شامل دو شوند. شاغالن بهشاغل محسوب می

شوند. ترک بگیران و خود اشتغاالن میگروه مزد و حقوق

ی، موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغل

بگیران و تداوم کسب و کار برای برای مزد و حقوق

شود. افراد عنوان اشتغال محسوب مین، بهخوداشتغاال

شور زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی ک

 شوند:دارند، شاغل محسوب می

فرادی هستند که بدون دریافت مزد برای یکی از ا -

د اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارن

 کنند )کارکنان فامیلی بدون مزد( کار می

زانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با کارآمو -

دهند، یعنی فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام می
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مستقیماً در تولید کاال یا خدمات سهیم هستند و فعالیت 

 شود.محسوب می« کار»ها آن

حصالنی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار م -

 اند.کرده

به صورت کادر دائم که در نیروهای مسلح  تمام افرادی -

کنند )نیروهای مسلح پرسنل کادر و یا موقت خدمت می

داران، افسران وظیفه نیروهای نظامی و سربازان، درجه

 انتظامی(.

های برای دقت در کاربرد این تعریف، در سرشماری

افرادی  1355و  1345های عمومی نفوس و مسکن سال

شاغل منظور اند تر کار کردهساعت و بیش 8که در هفته 

های عمومی نفوس و مسکن اند ولی در سرشماریشده

و  13۷0آمارگیری جاری جمعیت  13۷5، 1365

های اشتغال و بیکاری خانوار آمارگیری از ویژگی

، کسانی که در هفت روز 1383لغایت  13۷6های سال

وز ر 2گذشته )قبل از مراجعه مأمور آمارگیری( حداقل 

اند. همچنین در ساب آمدهاند، شاغل به حکار کرده

، 13۷5و 1365های عمومی نفوس و مسکن سرشماری

و آمارگیری از  13۷0آمارگیری جاری جمعیت 

 13۷6های های اشتغال و بیکاری خانوار سالویژگی

فت کسانی که دارای شغلی هستند ولی در ه 1383لغایت 

 روز گذشته به اقتضای فصل و ماهیت فصلی کار خود،

ر دند )بیکاران فصلی(، مشروط بر آنکه اکار نکرده

جستجوی کار دیگری هم نبوده باشند شاغل محسوب 

که  1355و  1345های اند، به استثنای سرشماریشده

اند. ضمناً قابل ذکر است که در شمار بیکاران منظور شده

، 1335های سؤاالت مربوط به شاغالن در سرشمــاری

 و  13۷0جمعیت  ، آمارگیری جاری13۷5، 1355، 1345

های اشتغـال و بیکاری خانوار آمارگیری از ویژگی

تر ساله و بیش 10، از افراد 1383لغایت  13۷6های سال

تر پرسش ساله و بیش 6، ازافراد 1365و در سرشماری 

های مذکور، افرادی که شده است. در تمامی آمارگیری

در هنگام سرشماری به انجام خدمت وظیفه عمومی 

 اند. اند در شمار شاغالن به حساب آمدهبوده مشغول

ر نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار ب 1398از سال 
 شود.تر منتشر میساله و بیش 15اساس جمعیت 

 همچنین شایان ذکر است تعریف شاغل در سرشماری   

 1395و  1390، 1385عمومی نفوس و مسکن سال 

 باشد.یمنطبق بر تعریف ارائه شده در این فصل م

روز پیش از مراجعه مأمور  ۷افرادی که  بیکار: 

اند و دارای سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده

اند در صورت داشتن دو شرط ذیل بیکار شغلی نیز نبوده

 شوند. محسوب می

ذشته برای جستجوی کار، اقدامات روز گ 30در  -1

مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در موسساتی 

ان، ، پرس و جو از دوستان، تماس با کارفرمایکاریابی

 های استخدامی و ... انجام داده باشند. مطالعه آگهی

روزه  15یعنی طی یک دوره  ر باشند،آماده به کا -2

ر را روز آینده آمادگی شروع کا ۷روز گذشته و  ۷شامل 

 اند.داشته باشند، همچنین افراد ذیل بیکار محسوب شده

د، یعنی برای آنان ع کار جدید هستندر انتظار شرو -

شغول کاری مهیا شده و قرار است در آینده به آن کار م

 شوند و نیز آماده به کار )طبق تعریف( هستند.

در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آماده به کار  -

در انتظار بازگشت به »)طبق تعریف( هستند. منظور از 

دارای کار بوده و به این است که فرد قبالً « شغل قبلی
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دهد و پیوند رسمی شغلی دالیلی کار خود را از دست می

 برد.ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل خود بسر می

افراد دارای اشتغال ناقص  اشتغال ناقص زمانی:

زمانی شامل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع، 

ه بحاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، 

با  دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیـدا نکردن کار

تر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و ... ساعت کار بیش

ی انجام ساعت کار کرده، خواهان و آمـاده برا 44کمتر از 

 اند. کار اضـافی در هفته مرجع بوده

آیند کسانی که شاغل به حساب نمی بیکار قبالً شاغل:

ـه و در هفت روز قبل از مراجعولی قبالً شاغل بوده 

اند بیکار قبالً مـأمـور آمارگیری مطابق تعریف، بیکار بوده

 شـوند.شاغل محسـوب می

بالً کسانی که شاغل یا بیکار ق بیکار قبالً غیرشاغل:

شوند و در هفت روز قبل از مراجعه شاغل محسوب نمی

وه اند در این گرمأمور آمارگیری مطابق تعریف، بیکار بوده

 گیرند. قرار می

شوند نمی یا بیکار محسـوب شاغل که کسانی :محصل

 در حال از مراجعه مأمور آمارگیری روز قبل و در هفت

 آیند.می حساب به اند، محصلبوده تحصیل

، 1355و  1345، 1335 هایدر سـرشمـاری دار:خانه

ز مراجعـه ا قبـل روز گذشتـه در هفت که زنانی تمامی

 و بـه یـا بیکار نبـوده شاغـل مأمـور آمارگیـری

دار انـد، خانـهبوده خـود( مشغـول )در منزل داریخانـه

 و مسکـن نفوس عمومی اند. در سرشماریمنظور شـده

های ، طـرح آمارگیـری از ویـژگی13۷5و  1365

 1383لغـایت  13۷6های اشتغـال و بیکاری خانوار سـال

و همچنیـن طـرح آمارگیـری از نیـروی کـار سـال 

در  که و مـردانی تمامی زنـان 1390و 1385، 1384

 و بـه نبـوده ، بیکار و محصل، شاغـلروز گـذشتـه هفت

دار منظـور انـد، خـانـهبـوده مشغـولداری خانـه

، 13۷0 جمعیـت جـاری انـد. در آمـارگیـریشـده

، روزگـذشتـه در هفت که و مردانی زنـان تمـامی

 و بـه نبـوده و بـازنشستـه ، بیکـار، محصـلشـاغل

دار منظـور انـد، خانـهبـوده مشغـول داریخانـه

 انـد.شـده

، بیکار، شاغل کهکسانیکار:  درآمد بدون دارای

 شوند و درآمدهاینمی دار محسوبو خانه محصل

، درآمد وظیفه ، حقوقبازنشستگی مانند حقوق مستمری

درآمد  و ... دارند، دارای ، سود سهامو مستغالت امالک

 شوند.می کار محسوب بدون

عبارت  نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت(:

و  ساله 10است از نسبت جمعیت فعال )شاغل و بیکار( 

ضرب تر، ساله و بیش 10تر به جمعیت در سن کاربیش

 .100در 

است از نسبت جمعیت بیکار به  عبارت :بیکاری نرخ

 .100در جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، ضرب 

 گزیده اطالعات

 ری از نیرویبراساس نتایج طرح آمارگی 1399در سال 

تر در استان ساله و بیش 15درصد جمعیت  38/1کار 

 61/9شوند و بوشهر از نظر اقتصادی فعال محسوب می

ع صد جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی که شامل جمدر

 . محصل، خانه دار و دارای درآمد بدون کار می باشد

ساله وبیشتر را  15جمعیت 1399نرخ بیکاری از سال

بیکاری در میان این گروه جمعیتی نرخ  شامل می شود.

درصد،  ۷/8درصد بوده که نرخ بیکاری مردان ۷/9
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کل در نقاط شهری و  درصد و  نرخ بیکاری 5/16زنان

درصد 9/3درصد و 9/8روستایی استان بوشهر  به ترتیب 

 بوده است. 

نرخ بیکاری جمعیت فعال  1399همچنین در سال    

و 24/9ساله به ترتیب  15-29ساله و  24-15

 درصد بوده است.  1۷/2

تر در سه ساله و بیش 10سهم اشتغال  1399در سال

 12/9است از بارتهای اقتصادی عفعالیت بخش عمده

درصد در بخش  28/2درصد در بخش کشاورزی، 

خدمات برآورد شده  درصد در بخش 58/9صنعـت و 

 است. 

اعالم شده از سوی فرصت های شغلی  1399در سال 

ه می باشد ک 43۷۷اداره کار وتعاون اجتماعی استان 

نسبت به سال قبل .متقاضیان کار ثبت نام شده 

ارده نفر به کار گم2001تعداد نفرهستند که ازاین 2699

 د.درصد مرد وبقیه زن هستن66شده اند.از این تعداد 
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 (درصد) روستایی و شهری نقاط در جنس و فعالیت وضع حسببر تربیش و ساله 10 جمعیت نسبی توزیع -1-4

  شرح
 10 جمعیت

 تربیش و ساله

 اقتصادی نظر از غیرفعال جمعیت اقتصادی نظر از فعال جمعیت

 دارخانه محصل جمع بیکار شاغل جمع
 درآمد دارای

 کار بدون
 سایر

          استان کل

          زن و مرد

1380 ....................  100 31 2۷ 4 69 31 29/8 5 3 

1385 ....................  100 36/6 32/۷ 4 58/5 23/9 30/8 3/8 5 

1390 ....................  100 34 30 3/۷ 66 22/5 32/6 6/6 4/۷ 

1395 ....................  100 3۷ 32/8 4/2 63 19 33 ۷ 3/9 

1396 ....................  100 3۷/6 33/5 4/1 62/3 18/6 33 6/۷ 4 

139۷ ....................  100 38/3 34/3 4 61/۷ 18/8 32/5 6/3 4 

1398 (1).................. 100 3۷ 33 4 63 20 33 ۷ 4 

1399(1)................ 100 38/1 34/4 3/7 61/9 11/8 38 8/3 3/7 

          مرد

1380 ....................  100 56 49 6 43/۷ 32 0/52 ۷ 4 

1385 ....................  100 62 55 6 38 23/6 0/3 6 8 

1390 ....................  100 58/5 52/2 6 41 23 0/4 11/6 6/6 

1395 ....................  100 62/5 56 6/5 3۷/4 18/9 0/4 12/2 5/9 

1396 ....................  100 62/9 56/9 6 3۷/1 18/۷ 0/6 11/6 6/1 

139۷ ....................  100 63/2 5۷ 6/2 36/8 19/۷ 0/5 10/8 5/8 

1398 (1).................. 100 61 55 6 39 21 1 13 5 

1399(1)................ 100 66/2 60/5 5/7 33/8 12/3 0/6 15 5/8 

          زن

1380 ....................  100 4/۷ 4 0/6 95 29/۷ 60 3/3 1/9 

1385 ....................  100 10/۷ 9 1/5 89 24 62 1/2 1/8 

1390 ....................  100 10/3 9 1/2 89/۷ 21/9 64 1/۷ 2 

1395 ....................  100 11/۷ 9/۷ 1/9 88/4 19/2 65/4 1/9 1/9 

1396 ....................  100 12/۷ 10/2 2 8۷/5 18/5 65/4 1/9 1/8 

139۷ ....................  100 13/2 11/4 1/8 86/8 1۷/9 64/9 1/۷ 2/2 

1398 (1).................. 100 12 10 2 88 19 65 2 2 

1399(1)................ 100 9/3 7/8 1/5 90/7 11/2 76/4 1/5 1/6 
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( لهدنبا) روستایی و شهری نقاط در جنس و فعالیت وضع حسب بر تربیش و ساله 10 جمعیت نسبی توزیع -4-1

 (درصد)

 شرح
 و ساله 10 جمعیت

 تربیش

 اقتصادی نظر از غیرفعال جمعیت اقتصادی نظر از فعال جمعیت

 سایر کار بدون درآمد دارای دار خانه محصل جمع بیکار شاغل جمع

          شهری نقاط
          زن و مرد

1380 ...................  100 32/۷5 28/34 4/41 64/34 32/33 2۷/56 4/45 2/91 
1385 ...................  100 3۷ 32/۷ 4/3 63 21 32 5/2 4/8 
1390 ...................  100 34/2 30/4 3/8 65/8 23 31/8 6/3 4/۷ 
1395 ...................  100 3۷/2 33 4/3 62/8 19/6 32 ۷/5 3/۷ 
1396 ...................  100 38 33/۷ 4/3 62 18/5 32/۷ ۷/1 3/۷ 
139۷ ...................  100 38/5 34/3 4/2 61/5 19/1 32/1 6/3 4/1 
1398 (1).................. 100 3۷ 34 4 63 20 32 8 3 

1399(1)................ 100 38/5 34/7 3/8 61/5 11/9 37/3 8/5 3/8 
          مرد

1380 ...................  100 5۷/59 50/03 ۷/56 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 ۷/6 
1390 ...................  100 58/4 52/2 6/3 34/9 23/4 0/5 11 6/۷ 
1395 ...................  100 62/4 56/1 6/3 3۷/6 18/8 0/4 12/8 5/6 
1396 ...................  100 62/6 56/۷ 6 3۷/4 18/6 0/6 12/5 5/6 
139۷ ...................  100 62/3 56/1 6/2 3۷/۷ 20/1 0/6 11/1 5/9 
1398 (1).................. 100 61 55 6 39 21 1 13 5 

1399(1)................ 100 66 60/4 5/6 34 12/2 0/6 15/5 5/7 
          زن

1380 ...................  100 6/06 5/05 1/01 92/16 32/۷2 56/86 2/58 1/۷8 
1385 ...................  100 10/8 8/8 2 8۷/3 24/۷ 61/4 1/2 1/9 
1390 ...................  100 10/1 8/6 1/5 8۷/8 23 63/3 1/5 2/1 
1395 ...................  100 11/8 9/۷ 2/1 88/2 20/5 63/8 2/1 1/8 
1396 ...................  100 13/4 10/۷ 2/۷ 86/6 18/3 64/8 1/8 1/۷ 
139۷ ...................  100 13/9 11/۷ 2/1 86/1 1۷/9 64/6 1/3 2/2 
1398 (1).................. 100 13 11 2 8۷ 19 64 2 2 

1399(1)................ 100 9/9 8/1 1/8 90/1 11/7 75/3 1/2 1/8 
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 (دنباله) روستایی و شهری نقاط در جنس و فعالیت وضع حسب بر تربیش و ساله 10 جمعیت نسبی توزیع -4-1

 (درصد)

 تربیش و ساله 10 جمعیت شرح
 اقتصادی نظر از غیرفعال جمعیت اقتصادی نظر از فعال جمعیت

 سایر کار بدون درآمد دارای دار خانه محصل جمع بیکار شاغل جمع

          روستایی نقاط

          زن و مرد

1380 ...................  100 28/۷3 25/84 2/89 68/34 29/۷۷ 32/56 6/01 2/93 
1385 ...................  100 35/8 32/8 3 59 22/8 32/4 3/8 5/2 
1390 ...................  100 33/5 30/1 3/4 62/5 20/5 34/۷ ۷/3 4 
1395 ...................  100 36/6 32/5 4/1 63/4 1۷/۷ 35/2 6 4/4 
1396 ...................  100 36/9 33/1 3/۷ 63/1 18/9 33/8 5/8 4/۷ 
139۷ ...................  100 38 34/5 3/5 62 18/1 33/8 6/2 3/9 
1398 (1)................. 100 35 31 4 65 19 34 ۷ 5 

1399(1)................ 100 37/1 33/7 3/4 62/9 11/3 40/1 7/9 3/6 
          مرد

1380 ...................  100 54/5۷ 49/03 5/54 41/۷1 33/13 0/81 ۷/۷۷ 3/۷2 
1385 ...................  100 61/9 56/5 5/4 29/5 22/8 0/4 6/3 8/6 
1390 ...................  100 58/5 52/3 6/2 35/1 21/8 0/3 13 6/4 
1395 ...................  100 62/8 56/1 6/8 3۷/2 19/1 0/4 10/9 6/8 
1396 ...................  100 63/5 5۷/4 6/1 36/5 19 0/۷ 9/4 ۷/4 
139۷ ...................  100 65/8 59/6 6/2 34/2 18/4 0/5 9/9 5/5 
1398 (1)................. 100 61 55 6 39 20 1 12 ۷ 

1399(1)................ 100 66/8 60/6 6/2 33/2 12/6 0/8 13/۷ 6/2 

          زن

1380 ...................  100 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ...................  100 10/4 9/6 0/8 8۷/8 22/9 63/5 1/4 1/8 
1390 ...................  100 10/8 9/9 0/9 8۷/4 19/4 66 2 1/8 
1395 ...................  100 11/3 9/۷ 1/6 88/۷ 16/4 68/9 1/4 2/1 
1396 ...................  100 10/2 8/8 1/4 89/8 18/8 66/9 2/2 1/9 
139۷ ...................  100 11/3 10/5 0/8 88/۷ 1۷/9 65/۷ 2/8 2/3 
1398 (1)................. 100 9 8 1 91 18 68 2 3 

1399(1)................ 100 7/5 6/7 0/8 92/5 10 79/3 2/2 1/1 
 ساله وبیشتر می باشد.15براساس جمعیت 1398ارقام ازسال )1

    .  سرشماری و کار نیروی جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -ماخذ
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روستایی  و شهری نقاط در جنس حسببر تربیش و ساله 10 جمعیت در کار نیروی عمده هایشاخص -2-4

 (درصد)

 شرح
 مشارکت نرخ

 اقتصادی
 بیکاری نرخ

 بیکاری نرخ
 لهسا 24-15

 نرخ
 (1)بیکاری
 ساله 15-29

 اشتغال سهم
 ناقص

 عمده هایبخش در اشتغال سهم
 اقتصادی

 خدمات صنعت  کشاورزی

         کل استان

         زن و مرد

1380 .........................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 .........................  36/4 10/5 22/8 18/8 000 1۷/4 24/۷ 5۷/9 
1390 .........................  34/1 11 24/9 21/1 6 1۷ 25/2 5۷/8 
1395 .........................  36/4 10/5 22/8 18/8 000 1۷/4 24/۷ 5۷/9 
1396 .........................  34/1 11 24/9 21/1 6 1۷ 25/2 5۷/8 
139۷ .........................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1398(1)......................... 6/36 9/9 8/29 1/24 6/4 2/12 3/25 5/62 
1399(1)........................ 38/1 9/7 24/9 17/2 3/4 12/9 28/2 58/9 

         مرد

1380 .........................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 .........................  61/6 9/8 20/۷ 1۷ 000 15/9 25/8 58/3 
1390 .........................  58/5 10/۷ 23 19/5 6/8 15/6 26/9 5۷/5 
1395 .........................  62/5 10/3 25/4 21/5 ۷/4 13/9 26/3 59/8 
1396 .........................  62/9 9/5 24/۷ 21/1 ۷/3 12/3 29/۷ 5۷/9 
139۷ .........................  2/63 8/9 ۷/24 20 5/6 1/11 9/29 59 

1398(1)......................... ۷/60 2/9 2/29 5/23 1/5 6/12 ۷/26 ۷/60 
1399(1)........................ 66/2 8/7 23/7 15/5 3/6 13 30 57 

         زن

1380 .........................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 .........................  10/۷ 14/5 34/8 28/6 000 26/5 1۷/8 55/۷ 
1390 .........................  10/3 12/6 39/3 30/3 1/6 24/۷ 15/2 60/1 
1395 .........................  11/۷ 16/6 42/۷ 33 4/6 16/2 13/5 ۷0/3 
1396 .........................  12/5 18/4 43/2 39/5 4 13/2 15/5 ۷1/2 
139۷ .........................  2/13 ۷/13 9/29 8/2۷ 2 4/13 9/1۷ ۷/68 

1398(1)......................... 8/11 3/13 ۷/32 8/26 5/1 1/10 4/1۷ 5/۷2 
1399(1)....................... 9/3 16/5 33/8 27/6 2/1 12/4 13/6 74 
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 و شهری نقاط در جنس حسببر تربیش و ساله 10 جمعیت در کار نیروی عمده هایشاخص -4-2

 (درصد(  )دنباله)روستایی

 شرح
 نرخ

 مشارکت
 اقتصادی

 بیکاری نرخ
 بیکاری نرخ

15-24 
 ساله

 نرخ
 (1)بیکاری

15-29 
 ساله

 سهم
 اشتغال
 ناقص

 عمده هایبخش در اشتغال سهم
 اقتصادی

 اتخدم صنعت  کشاورزی

         شهری نقاط

         زن و مرد

1380..........................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385..........................  36/۷ 11/6 2۷/2 20/9 000 ۷/4 24 68/6 
1390..........................  34/3 11/3 26/8 21/4 6/5 ۷/9 25/9 66/2 
1395..........................  3۷/2 11/3 2۷/2 23 6/6 8/8 23/۷ 6۷/5 
1396..........................  38 11/4 29/8 26/2 6/3 ۷/6 2۷ 65/5 
139۷..........................  5/38 9/10 6/2۷ 8/23 9/4 1/۷ 1/28 8/64 

1398(1)......................... 3۷/2 ۷/9 2۷ 6/23 1/4 9/۷ 8/25 2/66 
1399(1)...................... 38/5 9/8 25/7 17/8 3/5 8/3 28/9 62/8 

         مرد

1380..........................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385..........................  61/5 10/4 24/4 18/4 000 ۷/6 24/9 6۷/5 
1390..........................  58/4 10/۷ 24/4 19/4 ۷/3 8/4 2۷/3 64/3 
1395..........................  62/4 10/1 25 20/8 ۷/1 9/3 25/6 65/1 
1396..........................  62/6 9/5 25/4 21/9 6/۷ ۷/۷ 29/5 62/8 
139۷..........................  3/62 9/9 3/26 ۷/21 6/5 2/۷ 1/30 6/62 

1398(1)......................... ۷/60 1/9 4/26 1/23 5/4 6/8 ۷/26 ۷/63 
1399(1)........................ 66 8/6 23/8 15/7 3/6 8/7 31 60/3 

         زن

1380..........................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385..........................  12 20/8 46/6 000 2/3 6/2 20/6 ۷3/2 
1390..........................  10/1 14/۷ 44/2 31/6 1/9 4/۷ 1۷/1 ۷8/2 
1395..........................  11/8 1۷/۷ 42/6 33 3/۷ 6/2 12/4 81/5 
1396..........................  13/4 19/9 46/9 42/5 3/۷ 6/9 13/5 ۷9/6 
139۷..........................  9/13 6/15 2/33 ۷/30 ۷/1 2/6 1/18 8/۷5 

1398(1)........................ ۷/12 6/12 30 5/25 8/1 4 ۷/16 3/۷9 
1399(1)...................... 9/9 18/1 38/8 28/7 3/1 4/7 13 82/1 
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 و شهری نقاط در جنس حسببر تربیش و ساله 10 جمعیت در کار نیروی عمده هایشاخص -4-2

 (درصد(  )دنباله)روستایی

 رحش
 نرخ

 مشارکت
 اقتصادی

 نرخ
 بیکاری

 نرخ
 بیکاری
15-24 
 ساله

 نرخ
 (1)بیکاری

15-29 
 ساله

 سهم
 اشتغال
 ناقص

 عمده هایبخش در اشتغال سهم
 اقتصادی

 خدمات صنعت کشاورزی

         روستایی نقاط

         زن و مرد

1380 ......................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ......................  35/9 8/6 15/9 15 000 35/1 26 28/9 
1390 ......................  33/5 10/2 21/2 20/5 4/9 38/5 23/5 38 
1395 ......................  36/6 11/2 28/2 24/6 ۷/9 26/6 26/2 4۷/2 
1396 ......................  36/9 10/1 24/۷ 20/۷ 8/2 24/4 29/1 46/5 
139۷ ......................  38 1/9 1/21 1/16 1/8 24 3/2۷ ۷/48 

1398(1)...................... 9/34 4/10 5/3۷ 6/25 3/6 6/25 6/23 8/50 
1399(1)................... 37/1 9/3 22/7 15/5 4/3 26/9 26 47/1 

         مرد

1380 ......................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ......................  61/8 8/8 15/2 14/6 000 31 2۷/3 41/۷ 
1390 ......................  58/5 10/6 20/2 19/۷ 5/۷ 33/3 26 40/۷ 
1395 ......................  62/8 10/۷ 26/1 23/2 8 24/5 28 4۷/5 
1396 ......................  63/5 9/6 23/4 19/2 8/۷ 23/3 30/2 46/5 
139۷ ......................  8/65 4/9 5/21 16 9 9/21 1/29 49 

1398(1)...................... ۷/60 6/9 5/36 5/24 1/۷ 3/24 24 ۷/51 
1399(1).................... 66/8 9/2 23/6 14/8 4/8 25/6 27/1 47/3 

         زن

1380 ......................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ......................  10/4 ۷/6 21 1۷/8 ... 58/9 18/1 23 
1390 ......................  10/۷ 8/1 28/8 26/2 1 63/6 11/۷ 24/۷ 
1395 ......................  11/3 13/8 42/9 33/3 6/8 38/6 16/1 45/2 
1396 ......................  10/2 13/4 32/1 29/3 5/1 31/۷ 21/6 46/۷ 
139۷ ......................  3/11 3/۷ 9/1۷ 6/16 1/3 ۷/35 6/1۷ 8/46 

1398(1)..................... 2/9 16 4/44 8/31 6/0 ۷/34 3/20 9/44 
1399(1).................... 7/5 10/4 11/5 22/2 0/4 38/6 15/5 45/9 

 ساله وبیشتر می باشد.15براساس جمعیت 1399ارقام ازسال )1(م.ر) .ایران آمار مرکز -ماخذ
  دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. .ایران آمار مرکز -
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 تحصیالت سطح و سواد وضع برحسب تربیش و ساله 10( کار جویای) بیکار و شاغل جمعیت نسبی توزیع -3-4

 ()درصد

  تتحصیال سطح و سواد وضع
1380 1385 1390 1395 

 بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل

 9۷/۷ 93/6 94/4 82/6 98/4 89/3 000 000 ......................................................................(1)باسواد

 12/3 1۷/9 12/6 13/4 19 26/5 000 000 ........................................................................ابتدائی

 1۷/6 21 25/3 22/2 31 22/4 000 000 .............................................راهنمائی.......................

 1/6 0/4 40/8 32 1/2 1/1 000 000 .........................................متوسطه............................

 23/1 20/۷ 0/8 0/4 35/3 25/6 000 000 .....................دانشگاهی....................... پیش و دیپلم

 8/6 ۷/9 000 000 000 000 000 000 ..................................................................فوق دیپلم

 30/1 1۷/9 000 000 000 000 000 000 ..............................................لیسانس........................

 4/4 4/۷ 000 000 000 000 000 000 ..................................فوق لیسانس دکترای حرفه ای

 0 0/5 000 000 000 000 000 000 ...........................دکترای تخصصی............................

 000 000 1/18 ۷/24 9/11 6/13 000 000 ...................................................عالی........................

   - - 0 2/0 000 000 ...........های علمیه و علوم دینی.......................حوزه

 * 1/6 ۷/0 4/1 0 0 000 000 .................................سواد آموزی وغیررسمی...........

 * * 3/1 5/9 0 0 000 000 .........................................نامشخص واظهارنشده.....

 3/2 4/6 3/4 8/۷ 6/1 ۷/10 000 000 ................................بی سواد....................................
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 التتحصی سطح و سواد وضع برحسب تربیش و ساله 10( کار جویای) بیکار و شاغل جمعیت نسبی توزیع -4-3

 ()دنباله  ()درصد

 تحصیالت سطح و سواد وضع
1396 139۷ 1398(2) 1399(2) 

 بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل بیکار شاغل

 98/۷ 95/5 94/80 9۷/61 98 92/۷ 98/9 92/9 ......................................................................(1)باسواد

 5/8 15/6 16/4۷ ۷/89 11/4 16/4 8/4 16/8 ........................................................................ابتدائی

 15/6 19/8 21/61 1۷/88 1۷/۷ 19 14/۷ 20/8 .............................................راهنمائی.......................

 0 0/1 0/26 0/19 1/18 0/98 2/4 2/1 .........................................متوسطه............................

 28/8 25/4 26/23 30/44 23/6 24/1 26 22/1 ............................................دانشگاهی پیش و دیپلم

 10/1 ۷/8 8/53 8/۷۷ 9/3 6/8 8/5 6/6 ..................................................................فوق دیپلم

 32/1 20/4 20/50 30/09 26/4 19/3 30/۷ 18/۷ ......................................................................لیسانس

 6/3 5/6 5/88 4/40 ۷/9 5/1 8 4/5 ..................................دکترای حرفه ای فوق لیسانس

 0 0/8 0/53 0/35 0/3 0/۷ 0 0/3 ...........................دکترای تخصصی............................

 000 000 000 000 000 000 000 000 ...................................................عالی........................

       0/4 0/1 ..........های علمیه و علوم دینی........................حوزه

 * * * * * * * * .................................سواد آموزی وغیررسمی...........

 * * * * * * * * .........................................نامشخص واظهارنشده.....

 3/1 10/3 5/20 2/39 9/1 3/۷ 1/1 1/۷ ...............................بی سواد.....................................

 ی در سر جمع منظور شود.های علمیه و علوم دینی و غیر رسمحوزه (1

 ساله وبیشتراست.15براساس جمعیت 1398(ارقام ازسال 2

 (.م. ر. )ایران آمار مرکز - ماخذ

 .سرشماری و کار نیروی جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -
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  1399 کارکنان دولت بر حسب جنس و وضعیت استخدامی: -4-4

 دستگاه اجرایی
 غیررسمی رسمی جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن

 23 2 6 0 29 2 ....................................................اداره اوقاف و امور خیریه

 218 43 218 81 436 124 ...............................................................استانداری بوشهر

 366 24 44 3 410 2۷ .............اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای...........

 18 35 9 16 2۷ 51 .........................................................اداره کل انتقال خون

 188 38 180 10 368 48 ................................................................شهرداری بوشهر

 18 ۷ 44 20 62 2۷ .......................................اداره کل امور اقتصادی و دارایی

 5 0 1 0 6 0 ..................اوری اطالعات.............اداره کل ارتباطات و فن

 143 43 58 23 201 66 ...................................................اداره کل راه و شهرسازی

 30 45 5 9 35 54 ...........اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 22۷ 9 ۷8 5 305 14 .....................................................کمیته امداد امام خمینی

 11۷ 10 5۷ 4 1۷4 14 .............................................بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 62 2۷ 25 13 8۷ 40 ....................................اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 115 52 83 19 198 ۷1 .......................................................یآموزش فنی و حرفه ا

 22 0 36 6 58 6 .............اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس...........

 34 14 13 ۷ 4۷ 21 ..............................................................اداره کل استاندارد

 56 10 8 0 64 10 ....................................کت عمران شهر جدید عالیشهرشر

 40 9 2 1 42 10 ......................................پارک علم و فناوری خلیج فارس

 26 5 4 2 30 ۷ ..........................................شرکت غله و خدمات بازرگانی

 59 8 63 19 122 2۷ .........................................ظت محیط زیستاداره کل حفا

 330 155 31 22 361 1۷۷ .........................................................اداره کل امور مالیاتی

 26 63 22 33 48 96 ..........................................اداره کل کتابخانه های عمومی

 0 0 0 0 0 0 ..........................................شرکت آب و فاضالب روستایی

 104 21 54 23 158 44 ........................................سازمان صنعت ، معدن و تجارت

 83 4 60 2 143 6 ....................................................................اداره کل پست

 181 35 511 96 692 131 ................................................اداره کل آموزش و پرورش

 352 48 215 6 56۷ 54 ................................................اداره کل بنادر و دریانوردی

 16 1 31 9 4۷ 10 .............................................................اداره کل هواشناسی
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 )دنباله(1399 رکنان دولت بر حسب جنس و وضعیت استخدامی:کا -4-4

 دستگاه اجرایی
 غیررسمی رسمی جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن

 16 2 0 0 16 2 ................................................................................شهرداری دوراهک

 44 3 192 36 236 39 .............................................................................................بانک سپه

 105 12 1۷1 11 2۷6 23 .......................................................اداره کل زندانها و اقدامات تامینی

 154 30 48 16 202 46 ..........................................................................ه کل منابع طبیعیادار

 65 2۷ 6۷ 26 132 53 ...................................................اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 40 3 2 1 42 4 ..........................................................................شهرداری بندر سیراف

 103 2 25 2 128 4 ..................................................................................شهرداری آبپخش

 132 0 14 0 146 0 .......................................................................شهرداری بندر نخل تقی

 1۷ 1 1 0 18 1 .........................................................................................شهرداری آباد

 23 2 ۷ 1 30 3 ................................................................................شهرداری تنگ ارم

 23 0 ۷ 1 30 1 ......................................................................شهرداری بندر امام حسن

 43 0 16 3 59 3 .................................................................................شهرداری سعدآباد

 ۷5 4 2۷ 4 102 8 ...................................................................................شهرداری کنگان

 31 1 13 3 44 4 ................................................................................شهرداری بندرریگ

 143 9 29 6 1۷2 15 ......................................................................................شهرداری گناوه

 12۷0 126 89۷ 4 216۷ 130 .................................................................شرکت پاالیش گاز فجر جم

 10 0 18 ۷ 28 ۷ .....................................................................شرکت شهرکهای صنعتی

 ۷۷ 11 231 125 308 136 ......................................................................................جهاد کشاورزی

 105 26 29 9 134 35 ........................................................................اداره کل میراث فرهنگی

 24 1 51 20 ۷5 21 ...............................................................................اداره کل ثبت احوال

 83 29 3۷ ۷ 120 36 ................................................................شرکت سهامی آب منطقه ای

 62 9 51 19 113 28 ................................................................................جمعیت هالل احمر

 38 1 19 5 5۷ 6 .....................................................................................تبلیغات اسالمی

 ۷28 59 1۷9 23 90۷ 82 .......................................................................شرکت توزیع نیروی برق

 81 14 41 19 122 33 .......................................................................................اداره کل ورزش

 ۷ 1 10 0 1۷ 1 .....................................................................موسسه آموزش کشتیرانی

 6 1 0 2 6 3 ...........................................................................................حوزه هنری
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 )دنباله(1399 دولت بر حسب جنس و وضعیت استخدامی: کارکنان -4-4

 دستگاه اجرایی
 غیررسمی رسمی جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن

 102 2 6 0 104 2 ...................................................................آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 65 1 14 0 ۷9 1 ...........................................................................................شهرداری اهرم 

 45 2 19 3 64 5 ...............................................................................................شهرداری جم

 30 1 12 1 42 2 ............................................................................................شهرداری دالکی

 26 0 0 0 26 0 ............................................................................................شهرداری بادوله

 428 5 ۷6 10 504 15 ..........................................................................................شهرداری برازجان

 4 0 ۷ 1 11 1 ..............................................................................................شهرداری شنبه

 24 ۷ 10 0 34 ۷ ........................................................................................شهرداری شبانکاره

 38 2 9 0 4۷ 2 ..........................................................................................شهرداری وحدتیه

 32 2 1 0 33 2 ..........................................................................................شهرداری بردستان

 25 0 11 1 36 1 ...........................................................................................شهرداری بردخون

 15 0 13 0 28 0 ...............................................................................................شهرداری کاکی

 10 2 3 0 13 4 ..........................................................................................شهرداری انارستان

 4 0 9 0 13 0 ................................................................................................شهرداری بنک

 94 31 98 20 192 51 .........................................................................اداراه کل ثبت اسناد و امالک

 33 10 24 10 5۷ 20 .....................................................................................اداره کل بیمه سالمت

 6 1 16 4 22 5 ...............................................................................................شهرداری خارگ

 61 14 69 10 130 24 .............................................................................................................شیالت

 10 ۷ 20 9 30 15 ................................................................................................تعاون روستایی

 192 44 326 48 518 92 ............................................................................................................گمرک 

 ۷1 12 89 1۷ 160 29 ................................................................................دامپزشکی استان بوشهر 

 1 0 ۷ 0 8 0 .......................................................................................بانک توسعه صادرات

 55 1 18 0 ۷3 1 ............................................................................................شهرداری عسلویه

 46 31 62 19 108 40 .............................................................................بنیاد شهید و امور ایثارگران

 54 12 1۷ 4 ۷1 16 ..............................................................................................تعزیرات حکومتی

 24 21 10 6 34 2۷ ...................................................................................................پزشکی قانونی

 188 1۷2 438 46۷ 626 639 .......................................................دیریت درمان م -سازمان تامین اجتماعی 
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 )دنباله(1399 رکنان دولت بر حسب جنس و وضعیت استخدامی:کا -4-4

 دستگاه اجرایی
 غیررسمی رسمی جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن

 1۷9 63 66 29 245 92   .............................................. دانشگاه خلیج فارس

 109 83 33 14 142 9۷  .................................................... دانشگاه پیام نور 

 218۷ 2459 1158 1۷64 3345 4223  ........................................... دانشگاه علوم پزشکی 

 4۷ 19 25 12 ۷2 31  ............................. مان مدیریت و برنامه ریزیساز

 99 181 52 62 151 243  ..............................................................بهزیستی  

 8 3 4 1 12 4  ....... مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی  

 21 1 9 9 30 10  ............................................. مدیریت امور عشایر  

 83 15 138 4 221 19  ................... شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

 345 23 86 13 431 36  ........................................................... شرکت گاز  

 44 1 13 0 5۷ 1  ...................................................... اری دیر  شهرد

 ریزی استان بوشهر.ن مدیریت و برنامهسازما -مأخذ
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 1399: کارکنان دولت برحسب جنس و مدرک تحصیلی -5-4

 دستگاه اجرایی
 دیپلم کمتر از دیپلم جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن

 ۷ 0 0 0 29 2  .............................................. اداره اوقاف و امور خیریه

 52 5 34 0 436 124  .......................................................... استانداری بوشهر

 2۷ 0 118 0 410 2۷  .................... اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 6 0 3 0 2۷ 51  .................................................... اداره کل انتقال خون

 82 3 15۷ 2 368 48  ........................................................... شهرداری بوشهر

 3 2 0 0 62 2۷  .................................. اداره کل امور اقتصادی و دارایی

 1 0 0 0 6 0  ......................... اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 14 1 ۷ 0 201 66  ............................................. اداره کل راه و شهرسازی

 1 0 5 0 35 54  ..... اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 3 0 3 0 305 14  ............................................... کمیته امداد امام خمینی

 31 1 8 0 1۷4 14  ......................................... بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 4 2 2 0 8۷ 40  ................................ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 2 0 2 0 198 ۷1  ............................................... آموزش فنی و حرفه ای

 3 0 3 0 58 6  ................... توسعه و تجهیز مدارس اداره کل نوسازی،

 3 1 1 0 4۷ 21  .........................................................اداره کل استاندارد

 11 0 14 0 64 10  ............................... شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

 9 0 2 0 42 10  .................................. پارک علم و فناوری خلیج فارس

 4 0 5 0 30 ۷  ..................................... شرکت غله و خدمات بازرگانی

 4 0 0 0 122 2۷  .................................... اداره کل حفاظت محیط زیست

 19 4 8 0 361 1۷۷  .................................................... ر مالیاتیاداره کل امو

 4 0 1 1 48 96  ....................................اداره کل کتابخانه های عمومی

 0 0 0 0 0 0  ....................................شرکت آب و فاضالب روستایی

 8 1 3 0 158 44  .................................. سازمان صنعت ، معدن و تجارت

 52 2 4 0 143 6  .............................................................. اداره کل پست

 ۷9 1 36 0 692 131  ...........................................اداره کل آموزش و پرورش

 100 1 26 0 56۷ 54  .......................................... اداره کل بنادر و دریانوردی

 0 0 1 0 4۷ 10  ...................................................... اداره کل هواشناسی
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 )دنباله(1399: کارکنان دولت برحسب جنس و مدرک تحصیلی -5-4

 دستگاه اجرایی
 دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 0 0 3 0 16 2 3 0  .................................................. اداره اوقاف و امور خیریه

 5 0 140 46 139 65 6 23  .............................................................. استانداری بوشهر

 0 0 25 ۷ 100 29 34 1  ...................... اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 0 0 1 14 15 29 2 5  ....................................................... اداره کل انتقال خون 

 0 0 14 7 87 35 28 1  ...............................................................شهرداری بوشهر

 0 0 31 13 27 12 1 0  ..................................... اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

 0 0 2 0 3 0 0 0  ............................. اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 2 0 42 24 77 23 16 1  ................................................. اداره کل راه و شهرسازی

 0 0 1 5 5 4 2 0  ....... پرورش فکری کودکان و نوجوانان  اداره کل کانون

 1 0 30 3 37 2 4 0  ................................................... کمیته امداد امام خمینی

 0 0 6 2 45 6 4 0  ............................................ بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 0 2 3 5 27 15 6 5  .................................. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 0 0 9 8 16 11 8 0  .................................................. آموزش فنی و حرفه ای 

 0 0 13 1 31 5 8 0  ...................... اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

 0 0 7 3 20 13 2 0  ............................................................ اداره کل استاندارد

 0 0 15 5 18 5 6 0  .................................. شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

 1 0 8 4 7 3 0 0  ..................................... پارک علم و فناوری خلیج فارس

 0 0 2 1 6 4 4 0  ......................................... نیشرکت غله و خدمات بازرگا

 2 0 19 14 15 5 1 0  ...................................... اداره کل حفاظت محیط زیست 

 0 0 114 79 201 91 19 3  ....................................................... اداره کل امور مالیاتی

 0 0 13 28 24 58 6 9  ...................................... اداره کل کتابخانه های عمومی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ...................................... شرکت آب و فاضالب روستایی 

 0 0 47 11 86 31 14 1  .................................... سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

 0 0 2 0 52 3 33 1  .................................................................. اداره کل پست

 1 0 188 49 335 75 53 6  .............................................. اداره کل آموزش و پرورش

 1 1 184 12 221 37 35 3  .............................................. اداره کل بنادر و دریانوردی

 1 0 13 5 27 5 4 0  ......................................................... اداره کل هواشناسی
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 ()دنباله 1399: کارکنان دولت برحسب جنس و مدرک تحصیلی -5-4

 دستگاه اجرایی
 دیپلم ر از دیپلمکمت جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن

 3 0 ۷ 0 16 2  ........................................................................ رداری دوراهکشه

 94 4 9 0 236 39  ...................................................................................... بانک سپه

 36 3 3 0 276 23  ................................................. اداره کل زندانها و اقدامات تامینی

 31 0 11 1 202 46  ................................................................... اداره کل منابع طبیعی

 8 0 12 1 132 53  ............................................ اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 12 0 24 0 42 4  ................................................................... سیراف شهرداری بندر

 9 1 48 0 131 4  .......................................................................... شهرداری آبپخش

 20 0 82 0 146 0  ............................................................... شهرداری بندر نخل تقی

 3 0 ۷ 0 18 1  ................................................................................ شهرداری آباد

 3 0 19 0 30 3  ........................................................................ شهرداری تنگ ارم

 2 0 18 0 30 1  .............................................................. شهرداری بندر امام حسن

 10 1 39 0 59 3  .......................................................................... شهرداری سعدآباد

 25 1 40 0 102 8  ........................................................................... شهرداری کنگان

 5 0 22 0 44 4  ........................................................................شهرداری بندرریگ

 29 1 96 0 1۷2 15  ............................................................................. شهرداری گناوه

 803 29 563 22 216۷ 130  ......................................................... شرکت پاالیش گاز فجر جم

 3 0 0 0 28 7  ............................................................. شرکت شهرکهای صنعتی

 23 0 28 0 308 136  .............................................................................. جهاد کشاورزی

 35 2 15 0 134 35  ............................................................... اداره کل میراث فرهنگی

 3 0 0 0 75 21  ...................................................................... اداره کل ثبت احوال

 28 1 10 0 120 36  ....................................................... شرکت سهامی آب منطقه ای

 19 1 7 0 113 28  ....................................................................... جمعیت هالل احمر

 10 0 2 0 57 6  ............................................................................. تبلیغات اسالمی

 277 2 140 1 907 82  .............................................................. شرکت توزیع نیروی برق

 23 1 19 0 122 33  ............................................................................. اداره کل ورزش

 6 0 2 0 1۷ 1  ............................................................. موسسه آموزش کشتیرانی

 2 0 0 0 6 3  ................................................................................... حوزه هنری
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)دنباله( 1399: دولت برحسب جنس و مدرک تحصیلی کارکنان -5-4  

 دستگاه اجرایی
 دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 0 0 0 0 5 1 1 1  ................................................. وراهکشهرداری د

 0 0 1۷ 5 ۷5 28 41 2  ...............................................................بانک سپه

 10 0 44 6 142 11 41 3  ......................... اداره کل زندانها و اقدامات تامینی

 4 0 23 14 108 30 25 1  ............................................ نابع طبیعیاداره کل م

 0 0 30 11 78 38 4 3  .................... اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 0 0 0 0 6 4 0 0  ............................................ شهرداری بندر سیراف

 0 0 0 0 8 0 63 3  .................................................. شهرداری آبپخش

 0 0 2 0 24 0 18 0  ....................................... شهرداری بندر نخل تقی

 0 0 2 0 3 0 3 1  ......................................................... شهرداری آباد

 0 0 2 1 5 2 1 0  ................................................ شهرداری تنگ ارم

 0 0 1 0 8 1 1 0  ...................................... شهرداری بندر امام حسن

 0 0 0 0 5 1 5 1  .................................................. شهرداری سعدآباد

 0 0 6 1 1۷ 5 14 1  .................................................... شهرداری کنگان

 2 0 3 0 ۷ 3 5 1  ................................................ شهرداری بندرریگ

 0 0 6 0 28 9 13 5  ...................................................... شهرداری گناوه

 0 0 92 5 4۷9 58 230 16  .................................. شرکت پاالیش گاز فجر جم

 0 0 6 2 18 5 1 0  ..................................... شرکت شهرکهای صنعتی

 2 1 90 56 148 78 17 1  ...................................................... جهاد کشاورزی

 1 0 21 20 44 12 18 1  ....................................... اداره کل میراث فرهنگی

 0 0 7 2 43 8 5 1  .............................................. اداره کل ثبت احوال

 0 0 34 12 45 21 3 2  ................................شرکت سهامی آب منطقه ای

 5 1 11 9 64 16 7 1  ................................................جمعیت هالل احمر

 0 0 14 3 30 3 1 0  ..................................................... تبلیغات اسالمی

 3 0 92 30 296 47 99 2  ....................................... شرکت توزیع نیروی برق

 0 0 21 9 49 22 10 1  ..................................................... اداره کل ورزش

 0 0 4 0 4 1 1 0  ..................................... موسسه آموزش کشتیرانی

 0 0 2 0 2 3 0 0  ............................................................ حوزه هنری
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 )دنباله( 1399: کارکنان دولت برحسب جنس و مدرک تحصیلی -5-4

 دستگاه اجرایی
 دیپلم کمتر از دیپلم جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن

 23 0 7 0 104 2  ......................... آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 6 0 51 0 ۷9 1  ..................................................شهرداری اهرم 

 9 1 2۷ 0 64 5  ..................................................... شهرداری جم

 3 2 2۷ 0 42 2  ................................................. شهرداری دالکی

 5 0 10 0 26 0  ................................................. شهرداری بادوله

 65 0 350 2 504 15  .............................................. شهرداری برازجان

 5 0 0 0 11 1  ...................................................شهرداری شنبه

 2 ۷ 2۷ 0 34 ۷  ............................................. شهرداری شبانکاره

 6 0 31 0 4۷ 2  ............................................... شهرداری وحدتیه

 10 0 10 0 33 2  ............................................. شهرداری بردستان

 3 0 22 0 36 1  .............................................. شهرداری بردخون

 2 0 10 0 28 0  ................................................. شهرداری کاکی

 1 0 5 0 13 4  ............................................. شهرداری انارستان

 1 0 0 0 13 0  ................................................... شهرداری بنک

 25 2 5 0 192 51  ............................. اداره کل ثبت اسناد و امالک

 11 0 3 0 57 20  ....................................... ه سالمتاداره کل بیم

 12 2 1 0 22 5  .................................................شهرداری خارگ

 17 0 11 0 130 24  ............................................................... شیالت

 2 0 6 0 30 15  ................................................... تعاون روستایی

 39 5 18 0 518 92  .............................................................. گمرک 

 9 0 11 1 160 29  ................................... دامپزشکی استان بوشهر 

 0 0 0 0 8 0  ......................................... بانک توسعه صادرات

 22 0 32 0 ۷3 1  .............................................. شهرداری عسلویه

 16 2 15 0 108 40  ................................ ایثارگرانبنیاد شهید و امور 

 12 1 4 0 ۷1 16  ............................................... تعزیرات حکومتی

 10 1 5 0 34 27  ................................................... پزشکی قانونی

 248 114 53 18 626 639  ........ دیریت درمان م -سازمان تامین اجتماعی 
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 ()دنباله 1399: کارکنان دولت برحسب جنس و مدرک تحصیلی -5-4

 دستگاه اجرایی
 تریدک فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 0 0 1 2 53 0 20 0  ...................... آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 0 0 0 0 14 1 8 0  ................................................ شهرداری اهرم

 0 0 1 0 16 3 11 1  .................................................. شهرداری جم

 0 0 0 0 8 0 4 0  .............................................. شهرداری دالکی

 0 0 1 0 ۷ 0 3 0  .............................................. شهرداری بادوله

 0 0 ۷ 2 5۷ ۷ 25 4  ........................................... شهرداری برازجان

 0 0 2 0 3 1 1 0  ................................................بهشهرداری شن

 0 0 0 0 0 0 5 0  .......................................... شهرداری شبانکاره

 0 0 0 0 6 2 4 0  ............................................ شهرداری وحدتیه

 0 0 3 0 2 2 8 0 ............................شهرداری بردستان..............

 0 0 0 0 10 1 1 0  ........................................... شهرداری بردخون

 0 0 0 0 11 0 5 0  .............................................. شهرداری کاکی

 0 2 0 0 5 2 0 0  .......................................... شهرداری انارستان

 0 0 0 0 9 0 3 0  ................................................ شهرداری بنک

 0 0 34 6 115 41 13 2  .......................... اداره کل ثبت اسناد و امالک

 2 0 8 3 31 16 2 1  .................................... اداره کل بیمه سالمت

 0 0 0 0 8 3 1 0  ..............................................شهرداری خارگ

 0 0 20 15 66 8 16 1  ............................................................ شیالت

 0 0 8 4 13 10 1 1  ................................................ تعاون روستایی

 0 0 80 25 295 54 86 8  ............................................................. گمرک

 36 5 10 11 55 10 39 2  ................................. شکی استان بوشهردامپز

 0 0 4 0 4 0 0 0  ...................................... بانک توسعه صادرات

 1 0 1 0 11 1 6 0  ........................................... شهرداری عسلویه

 1 1 11 12 52 19 13 6  ............................. بنیاد شهید و امور ایثارگران

 0 0 17 3 37 12 1 0  ............................................ تعزیرات حکومتی

 5 10 1 4 11 10 2 2  ................................................ پزشکی قانونی

 120 88 6 4 164 343 35 ۷2  ...... یریت درماندم -سازمان تامین اجتماعی 
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 ()دنباله 1399: کارکنان دولت برحسب جنس و مدرک تحصیلی -5-4

 دستگاه اجرایی
 دیپلم کمتر از دیپلم جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن

 42 0 37 14 245 92  ................................................................. دانشگاه خلیج فارس 

 11 0 6 0 142 97  ........................................................................ دانشگاه پیام نور 

 904 601 482 179 3345 4223  ............................................................... دانشگاه علوم پزشکی 

 6 2 8 0 72 31  ............................................... سازمان مدیریت و برنامه ریزی  

 26 36 37 31 151 243  .................................................................................. بهزیستی  

 2 0 5 1 12 4  ............................ مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی  

 4 0 6 0 9 9   .................................................................. مدیریت امور عشایر 

 95 2 0 0 221 19   ...................................... شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 

 19۷ 5 16 0 431 36  ............................................................................... شرکت گاز  

 0 0 0 0 0 0   ........................................................................پژوهشکده میگو 

 0 0 0 0 0 0   .................................................................. صندوق بازنشستگی 

 5 0 3۷ 0 5۷ 1  ........................................................................... شهرداری دیر  

 0 0 0 0 0 0   ........................................................ اداره امور شعب بانک ملی 
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 ()دنباله 1399: کارکنان دولت برحسب جنس و مدرک تحصیلی -5-4

 دستگاه اجرایی
 دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 1 0 44 26 94 44 2۷ 8 ...................................................... دانشگاه خلیج فارس

 19 11 58 50 3۷ 36 11 0 ............................................................ دانشگاه پیام نور

 249 319 14۷ 225 101۷ 2452 546 44۷ .................................................... دانشگاه علوم پزشکی

 1 0 31 9 23 1۷ 3 3 ..................................... سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 2 2 22 55 60 115 4 4 ....................................................................... بهزیستی

 0 0 0 0 1 1 4 2 ................. جمع آوری و فروش اموال تملیکیمدیریت 

 0 0 3 3 13 5 4 2 ....................................................... مدیریت امور عشایر

 0 0 ۷ 0 5۷ 10 62 ۷ ........................... شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

 1 0 10 5 114 24 93 2 ..................................................................... شرکت گاز

 0 0 0 0 0 0 0 0 ............................................................ پژوهشکده میگو

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...................................................... صندوق بازنشستگی

 0 0 4 0 10 1 1 0 ................................................................ شهرداری دیر

 0 0 0 0 0 0 0 0 ............................................. اداره امور شعب بانک ملی

 مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر.

  



 نيروی انساني -4 1399 بوشهر ی استاننامه آمارسال

205 

 ابییشدگان از طریق مراکز کارهای شغلی اعالم شده ، متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گماردهفرصت -6-4

 سال و شهرستان
های تعداد فرصت

 شغلی

 رده شدگانبه کار گما متقاضیان کار

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1380 ................................  000 000 000 000 000 000 000 

1385 ................................  101۷8 118۷1 9681 2190 6389 5301 1088 

1390 ................................  4433 12132 ۷628 4504 2255 1632 623 

1395 ................................  3549 ۷434 5458 19۷6 3354 2328 1026 

1396 ................................  1562 3۷42 2882 860 1292 1061 231 

139۷ ................................  3303 453۷ 282۷ 1۷10 1830 1239 591 

1398 ................................  3584 3814 2485 1339 1۷59 993 ۷66 

1399..................... 4377 2699 1762 937 2001 1322 679 

 153 344 49۷ 229 301 530 ۷23  ............................... بوشهر

 188 61 249 1۷3 68 241 248  ........................... تنگستان

 64 49 113 151 230 381 221  .................................... جم

 135 355 490 230 545 ۷۷5 1694  ........................... دشتستان

 90 98 188 8۷ 84 1۷1 198  ................................ دشتی

 0 31 31 4 51 55 30  .................................... دیر

 0 83 83 ۷ 108 115 223  .................................. دیلم

 2 214 216 15 310 325 528  ............................. عسلویه

 ۷ 24 31 2 0 2 41  ............................... کنگان

 40 63 103 39 65 104 4۷1  ................................. گناوه

 .بوشهر ل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استاناداره ک -ماخذ

 .فرصتهای شغلی به عنوان متقاضیان نیروی کار تعریف می شود تعداد(1

 .کار به عنوان عرضه نیروی کارتعریف می شود متقاضیان(2
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 متقاضیان کار ثبت نام شده بر حسب سن -7-4

 ساله 45-54 ساله 35-44 ساله 25-34 ساله 15-24 جمع سال و شهرستان
ساله و  55

 بیشتر

1380 .........................  000 000 000 000 000 000 

1385 .........................  118۷1 40۷4 5098 1836 ۷04 159 

1390 .........................  12131 4213 5239 1663 ۷۷1 245 

1395 .........................  ۷434 14۷1 4354 1129 34۷ 133 

1396 .........................  ۷434 14۷1 4354 1129 34۷ 133 

139۷ .........................  453۷ ۷43 2401 923 346 124 

1398 .........................  3814 595 195۷ 842 300 120 

1399................. 2699 451 1354 582 203 109 

 36 65 13۷ 232 60 530  ......................... بوشهر

 15 23 ۷5 99 29 241  ..................... تنگستان

 3 12 49 229 88 381  ..............................جم

 22 48 159 382 164 ۷۷5  .................... دشتستان

 23 20 30 ۷2 26 1۷1  ......................... دشتی

 0 3 12 23 1۷ 55  .............................. دیر

 ۷ 13 22 43 30 115  ............................ دیلم

 2 15 69 212 2۷ 325  ....................... عسلویه

 0 0 0 1 1 2  ........................ کنگان

 1 4 29 61 9 104  ........................... گناوه

 .داره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهرا -ماخذ
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 متقاضیان کار ثبت نام شده بر حسب وضع سواد -8-4

 جمع سال و شهرستان
پایان دوره 

 ابتدایی

پایان دوره 

 راهنمایی
 دبیرستانی

1380 .............................  000 000 000 000 

1385 .............................  11605 1983 3922 0 

1390 .............................  12051 1268 2200 0 

1395 .............................  ۷434 3۷9 ۷۷0 619 

1396 .............................  3۷42 259 51۷ 351 

139۷ .............................  453۷ 324 603 644 

1398 .............................  3814 22۷ 433 662 

1399.................... 2699 162 307 572 

 195 60 28 530  ............................ بوشهر

 84 63 34 241  ........................ تنگستان

 16 2۷ 2۷ 381  ................................. جم

 85 89 30 ۷۷5  ........................ دشتستان

 36 11 30 1۷1  ............................. دشتی

 24 1 0 55  ................................. دیر

 12 26 8 115  ............................... دیلم

 44 21 4 325  .......................... عسلویه

 0 0 0 2  ............................ کنگان

 ۷6 9 1 104  .............................. گناوه

 

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار نيروی انساني -4

208 

 له()دنبا متقاضیان کار ثبت نام شده بر حسب وضع سواد -4-8

 بی سواد لیسانس و باالتر فوق دیپلم دیپلم سال و شهرستان

1380 .............................  000 000 000 000 

1385 .............................  4161 503 ۷11 325 

1390 .............................  4249 1483 2442 409 

1395 .............................  1338 ۷33 241۷ 11۷9 

1396 .............................  958 348 1291 18 

139۷ .............................  91۷ 346 1611 92 

1398 .............................  ۷55 3۷4 1296 6۷ 

1399................... 533 207 858 60 

 1۷ 111 2۷ 92  ............................ بوشهر

 4 33 9 13  .........................تنگستان

 1 168 33 109  ................................. جم

 9 283 84 195  ........................ دشتستان

 22 41 8 23  ............................. دشتی

 3 12 3 12  ................................. دیر

 3 3۷ ۷ 22  ............................... دیلم

 0 164 33 59  ...........................عسلویه

 0 2 0 0  ............................ کنگان

 1 ۷ 3 ۷  .............................. گناوه

 .بوشهر اره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استاناد -ماخذ
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 افراد به کار گمارده شده بر حسب وضع سواد -9-4

 جمع سال و شهرستان
پایان دوره 

 ابتدایی
 دبیرستانی پایان دوره راهنمایی

1380 .............................................................  000 000 000 000 

1385 .............................................................  6188 1245 2362 0 

1390 .............................................................  2355 236 566 0 

1395 .............................................................  3354 1۷5 48۷ 400 

1396 .............................................................  1292 94 240 144 

139۷ .............................................................  1830 201 384 298 

1398 .............................................................  1۷60 145 228 389 

1399........................................... 2001 140 261 544 

 204 53 20 49۷  ............................................................ بوشهر

 85 64 40 249  ........................................................ تنگستان

 10 14 15 113  ................................................................. جم

 ۷1 58 20 490  ....................................................... دشتستان

 43 15 35 188  ............................................................. دشتی

 6 2 0 31  ................................................................. دیر

 8 26 5 83  ............................................................... دیلم

 39 1۷ 3 216  .......................................................... عسلویه

 0 4 1 31  ............................................................ کنگان

 ۷8 8 1 103  .............................................................. گناوه
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 ()دنباله افراد به کار گمارده شده بر حسب وضع سواد -4-9

 بی سواد لیسانس و باالتر فوق دیپلم دیپلم سال و شهرستان

1380....................................................................................... 000 000 000 000 

1385......................................................................................... 1911 1۷4 25۷ 239 

1390.......................................................................................... 964 281 2۷0 38 

1395........................................................................................... ۷26 315 ۷96 43۷ 

1396........................................................................................... 386 121 2۷9 28 

139۷........................................................................................... 353 129 389 ۷6 

1398........................................................................................... 332 133 493 40 

1399.................................................................. 401 127 457 71 

 1۷ ۷9 29 95 ...........................................................................................بوشهر

 ۷ 23 ۷ 23 .......................................................................................تنگستان

 0 31 8 35 ................................................................................................جم

 19 136 41 145 .......................................................................................دشتستان

 23 39 5 28 ...........................................................................................دشتی

 2 10 2 9 ................................................................................................دیر

 2 20 3 18 ..............................................................................................دیلم

 2 20 4 18 .........................................................................................یهعسلو

 0 99 24 34 ...........................................................................................کنگان

 0 6 3 ۷ ............................................................................................گناوه

 .بوشهر ل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استاناداره ک -ماخذ
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 های دولتی، خصوصی و تعاونیبخش درافراد به کار گمارده شده  -10-4

 اظهار نشده تعاونی خصوصی دولتی جمع سال و شهرستان

1390.......................................................................................... 303 ۷ 296 0 0 

1392............................................................................................ 943 22 919 2 0 

1393............................................................................................ 14۷6 53 1401 0 0 

1395........................................................................................... 2184 3۷ 2135 0 0 

1396........................................................................................... 1481 84 1130 26۷ 0 

139۷........................................................................................... 1830 12 1818 0 0 

1398.......................................................................................... 1۷60 100 1654 6 0 

1399.................................................................. 2001 40 1958 3 0 

 0 0 49۷ 0 49۷ ...........................................................................................بوشهر

 0 0 249 0 249 ........................................................................................تنگستان

 0 0 92 21 113 ................................................................................................جم

 0 1 480 9 490 ......................................................................................دشتستان

 0 0 185 3 188 ...........................................................................................دشتی

 0 0 31 0 31 ...............................................................................................دیر

 0 1 ۷9 3 83 ...............................................................................................دیلم

 0 1 211 4 216 .........................................................................................عسلویه

 0 0 31 0 31 .........................................................................................کنگان

 0 0 103 0 103 ...........................................................................................گناوه

 بوشهر. ل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استاناداره ک -ماخذ
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 مقدمه

بار در سال  اولین برای ملی در سطح کشاورزی آمارگیری

 با روش ،قتآمار عمومی و اداره ، توسط1339

 چند آمارگیری از انجام شد. پـس انجـام گیرینمونه

منتشر شد،  آن 1351و 1350 هایسال نتایج که اینمونه

 روستایی، کشاورزی سرشماری ، اولین1352درسال

 اجـرا در آمـد. در این مرحلـه به توسط مرکز آمار ایران

 نقاط روستایی تمامی به مراجعه طریق از سرشماری

شد.  آوریجمع آبادی مورد نظر در سطح کشور، اطالعات

و  نقاط شهری کشاورزی های، فعالیتطرح در این

 از نقاط روستایی یک در هیچ که عشایـری خانوارهای

 نداشتند، منظور نشد. براساس مسکونی کشـــور محل

 ، طرحذکورم از سرشماری حاصل آماری چارچوب

 1354، 1353 هایدر سال روستایی کشاورزی آمارگیری

 1366و  1361 هایسال و نیز در 1359 لغایت 1356و 

 آن منتشر شد. اجرا و نتایج توسط مرکز آمار ایران

تهیه  طرح اجرای ضمن ، جهاد سازندگی1360در سال

از  حاصل اطالعات مشابه تی، اطالعاروستایی شناسنامه

 ،مرکز آمار ایران 1352 سال کشاورزی سرشماری اجرای

 کرد. گردآوری

 کشاورزی عمومی سرشماری ، اولین136۷ سال در

 و روستایی نقاط شهری ، در سطحمرکز آمار ایران توسط 

، تمامی سرشماری مد. در اینآاجـرا در مرحله بهکشور 

، از حقیقی اشخاص مربوط به کشاورزی هاییاربردبهره

و  روستایی نقاط ساکن خانوارهای به مراجعه طریق

 هاییبرداربهره و غیرساکن خانوارهای و نیز شهری

 تمام شناسایی ، از طریقحقوقی اشخاص مربوط به

ها مورد آن کشاورزی هایفعالیت انجام محل هایمکان

 این از چارچوب قرار گرفت. با استفـاده گیریآمار

 در کشاورزی اینمونه آمارگیری طرح ، اولینسرشماری

 شد. در این انجام ، توسط مرکز آمار ایران13۷1 سال

 تحت ،زراعی هاییبرداربهره زراعت ، فقط فعالیتطرح

 تولید، ارزش مربوط به و اطالعات قرار گرفت پوشش

 000و زراعی عمده تولید محصوالت و هزینه تولیدات

 شد. آوریجمع 13۷0 سال برای

 کشاورزیعمومی سرشماری ، دومین13۷2 در سال

 مد. در اینآ اجرا در به کشور توسط مرکز آمار ایران

تعداد  که شهری هایاز شهرها یا حوزه برخی سرشماری

 توجه قابل 136۷ سرشماری زمان آن در برداربهرهخانوار 

 این همـاست. س قرار نگرفته نبوده، مورد سرشماری

 ۷/1 معادل ،شده انجام محاسبات طبق از جامعه، بخش

 درصد اراضی 5/2، برداربهره درصد تعداد خانوارهـای

و  و قلمستان باغ درصد مساحت 2/3، زیرکشت زراعی

 .است بوده 136۷ کشور در سال هایدرصد تعداد دام 3/1

، سومین سرشماری عمومی کشاورزی 1382در سال 

کشور توسط مرکز آمار ایران و با مشارکت وزارت جهاد 
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کشاورزی اجرا گردید. در این سرشماری، برای شناسایی 

 108ان کشاورزی، تمام نقاط کشور به استثنای برداربهره

 برداری شد. هرستشهر تحت عنوان شهرهای منتخب، ف

در  ان کشاورزی شهرهای منتخب،برداربهرهفهرست 

جهاد  با استفاده از اطالعات موجود در وزارت 1381سال 

سرشماری »کشاورزی و تحقیقات محلی، در قالب طرح 

 د.شتهیه « ان کشاورزی شهرهای منتخببرداربهره

ی با استفاده از چارچوب آماری سرشمار 1384در سال 

، طرح آمـارگیری از 1382شـاورزی سال عمومی ک

های کشـور تـوسط مرکز آمار ایران و با دامـداری

ی مشارکت معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی برا

 اولین بار اجرا گردید.

، چهارمین 1393سرشماری عمومی کشاورزی 

مهر  5سرشماری عمومی کشاورزی کشور است که از 

 ر کشور انجامزمان در سراسطور همآبان ماه به 18لغایت 

دربرگیرنده طیف وسیعی از  شد. نتایج این سرشماری

های متنوع به اطالعات آماری است که در قالب جدول

 شود.صورت نشریه الکترونیکی و کاغذی ارائه می

صنعتی  هایآمارگاوداری ،بار اولین برای 1369 در سال

ر این طرح از که دشد  گردآوری توسط مرکز آمار ایران

های صنعتی منتج از سرشماری عمومی فهرست گاوداری

 سال در ذکور،م طرحاستفاده گردید.  136۷کشاورزی 

 13۷9 ،13۷5های سال دربه صورت سرشماری و  13۷3

سط تو 1383توسط مرکز آمار ایران، و در سال  1386و 

ای انجام و نتایج نمونه صورت بهوزارت جهاد کشاورزی 

 .است شدهائه آن ار

 دفتر آمار وزارت وسیله به 1346 تا سال مار کشتار دام،آ

 13۷5 تا سال 134۷ . از سالیافتانتشار می دارایی

 ، توسط مرکز آمار ایرانو انتشار آمار کشتار دام گردآوری

 هایگزارش ها و براساسبا شهرداری مکاتبه از طریق

هستنـد،  کشتارگـاه دارای کـه هایـیشهرداری ماهانـه

 اطالعات آوری، جمع13۷6 شده است. از سال انجام

 سازمان ها و با همکاریکشتارگاه از طریق ذکورم

 گیرد.می ها صورتکشور و شهرداری دامپزشکی

 اولین را برای مرغداری سساتؤاز م آمارگیری هایطرح

اجرا  1365و  1364 هایالدر س مرکز آمار ایران ،بار

لیت در های اخیر با توجه به تنوع فعانموده است. در سال

های پرورش صنعت مرغداری، برای هریک از فعالیت

کشی، مرغ مادر و جوجههمچنین  و مرغ تخمگذار و پولت

ورش اقدام به اجرای سرشماری کرده و برای فعالیت پـر

عمل آورده  گـوشتی، آمارگیری نمـونـه ای به مـرغ

 است. 

تا سال  ،های کشاورزیجدول ارزش افزوده فعالیت

ه از نشریات بانک مرکزی استخراج و در سالنام 13۷5

ا که اما از آن ج ارائه شده است. ،های گذشتهآماری سال

هیه به بعد اقدام به ت 13۷0مرکز آمار ایران از سال 

های ملی های ملی ایران براساس سیستم حسابحساب

1993 (SNA)  1380نموده است بنابراین از سال ،

اده از آمارهای مربوط به ارزش افزوده این فصل، با استف

های ملی تهیه شده توسط مرکز آمار ایران حساب

ه به بعد اداره مذکور اقدام ب 1390باشد اما از سال می

های های ملی ایران بر اساس سیستم حسابتهیه حساب

 است.  نموده  (SNA) 2008ملی 

 در جداول مندرج آمار و اطالعات و تنظیم هـتهی رایب

، از ایران مرکز آمار مختلف بر نشریات ، عالوهفصل این

، جهاد کشاورزی وزارت مربوط به هایو گزارش نشریات

، کشاورزی حمایتی خدمات سهامی نیرو، شرکت وزارت

و  مراتع، هالجنگ ، سازمانایران شیالت ازمانس
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 و کشور، سازمان مرکزی تعاون روستاییآبخیزداری 

 ، کار و رفاه اجتماعی نیز استفاده شده است.تعاون وزارت

در  آمارهایی ، شاملفصل این در مندرج آماری اطالعات

 ، شیالتطیور، جنگلداری و ، دامباغداری و زمینه زراعت

 یک، فصل ضمناً در پایانباشد. می تعاونی هایو شرکت

 افزوده  ارزش به جدول

 و «، شکار و جنگلداریکشاورزی» هایفعالیت

 .است یافته اختصاص« ماهیگیری»

 ممفاهی و فتعاری

 یاقتصاد یدیواحد تولی کشاورزی: برداربهره

در محدوده  یکشاورز تیچند فعال ای کیشامل 

که تحت شهر( است  ای یمشخص )آباد ییایجغراف

  ( قرار دارد.یحقوق ،یقیواحد )حق تیریمد

 یبرداربهرهساالنه با هدف گیاهان کشت  زراعت:

 ثلپوشش موقت م ریز ایباز  یاست که در فضا یاقتصاد

ام درختان باغ انج نیب ای یزراع نیزم یرو ک،یپالست

  .شودیم

هایی که در روز آمارگیری حداقل یبرداربهرهباغداری: 

 بع باغ و قلمستان دارند.متر مر 200

شامل گاو و گوساله، گاومیش و بچه  دام سنگین:

 ها است.سمیگاومیش و شتر و بچه شتر و تک

ی برداربهره :پرورش دام سنگین برداربهره

 کشاورزی که در روز آمارگیری دارای حداقل یک راس

 دام سنگین باشد.

 شامل گوسفند، بره، بز و بزغاله است.دام سبک: 

ی برداربهره :پرورش دام سبک بردارهبهر

دام  کشاورزی که در روز آمارگیری دارای حداقل دو راس

 سبک باشد.

 یائمد ایساالنه گیاهان کشت انواع  ای:کشت گلخانه

 یاقتصاد یبرداربهرههدف  ها بااست که در گلخانه

پوشش  ریز ی. کشت محصوالت کشاورزشودیانجام م

  ک،یتپالس ریموقت مانند کشت ز

 .شودیمحسوب نم یاکشت گلخانه

 365ای است که در دام ماده دام شیردوشی شده:

ز اروز گذشته نسبت به روز سرشماری زایمان کرده و  

آن شیردوشی شده باشد. دامی که تمام شیر آن به 

رسد، دام شیردوشی شده محسوب مصرف نوزادش می

 شود.نمی

تخمگذار، شامل مرغ گوشتی، مرغ  ماکیان )طیور(:

ون، شترمرغ، کبک، مرغ بومی، بلدرچین، قرقاول، بوقلم

 ت.، تیهو، مرغ شاخدار و هوبره اسدرّاجاردک، غاز، 

هایی که به مجموعه فعالیتپرورش زنبور عسل: 

آن نظیر  ی از زنبور عسل و تولیداتبرداربهرهمنظور 

شود. گرده عسل، ملکه، موم، ژل رویال و زهر انجام می

 که توسط زنبور عسل  و بره موم

 شود، سایر تولیدات این فعالیت است.آوری میجمع

مجموعه  داری(:)نوغان پرورش کرم ابریشم

وغان عملیاتی که با هدف تولید ابریشم، پیله یا تخم ن

 شود.انجام می

هایی از استخرها، به مجموعهمزارع پرورش آبزیان: 

نظیر های آب، خروجی زهکش و تاسیسات مرتبط کانال

شود که با انبار، نگهبانی، سرایداری و مدیریت گفته می

 ه است.پروری بوجود آمدهدف آبزی

ماهیانی هستند که از نظر زیستی در  ماهیان گرمابی:

درجه سلسیوس رشد و نمو  14-35های با دمای آب

های هایی از این ماهیان در محیطکنند. گونهمی
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ا و استخرها بندان، آب پشت سدهمصنوعی نظیر آب

شوند. مانند خانواده کپور )آمور و پرورش داده می

 اک(. توففی

 ردماهیانی هستند که از نظر زیستی  ماهیان سردابی:

س رشد و نمو درجه سلسیو 6-19های با دمای آب

های هایی از این ماهیان در محیطکنند گونهمی

ه مصنوعی نظیر استخر و سدهای ساخته شده پرورش داد

 کمان. آالی رنگینشوند مانند قزلمی

 هر شناور اعم از قایق، لنج و کشتی شناور صیادی:

که کاربری صیادی داشته و با اخذ مجوزهای الزم 

 گیرد.فعالیت صیادی تجهیز و مورد استفاده قرار می

 ای یقیاست حق یشخص کشاورزی: برداربهره

 تیریمد ،گرانیبا مشارکت د ای ییکه به تنها یحقوق

 یقتصاداو  یفن تیو مسئول یکشاورز یبرداربهرهامور 

 میسه آن انیدر سود و ز مایآن را به عهده داشته و مستق

  .است

 از بخشی(: زراعی اراضی ی )زراع یهانیزم

 نهساال گیاهان کشت برای که است کشاورزی هایزمین

 راعیز زمین در. است یافته اختصاص( دیم و آبی از اعم)

گیاهی  دیگر، علل یا کشت تناوب دلیل هب است ممکن

 .باشد نشده کاشته

 )اراضی زراعی آبی(: زراعـی آبـیهای زمین

ر دزراعت  یبرا ازیاست که آب مورد ن یزراع هاینیزم

  .شودیتامین م یاریآب قیآن، از طر

(: دیم اراضی زراعیهای زراعی دیم )زمین

ر دراعت ز یبرا ازیاست که آب مورد ن یزراع هاینیزم

  .شودیتامین م ینزوالت آسمان قیاز طر صرفا آن

منظور  به که است زمینی مساحت :زیرکشت سطح

 رفته زیر کشت راعیز مورد نظر در سال تولید محصول

 باشد.

اول مهرماه هر سال لغایت پایان  سال زراعی:

 .سال بعد است ورماهیشهر

هان گیا)محصوالت ساالنه(:  گیاهان ساالنه

ها نآ شیدارند، دوره رو یکه معموال ساقه علف یکشاورز

ره دوره بعد دوبا دیتول یسال است و برا کیکمتر از 

تا چند  که شکریو ن ونجهی رینظگیاهانی . شوندیمکاشته 

 نیها پس از برداشت در زمآن ینیزمریسال، قسمت ز

در  زین کندیو معموال در سال بعد رشد م ماندیم یباق

 .ردیگیگروه قرار م نیا

از  یانواعی(: محصوالت دائمگیاهان دائمی )

است و پس  یها چوبساقه آن ایهستند که تنه  گیاهان

و  ماندیم یباق نیسال در زم نیچند ،کاشت بار کیاز 

مانند . شودیداشت و برداشت آن تکرار م اتیفقط عمل

 ی.زیو درخت تبر یگل محمد ،یبوته چا وه،یدرختان م

 به: مدرن و زهکشی آبیاری هایشبکه

 تاسیسات شامل ،آبیاری از تاسیسات ایمجموعه

 زراعی و قطعات مزارع به و آبرسانی آب ، انتقالآبگیری

 که شود.اطالق می هکتار 200تا  60حدود  با مساحت

 گیریو اندازه ، تحویل، توزیعکنترل تجهیزات هـب مجهز

 مورد نیاز را در شرایط آب ای،شبکه شد چنینبا آب

 تامین درصد تضمین، 80با حداقل هیدرولوژیکی نـرمال

 .کندمی

 و آب -9 فصل» مفاهیم و تعاریف کنید به رجوعسد: 

 .«برق
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 در دوره زمانی که است مقدار محصولیتولید: 

 لحاص ،ولیدیینـد تولید در واحد تافر ، طیمشخص

. در است و مصرف فروش برای عرضه شود و آمادهمی

جنبه  مقدار تولید که ، آنمرکز آمار ایران آماری هایطرح

 باشد و یا به جنسی آن یا دستمزد بابت داشته رایگان

 برسد نیز، جزو تولید محسوب واحد تولیدی خودمصرفـی

 شود. می

 به ولید هر محصول، تکشاورزی در مورد محصوالت

شود، مورد نظر می برداشت از مزرعه کهآن متعارف حالت

لوبیا،  ، در مورد انواعشلتوک ، وزن. در مـورد برنجاست

 و شبدر، وزن ، اسپرس، در مورد یونجهخشک دانه وزن

 محصول ، وزنپسته و مورد گردو، بادام خشک، در علوفه

در مورد و  خشک با پوست یپوست سبز ول بدون

، اصله بـرحسب درخـت ، سپیـدار و...، قـطعتبـریـزی

 شود.می تولید محسوب

شود که در آن به مراکزی گفته می :دام عرضه مراکز

 گیرد. سایر مراکز عرضهعرضه و کشتار دام صورت می

تی شامل مراکزی است که در آن پرندگان و ماهیان زین

 .شودعرضه می

به مراکزی  :دام های خامفراورده عرضه مراکز

های گوشت قرمز و آالیش شود که فراوردهگفته می

 نماید.خوراکی دام را عرضه می

به مراکزی  :طیور های خامفراورده عرضه مراکز

های گوشت مرغ و آالیش شود که فراوردهگفته می

 نمایند.خوراکی مرغ را عرضه می

به  :آبزیان های خامفراورده عرضه مراکز

های گوشت آبزیان شود که فراوردهمراکزی گفته می

 شود.عرضه می

 منظور :های خامفراورده عرضه سایر مراکز

 هایفروشگاه ها،سوپر مارکت مـانند مـراکزی

  باشند.و... می هاپروتئینی سوپر ای،زنجیره

ی کشاورزی است برداربهرهیک  :صنعتی گاوداری

ه از ن، فعالیت پرورش گاو و گوساله با استفادکه در آ

 های متداول و پیشرفته علم دامپروری )از نظر نحوهشیوه

نگهداری، روش تغذیه و اصول بهداشت دام( انجام 

 گیرد و دارای ظرفیت حداقل بیست راس است.می

ز مرغی است که ا )نیمچه گوشتی(: گوشتی مرغ

زه زمانی پرورش جوجه یک روزه گوشتی، در یک با

 شود.مشخص به منظور تولید گوشت حاصل می

ولت مرغی است که از پرورش پ تخمگذار: مرغ

مرغ خوراکی تخمگذار، حاصل و به منظور تولید تخم

  شود.نگهداری می

تولیدشده بدون پوسته سخت آهکی  مرغتخم :لنبه

 است.

بـرای  دار آننطفه از تخم که است مرغی مادر: مرغ

روزه استفاده شده و به سه گروه مرغ ید جوجه یکتول

قسیم مادرگوشتی، مرغ مادر تخمگذار و مرغ مادر بومی ت

 شوند.می

م که از قرار گرفتن تخ ایجوجه روزه:یکجوجه 

 یکشمخصوص جوجه یهانیدر ماش وریدار انواع طنطفه

که شامل جوجه  شودیحاصل م نیزمان مع یو ط

 سایر ماکیان است. ذار، بومی وروزه گوشتی، تخمگیک

 کارگاه یا خارج در داخل که کارکنانی تمامی :شاغالن

یا  با مزد و حقوق ، خواهوقتیا پاره وقتتمام صورت به

 و کارکنان فعال و شرکای )مالکان مزد و حقوق بدون
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 کنند، شاغلکار می کارگاه برای مزد(، بدون فامیلی

 شوند.می محسوب

مزد  عبارت از بگیران:جبران خدمات مزد و حقوق

ها )پول، کاال و ...( به مزد و و حقوق و سایر پرداختی

 بگیران است.حقوق

های کارگاه به منظور، مجموع پرداختی مزد و حقوق:

 بگیران است.صورت پول و یا کاال به مزد و حقوق

 اموال تغییرات )ارزش گذاریسرمایه

 اموال در ارزش ایجاد شده تغییرات(: ایایهسرم

و هزینه  خرید یا تحصیل ارزش )مجموع ایسرمایه

 فروش ارزش منهای ایسرمایه اموال اساسی تعمیرات

را  معین زمانی دوره (، طیایسرمایه اموال یا انتقال

 گویند. گذاریسرمایه

، ل، وسایآالتنـماشی تمـامی :ایهسرمای اموال

 های فعالیت امانج برای هستند کــه تجهیزاتی ابــزار و

 بیشتر سال ها معموال از یکآن عمر مفید اقتصادی

 نیرو، ابزار و وسایل تولید و تجهیزات آالت. ماشیناسـت

و  نقلیه ، وسایلاداری زاتو تجهیـ کار بادوام، لــوازم

شمار  به ایسرمایه از اموال اییه، نمونهساختمان

 آیند.می

عضو  هفت  نفر با حداقلکه  شرکتی :تعاونی شرکت

ای هحقیقی یا حقوقی غیردولتی به منظوررفع نیازمندی 

یق مشترک وبهبود وضع اقتصادی واجتماعی اعضا ازطر

 بخش قانونخودیاری وکمک متقابل آنان براساس 

یل د فعالیت اقتصادی تشکبرای انجام یک یا چن تعاون

 وثبت می شود.

 فصـل» و مفاهیم تعاریف کنید به رجوعآبریز:  هضحو

 .«هوا و و آب ـ سرزمیـن1

 رودخانه، کـه هضاز حو نقاطی تمامی آبخیزها: اراضی

 منتهی رودخانه به از آن ،از بارندگی ناشی روان هایآب

 نامند.می آبخیز رودخانه شود، اراضیمی

و  احیا برای که های یفعالیت تمامی: آبخیزداری

 .گیردمی آبخیز انجام هضحو اصـالح

 گزیده اطالعات

، 1393براساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی    

واحد تولیدی کشاورزی، تحت عنوان  39803تعداد 

بهربرداری کشاورزی دراستان شناسائی شده است که 

های زراعت، باغداری، تولید ی ازفعالیتحداقل به یک

 وای، پرورش دام،پرورش ماکیان به روش سنتی گلخانه

 اند. اکثریت مطلق اینپرورش زنبورعسل مشغول بوده

ها توسط اشخاص حقیقی و یا همان یبرداربهره

  61شود و تنها کشاورزان و دامداران اداره می

شخاص داره ادرصد( تحت ا1/0ی کشاورزی )برداربهره

های رسمی ومؤسسات عمومی( قرار حقوقی )شرکت

 داشته است. 

طبق نتایج این سرشماری، مساحت اراضی کشاورزی 

هکتار شامل  3084۷5معادل 1393استان درمهر سال 

هکتار، و  284843اراضی زیرکشت محصوالت ساالنه 

هکتارگزارش شده است.  23635باغ و قلمستان 

النه آبی کشاورزی استان همچنین مساحت اراضی سا

هکتار بوده است. سطح کاشت و مقدارتولید  ۷6184

-93محصوالت عمده کشاورزی استان طی سال زراعی 

 طبق نتایج این سرشماری به شرح زیراست:1392

 هکتار  بوده است.. 201815گندم : سطح زیرکاشت 

 هکتار بوده است. 36285جو: سطح کاشت 
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هکتار  36083کاشت  سایر محصوالت کشاورزی: سطح 

در زمان اجرای طرح سرشماری ) مهر و  بوده است.

سفند رأس گو 1۷941۷(، تعداد انواع دام شامل 1393آبان

 ورأس گاو  24۷۷9رأس بز و بزغاله و  4285۷۷و بره،

 2944رأس گاو میش وبچه گاومیش و  ۷90گوساله  و

 رأس شتر و بچه شتر بوده است.

هان مطابق آخرین اندازهای جنگلی استمساحت عرصه

ای صورت گرفته است در سال های ماهوارهگیری

سال  در هکتار برآورد شده است. 22۷005 معادل1393

 قطفمراتع استان  میلیون هکتار 26/1حدود  از مذکور،

وسط بقیه در رده مراتع مت درصد جزء مراتع خوب و ۷/0

 فقیر محسوب شده است. و

های ساحلی ن آبزیان از آبت 60۷10، 1399در سال    

درصد  44/5 شده که از این مقدار صید خلیج فارس

ن سطح زیادرصد مربوط به   48/۷و  کف زیانمربوط به 

 باشد.میدرشت 

ز تن آبزیان صید شده ا 23608مقدار  1399در سال    

های داخلی مزارع پرورش میگو و ماهی  بوده است آب

 می باشد.درصد آن  میگو پرورشی  100که  

شهر اورهای صیادی در استان بو، تعداد شن1399در سال 

 درصد نسبت به سال گذشته3فروند بوده است که  2030

 529وفروند قایق  1480کاهش داشته است. از این تعداد 

 کشتی بوده است. تعداد صیاد حرفه ای که 21لنج و 

ر بوده نف 8621مجوز از شیالت استان برای صید را دارند 

 .است

عضو شرکت  6905شرکت با تعداد  943 در استان بوشهر

تعاونی کشاورزی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون 

 وجود دارد.
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 (برداربهره) 1393و شهرستان:  برداربهرهان فهرست شده و سرشماری شده برحسب نوع برداربهرهتعداد  -1-5

 جمع خانوار معمولی ساکن غیر ساکن خانوار معمولی
 شهرستان

 فهرست شده سرشماری شده فهرست شده سرشماری شده فهرست شده سرشماری شده

  ........................................... جمع 39956 39803 28198 28052 544 544

  ....................................................... بوشهر 18۷۷ 18۷۷ 1643 1643 1 1

  ................................................... تنگستان 4853 4۷۷5 4421 4344 23 23

  ............................................................ جم 268۷ 2681 22۷5 22۷3 3 3

  .................................................. دشتستان 16106 16101 10422 1041۷ 380 380

  ........................................................ دشتی 5469 5455 3449 3435 131 131

  ............................................................ دیر 3226 3212 18۷9 1865 0 0

  .......................................................... دیلم 9۷2 9۷1 688 68۷ 4 4

  ..................................................... عسلویه ۷46 ۷2۷ ۷19 ۷00 0 0

  ..................................................... کنگان  661 65۷ 629 62۷ 1 1

  ......................................................... گناوه 3359 334۷ 20۷3 2061 1 1
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)دنباله(  1393و شهرستان:  برداربهرهان فهرست شده و سرشماری شده برحسب نوع برداربهرهتعداد -5-1

 بردار( )بهره

 غیر ساکن بهره بردار شرکت رسمی/ موسسه عمومی
 شهرستان

 فهرست شده سرشماری شده فهرست شده سرشماری شده

  ............................... جمع 11153 11146 61 61

  .......................................... بوشهر 225 225 8 8

  ...................................... تنگستان 405 404 4 4

  .............................................. جم 39۷ 393 12 12

  ..................................... دشتستان 5296 5296 8 8

  .......................................... دشتی 18۷2 18۷2 1۷ 1۷

  .............................................. دیر 1346 1346 1 1

  ............................................. دیلم 280 280 0 0

  ........................................ عسلویه 2۷ 2۷ 0 0

  ........................................ کنگان  31 29 0 0

  ........................................... گناوه 12۷4 12۷4 11 11

 ر کشاورزی.مرکز آمار ایران. دفت -ماخذ  
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 (یبرداربهره) 1393کشاورزی برحسب نوع فعالیت و شهرستان:  یبرداربهرهتعداد  -2-5

 ایگلخانه کشت باغداری زراعت ستانشهر
 پرورش

 سنگین دام

 پرورش

 سبک دام

 12658 3380 157 17854 19794  ....................... جمع

 693 320 10 1213 1223  ............................... بوشهر

 1۷65 86 6 2838 1920  ........................... تنگستان

 1345 1۷2 25 1382 492  ................................... جم

 3361 118۷ 31 9150 6233  .......................... دشتستان

 211۷ 380 36 1532 3615  ............................... دشتی

 1081 329 40 321 2395  ................................... دیر

 353 222 0 18۷ 843  .................................. دیلم

 515 380 5 214 88  ............................. عسلویه

 414 59 4 94 295  ............................. کنگان 

 1014 245 0 924 2690  ................................ گناوه
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 (یبرداربهره)دنباله( ) 1393: کشاورزی برحسب نوع فعالیت و شهرستان یبرداربهرهتعداد  -2-5

 ستانشهر
 پرورش

 عسل زنبور

 پرورش

 ابریشم کرم

 پرورش

 سنتی روش به طیور
 ماهی پرورش

 1 8542 0 153  ........................  جمع 

 0 9۷2 0 0  ................................... بوشهر

 1 1256 0 8  ............................... تنگستان

 0 628 0 ۷  ....................................... جم

 0 3028 0 128  .............................. دشتستان

 0 1012 0 4  ................................... دشتی

 0 241 0 2  ....................................... دیر

 0 46۷ 0 1  ...................................... دیلم

 0 35 0 0  ................................. عسلویه

 0 ۷6 0 3  ................................. کنگان 

 0 828 0 0  .................................... گناوه

 ر کشاورزی. مرکز آمار ایران. دفت -ماخذ 
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 1393یهای با زمین برحسب وسعت اراضی کشاورزی: برداربهرهی و مساحت زمین برداربهرهتعداد  -3-5

 هکتار( -یبرداربهره)

 کشاورزی اراضی وسعت
 قلمستان و باغ زراعی اراضی کل

 مساحت یبرداربهره تعداد مساحت یبرداربهره تعداد مساحت یبرداربهره تعداد

 23635 16069 284843 19791 308478 30998  .......................................................... جمع  

 1918 5605 20۷ 584 2125 6045  ............................................ هکتار 1 از کمتر جمع

 51 1450 3 5۷ 53 1501  ................................................. هکتار 1/0 از کمتر

 55 469 ۷ ۷1 63 519  ........................................ هکتار2/0 از کمتر تا1/0

 4۷4 15۷۷ 43 15۷ 51۷ 1696  .................................... هکتار 0 /2 از کمتر تا 1/0

 1338 2109 154 299 1492 2329  ......................................... هکتار 1 از کمتر تا 5/0

 10۷83 66۷4 13811 5602 24595 1083۷  .................................... هکتار 5 از کمتر ات 1 جمع

 3۷89 32۷6 1242 1192 5031 4182  ............................................. هکتار 2 از کمتر تا 1

 3092 1۷13 3095 1585 618۷ 2899  ............................................. هکتار 3 از کمتر تا 2

 2205 1000 4190 1443 6395 2052  ............................................. هکتار 4 از کمتر تا 3

 169۷ 684 5285 1382 6981 1۷04  ............................................. هکتار 5 از کمتر تا 4

 6818 2634 81045 8۷42 8۷863 9233  .................................. هکتار 20 از کمتر تا 5 جمع

 2865 1126 1۷135 3133 20001 3465  ......................................... هکتار 5/۷ از کمتر تا 5

 1313 433 909۷ 11۷۷ 10411 1260  ............................ هکتار 10 از کمتر تا هکتار 5/۷

 1۷59 ۷03 29338 2۷۷1 3109۷ 2835  ........................................ هکتار 15 از کمتر تا 10

 880 3۷1 254۷4 1661 26355 16۷3  ........................................ هکتار 20 زا کمتر تا 15

 2443 883 101۷39 3۷8۷ 104182 3805  ................................ هکتار 50 از کمتر تا 20 جمع

 841 360 33425 1661 34266 1669  ........................................ هکتار 25 از کمتر تا 20

 924 335 389۷6 1380 39901 1386  ........................................ هکتار 35 از کمتر تا 25

 6۷8 188 29338 ۷46 30016 ۷49  ........................................ هکتار 50 از کمتر تا 35

 16۷3 2۷4 88040 10۷6 89۷12 10۷8  ......................................... بیشتر و هکتار 50 جمع

 10۷۷ 204 50028 835 51105 835  ...................................... هکتار 100 از کمتر تا 50

 514 55 24324 202 2483۷ 204  ....................................هکتار 200 از کمتر تا 100

 80 13 9554 3۷ 9633 3۷  ....................................هکتار 500 از کمتر تا 200

 0 2 1630 2 1630 2  ................................. هکتار 1000 از کمتر تا 500

 0 0 0 0 0 0  ............................... هکتار 2000 از کمتر تا 1000

 2 1 2505 1 2506 1  ............................................. بیشتر و هکتار 2000

 اورزی.مرکز آمار ایران. دفتر کش -ماخذ
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 -یبرداربهره) 1393یهای با زمین به تفکیک آبی و دیم برحسب شهرستان: برداربهرهتعداد و مساحت  -4-5

 هکتار(

 ستانشهر

 کل

 مساحت یبرداررهبه تعداد

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 232295 76183 308478 15394 18317 30998  ............................................ جمع

 19191 4623 23814 1115 492 1320  ........................................................... بوشهر

 ۷191 5022 12213 1469 2438 3459  ....................................................... تنگستان

 623 3120 3۷43 1۷1 1519 1648  ................................................................ جم

 5303۷ 32989 86026 4۷30 10234 13615  ...................................................... دشتستان

 518۷۷ 12163 64040 2۷05 15۷5 4106  ............................................................دشتی

 33256 14131 4۷38۷ 1300 1386 2408  ................................................................ دیر

 20004 24 20029 855 54 881  .............................................................. دیلم

 185 639 824 92 1۷9 266  ......................................................... عسلویه

 806 1151 1958 98 236 303  ......................................................... کنگان 

 46124 2320 48444 2859 205 2993  ............................................................. گناوه

 

)دنباله(   1393  ب شهرستان:ک آبی و دیم برحسیهای با زمین به تفکیبرداربهرهتعداد و مساحت  -5-4

 هکتار( -یبرداربهره)

 ستانشهر

 زراعی اراضی

 مساحت یبرداربهره تعداد

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 230215 54628 284843 14379 5412 19791  ............................................... جمع

 1914۷ 4088 23235 1103 121 1223  ............................................................... بوشهر

 695۷ 3289 10246 1115 803 1918  ........................................................... تنگستان

 605 1026 1631 155 336 491  .................................................................... جم

 53016 1۷539 ۷0555 4۷21 1512 6233  .......................................................... دشتستان

 516۷2 11418 63091 2439 11۷6 3615  ................................................................دشتی

 32824 13۷96 46620 1284 1111 2395  .................................................................... دیر

  1988۷ 1988۷ 843 0 843  .................................................................. دیلم

  332 335 2 86 88  ............................................................. عسلویه

 806 1080 188۷ 98 19۷ 295  ............................................................. کنگان 

 45298 2059 4۷356 2619 ۷1 2690  ................................................................. گناوه
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 )دنباله( 1393 یهای با زمین به تفکیک آبی و دیم برحسب شهرستان:برداربهرهتعداد و مساحت  -4-5

هکتار( -یبرداربهره)  

 ستانشهر

 قلمستان و باغ

 مساحت یبرداربهره تعداد

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 2080 21497 23635 2759 13310 16069  ........................................... جمع

 39 533 5۷9 34 338 3۷2  ...................................................... بوشهر

 232 1۷32 196۷ 5۷3 1580 2153  .................................................. تنگستان

 18 2094 2112 38 1344 1382  ........................................................... جم

 21 15449 154۷1 3۷ 9109 9146  ................................................. دشتستان

 199 ۷40 949 905 482 138۷  ....................................................... دشتی

 416 28۷ ۷68 231 90 321  ........................................................... دیر

 115 23 141 ۷3 50 123  ......................................................... دیلم

 180 306 489 90 123 214  .................................................... عسلویه

 0 ۷1 ۷1 0 50 50  .................................................... کنگان 

 824 262 1088 ۷۷8 145 923  ........................................................ گناوه

 شاورزی.کمرکز آمار ایران. دفتر  -ماخذ 

 

 (هکتار – یبرداربهره)  یزراع یاراض یدارا ییهابرداربهرهتعداد و مساحت  -5-5

 سال

 آیش زیرکشت کل

 تعداد

 )1(یبرداربهره
 مساحت

 تعداد

 یبرداربهره
 مساحت

 تعداد

 یبردارهبهر
 مساحت

1382..............................................  22153 32۷93۷ 20199 26121۷ ۷063 61۷20 

1393..............................................  13503 1514 2۷1340 19349 284843 19۷91 

)2(1397 .............................  20814 271408 18381 205536 5531 65872 

 ای یمساو یبرداربهرهوع تعداد کل موض نیباشد. با توجه به ا شیآ یکشت و هم اراض ریز یاراض یهم دارا تواندیم یبرداربهره کی( 1

 است. شیآ یبرداربهرهکشت و تعداد  ریز یبرداربهرهکوچکتر از جمع تعداد 

 139۷زراعت  یریطرح آمارگ جی( بر اساس نتا2

 کشاورزی. مرکز آمار ایران. دفتر - ماخذ
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ی و سطح کاشت محصوالت زراعی در فضای باز برحسب نوع محصول به تفکیک برداربهرهتعداد  -6-5

 هکتار( -یبرداربهره) 1393ان: شهرست

 شهرستان

 گندم

 سطح کاشت )1(یبرداربهره تعداد

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 186275 15541 201815 12011 1558 13370  .................... جمع

 11888 3۷19 1560۷ 848 1۷۷ 942  .......................... بوشهر

 339۷ 531 3928 660 149 804  ...................... تنگستان

 305 55 360 89 26 115  ............................... جم

 4043۷ 6۷01 4۷138 3485 853 425۷  ..................... دشتستان

 4414۷ 3023 4۷1۷0 22۷8 283 2529  ...........................دشتی

 2941۷ 34 29451 1255 3 1258  ............................... دیر

 16604 0 16604 802 0 802  ............................. دیلم

 0 0 4 2 1 3  ........................ عسلویه

 624 0 626 89 1 89  ........................ کنگان 

 39452 14۷5 4092۷ 2504 66 25۷0  ............................ گناوه
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صوالت زراعی در فضای باز برحسب نوع محصول به تفکیک ی و سطح کاشت محبرداربهرهتعداد  -6-5

 هکتار( -یبرداربهره) )دنباله(  1393شهرستان: 

 شهرستان

 جو

 سطح کاشت )1(یبرداربهره تعداد

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 34598 1688 36285 5715 309 5988 ................................جمع

 6503 134 6636 ۷36 28 ۷53 .......................................بوشهر

 2411 100 2511 649 39 68۷ .....................................تنگستان

 29۷ 25 321 132 16 148 .............................................جم

 10809 ۷96 11605 19۷5 155 210۷ ....................................دشتستان

 2569 91 2660 512 20 531 ........................................دشتی

 3389 0 3389 2۷2 0 2۷2 ..............................................دیر

 2653 0 2653 469 0 469 ...........................................دیلم

 0 0 0 0 0 0  ........................................ عسلویه

 11۷ 0 11۷ 39 1 40  ........................................ کنگان 

 5851 542 6393 932 50 982 .........................................گناوه
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ی و سطح کاشت محصوالت زراعی در فضای باز برحسب نوع محصول به تفکیک برداربهرهتعداد  -6-5

 هکتار( -یبرداربهره)دنباله( ) 1393شهرستان: 

 شهرستان

 سایر محصوالت زراعی

 سطح کاشت )1(یبرداررهبه تعداد

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 147 35973 36120 25 5555 5575 ...............................جمع

  221 225 1 61 62 .......................................بوشهر

 14 2398 2412 4 96۷ 9۷0 ....................................تنگستان

  950 953 1 340 341 .............................................جم

 53 101۷2 10225 9 1396 1404 ..................................دشتستان

 43 6948 6991 5 1114 1116 ............................................دشتی

  13۷۷۷ 13800 2 1359 1361 ..............................................دیر

   0 0 1 1 ............................................دیلم

 0 394 394 0 85 85 .......................................عسلویه

  10۷1 10۷2 1 222 223 .......................................کنگان 

  42 48 2 11 13 ...........................................گناوه

کوچکتر از  ای یمساو یبرداربهرهعداد کل موضوع ت نیباشد. با توجه به ا مید یو هم اراض یآب یاراض یهم دارا تواندیم یبرداربهره کی( 1

 است. مید یبرداربهرهو تعداد  یآب یبرداربهرهمجموع تعداد 

 مرکز آمار ایران. دفتر کشاورزی. -مأخذ
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 (هکتار – یبرداربهره) 1393شهرستان:  کیی، مساحت و نوع فعالیت گلخانه به تفکبرداربهرهتعداد  -7-5

 ستانشهر
 تعداد

 یبرداربهره
 مساحت

 یبرداربهره

 گل کاشت

 گیاه و

 زینتی

 کاشت

 ساالنه گیاهان

 کاشت

 دائمی گیاهان

 4 150 3 79 157 .............................................................جمع

 0 9 1 6 10 ................................................................................بوشهر

 0 6 0 2 6 .............................................................................تنگستان

 1 23 1 11 25 ......................................................................................جم

 2 29 1 16 31 ............................................................................دشتستان

 1 34 0 15 36 .................................................................................دشتی

 0 40 0 24 40 ......................................................................................دیر

 0 0 0 0 0 .....................................................................................دیلم

 0 5 0 3 5 .................................................................................عسلویه

 0 4 0 3 4 .................................................................................کنگان 

 0 0 0 0 0 ....................................................................................گناوه

 شاورزی.کمرکز آمار ایران. دفتر  -ماخذ 
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شهرستان:  کییهای دارای انواع دام در روز آمارگیری و تعداد دام آنها برحسب جنس به تفکبرداربهرهتعداد  -8-5

 (نفر – راس – یبرداربهره) 1393

 شهرستان
 تعداد

 یبرداربهره

 بره و گوسفند تعداد گوساله و گاو تعداد

 نر ماده عجم نر ماده معج

 27740 151677 179417 13182 11597 24780 18698  ........................... جمع

 1023 ۷689 8۷12 60۷ 23۷3 2980 11۷2  ................................... بوشهر

 1030 6209 ۷239 99 222 320 2110  ............................... تنگستان

 482 1191 16۷3 95 3۷6 4۷1 1543  ........................................ جم

 8304 ۷8186 86491 11150 3959 15110 5۷11  .............................. دشتستان

 3063 19064 2212۷ 1۷3 ۷29 902 2940  .................................... دشتی

 3381 8495 118۷6 14۷ 628 ۷۷5 1539  ........................................ دیر

 4۷61 115۷2 16333 114 902 1016 ۷28  ...................................... دیلم

 ۷6 205 281 418 1089 150۷ 902  ................................. عسلویه

 83 643 ۷26 100 124 223 4۷6  ................................. کنگان 

 553۷ 18424 23961 281 1196 14۷۷ 15۷8  ..................................... گناوه
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شهرستان:  کیا برحسب جنس به تفکدر روز آمارگیری و تعداد دام آنهیهای دارای انواع دام برداربهرهتعداد  -5-8

 (نفر – راس – یبرداربهره) )دنباله(    1393

 ستانشهر
 بزغاله و بز تعداد

 نر ماده جمع

 87183 341394 428578  ................................................................. جمع

 1136 5008 6143  ....................................................................................... بوشهر

 4132 2396۷ 28099  ................................................................................... تنگستان

 19639 3۷668 5۷30۷  ........................................................................................... جم

 1۷۷80 132249 150029  .................................................................................. دشتستان

 8563 4420۷ 52۷۷1  ....................................................................................... دشتی

 19409 503۷۷ 69۷86  ........................................................................................... دیر

 4216 8999 13215  .......................................................................................... دیلم

 3314 8340 11654  ..................................................................................... عسلویه

 30۷۷ 181۷1 21248  ..................................................................................... کنگان 

 5918 12408 18326  ........................................................................................ گناوه
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شهرستان:  کیفکو تعداد دام آنها برحسب جنس به ت یهای دارای انواع دام در روز آمارگیریبرداربهرهتعداد  -8-5

 (نفر – راس – یبرداربهره) )دنباله(   1393

 شهرستان
 تعداد

 )1(یبرداربهره

 گاومیش بچه و گاومیش تعداد
 یبرداربهره تعداد

 شتر بچه و شتر تعداد

 نر ماده جمع نر ماده جمع

 61 2944 2944 61 6 784 790 4  ............................... جمع

    5 538 538 5 1 ..............بوشهر...........................

   2 2 0 0 0 0 ............تنگستان.........................

 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................................. جم

 5 10۷ 112 3    2 ...........دشتستان.........................

 34 3۷6 310 15 0 0 0 0  .......................................... دشتی

  .............................................. دیر
1 

 

 

 
 

 
 30 180۷ 14۷9 328 

  ............................................ دیلم
0 0 0 0 1 

 

 

 
 

 
 

 

  ....................................... عسلویه
0 0 0 0 1 

 

 

 
 

 
 

 12 66 ۷8 4 0 0 0 0  ....................................... کنگان 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................................... گناوه

 .دینگرد سریها مهمه استان کیو شتر به تفک شیورد اطالعات گاوماامکان بر ،یریطرح آمارگ نی( در ا1

 رزی.مرکز آمار ایران. دفتر کشاو - ماخذ
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 (نفر -راس – یبرداربهره)  م و تعداد دام آنها در روز آمارگیرییهای دارای انواع دابرداربهرهتعداد  -9-5

 سال
 گوساله و گاو بزغاله و بز بره و گوسفند

 دام یبرداربهره دام یبرداربهره دام یبرداربهره

1384.......................... ................  6092 30818۷ 23146 ۷98610 15414 69580 

138۷ ..........................................  9۷98 44۷۷28 22635 543498 8100 3۷454 

1390 ..........................................  ۷12۷ 205383 19853 4۷5184 4۷14 2296 

1393 ..........................................  356۷ 1۷941۷ 11802 4285۷۷ 3329 24۷۷9 

1396 ..........................................  310۷ 1۷1392 9688 305124 2444 1۷951 

1399................................ 5107 192071 9114 366553 3333 24764 

 

 سال
 شتر بچه و شتر گاومیش بچه و گاومیش

 دام یبرداربهره دام یبرداربهره

1384 ..........................................  ۷ 35 000 000 

138۷ ..........................................  000 000 000 000 

1390 ..........................................  000 000 000 000 

1393 ..........................................  4 ۷90 61 2944 

1396 ..........................................  000 000 59 000 

1399.............................. 0 0 119 000 

 . دفتر کشاورزی.رانیمرکز آمار ا -ماخذ 

 



 نگلداری و شيالتجكشاورزی،  -5 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

23۷ 

 ای دام برحسب تعداد دام شیردوشی شده و مقدار تولید شیر هر یک از انواع دامیهای داربرداربهرهتعداد  -10-5

 تن( -رأس -یبرداربهره)

 سال
 کل مقدار

 شیر تولید

 بز گوسفند

 یبرداربهره

 دام

 شیردوشی

 شده

 مقدار

 تولید

 شیر

 یبرداربهره

 دام

 شیردوشی

 شده

 مقدار

 تولید

 شیر

1384................................ 22۷26 695 13555 511 6530 141250 5343 

138۷................................ 11146 416 5802 3۷3 1503 1996۷ 1429 

1390................................. ۷120 60 1321 ۷3 3680 664۷0 1429 

1393................................ 21103 1391 43650 14۷۷ 4219 98912 4۷40 

1396 .......................................  15436 84۷ 29954 1659 4118 ۷9093 5529 

1399........................... 20280 1531 57583 2387 4949 121192 5598 

 

  سال
 گاو

 شیر تولید مقدار شده شیردوشی دام یبرداربهره

1384 .......................................... ...... 12910 1۷588 168۷2 

138۷ .......................................... ..... 610۷ 8162 9344 

1390 .......................................... .... 2۷24 4093 496۷ 

1393 .......................................... .... 43۷9 ۷049 14885 

1396 ............................................. .... 1992 52۷2 824۷ 

1399..................................... 2750 6047 12295 

 مرکز آمار ایران. دفتر کشاورزی. -مأخذ
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 یهای دارای دام سبک بر حسب تعداد دام و مقدار تولید پشم گوسفند، مو و کرک بزبرداربهرهتعداد  -11-5

 (لوگرمیک – راس – یبرداربهره)

 سال

 بز کرک و مو گوسفند پشم

 تعداد

 یبرداربهره

 دام تعداد

 چینی پشم

 شده

 تولید مقدار

 پشم

 دادعت

 یبردارهبهر

 مو دام تعداد

 چینیوکرک

 شده

 مقدار

 و مو تولید

 کرک

1384 ...................................  4455 21۷452 226066 22۷1 15۷015 65382 

138۷ ...................................  ۷840 310632 308990 ۷22 2892 1648 

1390 ...................................  6333 139652 141313 4441 112638 49۷04 

1393 ...................................  355۷ 229841 253599 2055 100144 50455 

1396 ...................................  2550 1501۷5 129699 1381 44326 22230 

1399........................ 3760 163104 155226 592 52191 21021 

  ر کشاورزی.مرکز آمار ایران. دفت -ماخذ 

 (تن – یبرداربهرهیهای دارای فعالیت باغداری و مقدار تولید محصوالت )برداربهرهتعداد  -12-5

  سال
 هاییبرداربهره تعداد

 یباغدار فعالیت دارای
 باغی محصوالت تولید

1386........................................................................... 000 000 

1389........................................................................... 438۷3 119۷50 

1394........................................................................... 16916 1511۷4 

1396........................................................................... 16161 109383 

1398...................................................... 16059 117197 

 شاورزی.کمرکز آمار ایران. دفتر  -ماخذ 
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 (هکتار – یبرداربهرهیهای دارای باغ و قلمستان )برداربهرهتعداد و مساحت  -13-5

 سال

 کاشت ساده )تکمحصولی( قلمستان و باغ کل
کاشت مخلوط 

 )چندمحصولی(

 مساحت )1(یبرداربهره تعداد
 تعداد

 یبرداربهره
 مساحت

 تعداد

 یبرداربهره
 مساحت

1386 .........................................  1۷۷۷2 2522۷ 1520۷ 20049 3446 51۷8 

1389 .........................................  20423 33096 1868۷ 28894 1803 4202 

1394 .........................................  164۷0 23635 1565۷ 216۷8 1511 195۷ 

1396 .........................................  1415۷ 24064 13624 22631 631 1433 

1398.............................  14588 21385 13214 20085 1519 1300 

در صورت لزوم با جمع  هایبرداربهرهل ک همزمان شامل باغ و قلمستان ساده و مخلوط باشد تعداد تواندیم یبرداربهره کی نکهی( با توجه به ا1

 .ستیباغ و قلمستان ساده و باغ و قلمستان مخلوط برابر ن یدارا یهایبرداربهره

 رزی.مرکز آمار ایران. دفتر کشاو - ماخذ

 

 (1دهنده مرغ گوشتی برحسب وضع فعالیت و ظرفیت سالنها) مرغداریهای پرورش -14-5

 سال

 ه(ظرفیت )هزار قطع مرغداری تعداد

 کل فعال غیر فعال کل
 سیستم دارای

 اتوماتیک دانخوری

1380................................................. ۷3 ۷3 0 2090 0 

1383................................................. 93 8۷ 6 2359 1919 

1390................................................. 103 9۷ 6 2529 2033 

1391................................................. 126 116 10 3122 2990 

1394................................................. 126 96 30 2933 28۷0 

1396............................................... 206 1۷1 35 6439 28۷0 

139۷............................................... 206 163 43 6439 28۷0 

1398............................................... 206 193 13 6541 28۷0 

1399................................. 206 182 24 6541 2870 

 .است پرورش قابل موجود، تاسیسات و امکانات به توجه با که است خروسی یا و مرغ تعداد سالن، ظرفیت از منظور (1

 .کشاورزی دفتر .ایران آمار مرکز - ماخذ
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 (الیر ونیلمی –دهنده مرغ گوشتی )تن  مقدار و ارزش انواع تولیدات مرغداریهای پرورش -15-5

 سال
 کود )1(حـذفی غمر یافته پرورش زنده مرغ

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

1382............................................................ 6468 184 0 0 10186 5 

138۷........................................................... 92۷3 2۷4 0 0 14605 9 

1389........................................................... 18۷93 391526 202 2388 9956 3۷65 

1390........................................................... 233۷5 536544 21۷ 2139 14004 6395 

1393.......................................................... 1۷891 ۷1962۷ 186 2538 12154 21632 

1396.......................................................... 31696 000 000 000 000 000 

1398......................................... 41454 317788 000 000 000 000 

ی به کشتارگاه انتقال مییابند و برداربهره( گوشت مرغ و خروسهای حذفی که به دالیل مختلف از رده خارج میشوند و یا در پایان دوره 1

 گوشت آنها قابل استفاده است.

 فتر کشاورزی.دمرکز آمار ایران.  -ماخذ 

 

 (الیر ونیلمی –)تن  ار و پولتدهنده مرغ تخمگذ مقدار و ارزش انواع تولیدات مرغداریهای پرورش -16-5

 سال
 کود )2(حذفی مرغ )1(خوراکی مرغ تخم

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

1384.................................. 0 0 0 0 0 0 

138۷.................................. 0 0 0 0 0 0 

1389................................... 0 0 0 0 0 0 

1390................................... 0 0 0 0 0 0 

1393.................................. 0 0 0 0 0 0 

1396.............................. 0 0 0 0 0 0 

139۷................................ 0 0 0 0 0 0 

1398........................ 475 5/237 0 0 0 0 

 .باشدیبه بعد شامل لنبه و تخم مرغ شکسته م 138۷از سال  ی( تخم مرغ خوراک1

ی به کشتارگاه انتقال مییابند و برداربهره( گوشت مرغ و خروسهای حذفی که به دالیل مختلف از رده خارج میشوند و یا در پایان دوره 2

 .بوده است1398 قطعه حذفی در سال35500گوشت آنها قابل استفاده است.

 رزی.مرکز آمار ایران. دفتر کشاو - ماخذ
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 1399تعداد و ظرفیت کشتارگاههای طیور فعال برحسب نوع کشتارگاه:  -17-5

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. -ماخذ

  

 شهرستان

 طیور کشتارگاه

 تعداد
 ظرفیت کشتار

 )قطعه در ساعت(

 4000 2 ....................................کل استان

 0 0 ........................................................بوشهر

 0 0 ....................................................تنگستان

 0 0 .............................................................جم

 4000 2 ...................................................دشتستان

 0 0 ........................................................دشتی

 0 0 ............................................................دیر

 0 0 ..........................................................دیلم

 0 0 .....................................................عسلویه

 0 0 .....................................................ن کنگا

 0 0 ..........................................................گناوه
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 1399تعداد مراکز عرضه دام و فراوردههای خام دامی:  -18-5

 شهرستان
 دامی خام هایوردهافر رضهع مراکز دام عرضه مراکز

 سایر آبزیان طیور دام سایر دام

 612 249 502 143 57 0  ...................... استان کل  

 233 112 16۷ 54 20 0  ......................................... بوشهر

 28 3 16 3 5 0  ..................................... تنگستان

 49 10 35 12 3 0  .............................................. جم

 63 40 80 28 12 0  .................................... دشتستان

 45 9 28 10 ۷ 0  .......................................... دشتی

 38 1۷ 45 3 1 0  .............................................. دیر

 29 9 34 10 1 0  ............................................ دیلم

 64 11 29 3 0 0  ....................................... عسلویه

 33 15 20 4 2 0  ......................................... کنگان

 30 23 48 16 6 0 ..........................................گناوه

 استان بوشهر. دامپزشکی کل اداره –ماخذ   

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. -

 1399تعداد پستهای قرنطینه دامی:  -19-5

 داخلی مرزی جمع شهرستان

 3 9 12  ............................................ ستانکل ا  

 0 3 3  ..................................................................... بوشهر 

 0 1 1  ................................................................ تنگستان  

 0 0 0  .......................................................................... جم 

 1 0 1  ................................................................ دشتستان 

 0 0 0  ...................................................................... دشتی 

 0 1 1  ......................................................................... دیر  

 1 1 2  ....................................................................... دیلم  

 1 1 2    ..................................................................... عسلویه

 0 1 1    ..................................................................... کنگان 

 0 1 1    ...................................................................... گناوه  

 استان بوشهر. یاداره کل دامپزشک -ماخذ 

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. -
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 )راس(یت یهای صنعتی فعال برحسب نوع فعالو ظرفیت گاودارتعداد  -20-5

 )1(ظرفیت تعداد فعالیت و سال

13۷5 ...................................................................................................................... 000 000 

13۷9 ...................................................................................................................... 000 000 

1386 ...................................................................................................................... 9 340 

1389 ...................................................................................................................... 13 480 

1392 ...................................................................................................................... 15 630 

1395 ...................................................................................................................... 13 550 

1396....................................................................................................................... 13 550 

1398 ........................................................................................  242 10977 

 1841 54  ................................................................................... شیر تولید

 9136 188  ..................................................................... پرواربندی منحصرا

 ست.ا یو امکانات موجود قابل نگهدار ساتیاست که با توجه به تاس یکل، تعداد راس دام تی( منظور از ظرف1

 کشاورزی. مرکز آمار ایران. دفتر - ماخذ
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 )راس( گاو و گوساله گاوداریهای صنعتی فعال در روز آمارگیری برحسب نژاد تعداد -21-5

 سال

 در موجود گوساله و گاو

 هاگاوداری کل

 در موجود گوساله و گاو

 شیر تولیدکننده هایگاوداری

 بومی میختهآ اصیل کل جمع بومی آمیخته اصیل کل جمع

13۷5.............................................. 000 000 000 000 000 000 000 000 

13۷9.............................................. 3650 000 000 000 000 000 000 000 

1386.............................................. 959۷ 3891 000 5۷06 31 9 000 22 

1389............................................. 85۷5 1301 4689 2585 335 139 138 58 

1392............................................. 1364۷ 1084 8490 40۷3 814 4۷5 236 103 

1395............................................. 26۷95 0 0 0 550 0 0 0 

1398............................................. 10977 701 9461 815 1841 568 1180 93 

 شاورزی.کمرکز آمار ایران. دفتر  -ماخذ 

 مربوط به اصیل وآمیخته با هم است.86درسال 3891رقم 

 مربوط به اصیل وآمیخته با هم است.86درسال 9رقم 

 

 (الیر ونیلمی –مقدار و ارزش تولید شیر و کود گاوداریهای صنعتی )هزار تن  -22-5

 سال

 کود شیر

 ارزش مقدار
 هاگاوداری کل

 هایگاوداری

 شیر تولیدکننده

 ارزش )1(مقدار ارزش مقدار

13۷4 ........................  000 000 000 000 000 000 

13۷8........................ 000 000 000 000 000 000 

1385 ........................  12 41000 59 655 000 000 

1388 ........................  36 1۷000 80 26025 000 000 

1391 ........................  2 24263 11 3۷40 000 000 

1394 ........................  ۷/3 520899 ۷1۷6 9328 000 000 

139۷........................ 3 83021 16 23198 000 000 

1398.................. 6/1 54390 6/7 13396 000 000 

 هزار متر مکعب بوده است. 13۷8و  13۷4 یکود در سال ها دی( واحد مقدار تول1

 کشاورزی. مرکز آمار ایران. دفتر - ماخذ
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 (کیلوگرم –شده در کشتارگاههای رسمی  )الشه  تعداد و وزن الشه قابل مصرف انواع دام ذبح -23-5

 سال

 بزوبزغاله وبره گوسفند جمع

 وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد

)1(1380.................................................................. 000 000 000 000 000 000 

)1(1385.................................................................. 000 000 000 000 000 000 

1390...................................................................... 2۷421 1201682 662۷ 13058۷ 1549۷ 24۷890 

1395...................................................................... 000 000 000 000 000 000 

1396....................................................................... 9033 256085 250۷ 35320 5532 664۷۷ 

139۷....................................................................... 22900 ۷90266 5564 85946 13962 1۷4903 

1398........................................................................  198۷2 ۷61۷01 5616 106610 11863 1۷0۷49 

1399..................................................... 27652 1093241 8082 151803 16682 258385 

 

 (کیلوگرم –)الشه اله( ه در کشتارگاههای رسمی )دنبشد ه قابل مصرف انواع دام ذبحتعداد و وزن الش -5-23

 سال
 گاو وگوساله

 گاومیش و بچه گاومیش

 

 شتر و بچه شتر

 

 وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد

1380.................................................................................  0 0 0 0 0 0 

............................................................................. )1(1385 0 0 0 0 0 0 

................................................................................ 1390 5282 820805 ۷ 1160 8 1240 

................................................................................... 1395 0 0 0 0 0 0 

1396....................................................................................  994 154288 0 0 0 0 

139۷....................................................................................  3354 52661۷ 0 0 20 2800 

1398...................................................................................  2328 4۷1389 0 0 65 12953 

1399............................................................  2775 665359 12 1500 101 16194 

 است. زیاند ن کشتار دام داشته تیفعال یکه با مجوز سازمان دامپزشک یخصوص یاهها( شامل آمار کشتارگ1

 . دفتر کشاورزی.رانیمرکز آمار ا - ماخذ
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 ) هکتار( سطح زیرکشت محصوالت ساالنه -24-5

 سطح زیر کشت محصوالت ساالنه
 سال زراعی و شهرستان

 جمع آبی دیم

000 000 000 91 – 1390.................................................................... 

1162۷8 52666 168944 1393-94....................................................................... 

88480 48309 136۷89 1395-96...................................................................... 

9540 41641 51181 1396-9۷...................................................................... 

90012 5/51689 5/141251 139۷-98..................................................................... 

87943 8/48027 8/135970 1398-99................................................. 

 .............................................................................بوشهر 1/12198 1/214۷ 10050

 ..........................................................................تنگستان 6/۷۷11 6/5428 2283

 .....................................................................................جم 4/64۷ 4/63۷ 10

 ...........................................................................دشتستان ۷/42۷08 ۷/19۷58 22950

 .................................................................................دشتی 1/22493 1/9493 13000

 .....................................................................................دیر ۷/13800 ۷/۷500 6300

 ..................................................................................دیلم 5/1۷864 5/64 1۷800

 ..............................................................................عسلویه 6/435 6/435 0

 ...............................................................................کنگان 3/1015 3/615 400

 .................................................................................گناوه 8/1۷095 8/1945 15150

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر.  -ماخذ
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متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزی در یک هکتار به تفکیک زمین و مراحل مختلف کاشت، داشت و  -25-5

 برداشت )هزارریال(

 محصول
1391-92 1392-93 

 برداشت داشت کاشت نزمی جمع برداشت داشت کاشت زمین جمع

 865 6438 4951 2551 14805 1321 5284 5694 24۷6 14۷۷5 ......گندم آبی

 491 8 1۷99 ۷49 304۷ 582 2 1824 52۷ 2935 .....گندم دیم

 ۷14 5353 3۷66 2600 12433 828 3۷20 5۷64 329۷ 13609 ........جو آبی

 454 6 1800 ۷42 3002 491 0 16۷3 504 2668 ........جو دیم

 830 19100 4190 3400 2۷520 1040 25150 8350 10000 44540 ذرت دانه ای

 31۷۷ 1941۷ 8452 3833 348۷9 5۷01 24۷8۷ 23518 18432 ۷2438 ........هندوانه

 21133 344۷5 14586 11666 81860 5468 26936 30562 24120 8۷086 ............خیار

 6250 32550 36200 9560 84560 56۷8 303۷5 32800 10000 ۷8853 ..سیب زمینی

 5060 18805 10362 4۷33 38960 12101 23196 33312 26424 95033 ..............پیاز

 25362 38920 1۷262 10821 92365 23564 3۷643 31368 22653 299958 ..گوجه فرنگی
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زمین و مراحل مختلف کاشت، داشت و تولید محصوالت کشاورزی در یک هکتار به تفکیک  متوسط هزینه -25-5

 برداشت )دنباله( ) هزارریال (

 محصول
93-9413 94-9513 

 برداشت داشت کاشت زمین جمع برداشت داشت کاشت زمین جمع

 900 ۷943 6۷14 3۷80 1933۷ 9۷3 ۷۷9۷ 654۷ 3488 18805 ..گندم آبی

 420 * 2025 941 3386 185 0 1939 91۷ 3041 ..گندم دیم

 112۷ 5834 48۷4 2681 14516 1268 5961 4809 2681 14۷19 ...بیجو آ

 423 4 1649 946 3022 695 4 166۷ 94۷ 3313 ...جو دیم

 830 19100 9910 3400 33240 830 19100 4190 3400 2۷520 ذرت دانه ای

 25382 28554 25119 12850 91905 28۷66 32361 28436 15466 105029 ....هندوانه

 19880 29500 26910 15250 91540 19880 29500 2۷685 15250 92315 .......خیار

 25280 44500 26۷50 28000 124530 25280 44500 26۷50 28000 124530 سیب زمینی

 22193 29818 21۷12 126۷2 86395 19463 25292 188۷9 12234 ۷5868 ........پیاز

 52220 45980 25595 225۷6 1463۷1 54520 4298۷ 26648 23013 14۷168 گوجه فرنگی

 

تولید محصوالت کشاورزی در یک هکتار به تفکیک زمین و مراحل مختلف کاشت، داشت و  متوسط هزینه -5-25

 ) هزارریال ( برداشت )دنباله(

 محصول

  

96-1395 97-1396 

 برداشت داشت کاشت زمین جمع برداشت داشت کاشت زمین جمع

 1310 8631 ۷035 394۷ 20923 1310 8631 ۷035 394۷ 20923 ..گندم آبی 

 123 14 400 203 ۷40 123 14 400 203 ۷40 ..گندم دیم 

 3۷9 4۷4 845 ۷41 2439 3۷9 4۷4 845 ۷41 2439 ...جو آبی 

 1۷6 13 401 195 ۷85 1۷6 13 401 195 ۷85  ...جو دیم 
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تفکیک زمین و مراحل مختلف کاشت، داشت و متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزی در یک هکتار به  -5-25

 ) هزارریال ( برداشت )دنباله(

 محصول

  

98-1397 99-1398 

 برداشت داشت کاشت زمین جمع برداشت داشت کاشت زمین جمع

 2/34691 3/15630 ۷/54۷6 2/6263 62061 5225 34۷00 9042 20000 6896۷ گندم ابی 

 5/415 6/35۷0 2/166۷ 9/2621 8275 2630 3092 2۷25 1000 944۷ گندم دیم

 0 0 0 0 0 48۷5 36360 10030 19000 ۷0265 جو آبی

 3/404 3/3581 2/16۷0 5/2660 8316 26۷5 3850 2۷50 1000 102۷5 جو دیم 

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. -مأخذ

 

 

 –) هکتار  صنعتی(ای نباتات سطح زیر کشت و مقدار تولید محصوالت کشاورزی اصلی ساالنه )به استثن -26-5

  (تن

 محصول
1390-91 1391-92 

 تولید سطح تولید سطح

 000 000 000 000 .....................................................................................................................غالت

 10944۷ 12359۷ ۷6240 105951 .......................................................................................................................گندم

 10944۷ 12359۷ ۷6240 105951 ..........................................................................................................................جو
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طح زیر کشت و مقدار تولید محصوالت کشاورزی اصلی ساالنه )به استثنای نباتات صنعتی()دنباله( س -5-26

 تن ( –)هکتار 

 محصول
1392-93 1394-95 98-1397 

 تولید سطح تولید سطح تولید سطح

 5/176833 111648 36115 21840 48480 138329 .............................غالت.......................................

 163455 98۷96 4800 3480 43215 116668 ................................گندم.......................................

 5/13428 12852 31315 18359 4365 21561 ..................................جو.........................................

 0 0 0 0 900 100 ...........................ذرت دانه ای................................

 32000 800 0 0 825۷8 1885 ...............................هندوانه....................................

 31۷00 905 0 0 44492 15۷۷ ................................خربزه......................................

 10100 505 0 0 11۷56 4۷2 .................................خیار.......................................

 000 000 150۷61 4۷00 31542 1244 .................................کدو........................................

 000 000 31225 1139 35218 1201 ................................طالبی......................................

 3/237265 225506 9355 467 205586 6379 .................................جمع محصوالت جالیزی

 0 0 35835 8۷2.۷ 1۷04 69 ........................سیب زمینی..................................

 22200 555 ۷4345 2220 19381 828 ..................................پیاز.......................................

 565000 11300 ۷5۷406 1۷350 5926۷6 1395۷ .........................گوجه فرنگی.................................

 0 0 19418 554 13906 485 .............................بادمجان....................................

 12۷600 5800 815,9 41 3۷396 2240 ...........................سایر سبزی..................................

 714800 17655 657473 12446 665063 17578 ......ت................................سبزیجاجمع 

 0 0 ۷9698 4308 1334۷ ۷49 ..................................یونجه......................................

 0 0 36280 1315 12032 ۷80 ...............................خصیل.......................................

 4826 3/62 3123 53 ۷820 115 .........................................................ذرت علوفه ای.

 24603 9/402 11806 ۷46 2580 30 ..........................سایر علوفه جات.............................

 29429 2/465 21350 515 35779 1674 ......جمع نباتات علوفه ای........................

 درصد سطح زیرکشت محصوالت ساالنه استان را شامل شود. 10شوند که حداقل توجه: محصوالتی ارائه می
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شت و مقدار تولید محصوالت کشاورزی اصلی ساالنه )به استثنای نباتات صنعتی()دنباله( کسطح زیر  -26-5

 تن( –هکتار )

 محصول
99-1398 

 تولید سطح

 154840 105683 ................................................................غالت

 141146 93200 .........................................................................................گندم

 2/13694 12483 .............................................................................................جو

 0 0 ........................................................................ذرت دانه ای

 32000 800 .................................................................................هندوانه

 348۷0 905 .....................................................................................خربزه

 10053 5/502 .......................................................................................خیار

 6/33964 3/992 .......................................................................................کدو

 9/32603 9/898 .....................................................................................طالبی

 147251 4190 .....................................جمع محصوالت جالیزی

 0 0 .............................................................................سیب زمینی

 8/21۷46 54۷ ...........................................................................................پیاز

 660000 12000 ............................................................................گوجه فرنگی

 8/35381 3/955 ....................................................................................بادمجان

 1/1003۷5 9/42۷8 ...............................................................................سایر سبزی

 7/817503 2/17781 ...................................................جمع سبزیجات

 2/1549۷ 3/۷61 ........................................................................................یونجه

 1586 52 ......................................................................................خصیل

 0 0 ........................................................................ذرت علوفه ای

 ۷/15۷53 3/۷83 .......................................................................سایر علوفه جات

 9/32836 6/1596 ..........................................جمع نباتات علوفه ای

 زمان جهاد کشاورزی استان بوشهر.سا -مأخذ
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ات صنعتی( برحسب شهرستان: سطح زیر کشت و تولید برخی از محصوالت ساالنه )به استثنای نبات -27-5

 تن(  -هکتار) 1399

 شهرستان
 گوجه فرنگی گندم

 تولید سطح تولید سطح

 660000 12000 141146 93200 .............................جمع  

 0 0 12910 10100 .......................................بوشهر

 0 0 3860 2600 ...................................تنگستان

 16500 300 205 100 ............................................جم

 104500 1900 59800 28000 .................................دشتستان

 189۷50 3450 233۷0 14100 ......................................دشتی 

 302500 5500 19241 6900 ...........................................دیر

 0 0 5150 16000 ..........................................دیلم

 22000 400 0 0 .....................................عسلویه

 24۷50 450 2۷0 300 .......................................نکنگا

 0 0 16340 15100 ..........................................گناوه

 ستان بوشهر.اسازمان جهاد کشاورزی  -مأخذ

 درصد سطح زیرکشت محصوالت ساالنه استان را شامل شود. 10شوند که حداقل توجه: محصوالتی ارائه می
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 تن (–سطح زیر کشت و مقدار تولید برخی از نباتات صنعتی ) هکتار  -28-5

 چغندر قند توتون وتنباکو دانه های روغنی
 سال زراعی و شهرستان

 سطح تولید سطح تولید سطح تولید

11۷5 1148 260۷ 1814 0 0 1390-91........................................ 

1559 1159 8800 3850 0 0 1393-94........................................ 

1334 12۷4 8388 3۷09 0 0 1394-95......................................... 

1334 12۷4 8388 3۷09 0 0 1395-96.......................................... 

2034 2005 ۷934 396۷ 0 0 1396-9۷........................................ 

2819 2505 8923 405۷ 0 0 139۷-98........................................ 

1/3581 9/3104 9650 4200 0 0 1398-99........................... 

 .............................................بوشهر 0 0 0 0 1/119 6/88

 ..........................................تنگستان 0 0 2555 4/6351 ۷/456 5/618

 ...................................................جم 0 0 2/42 ۷/105 5/62 1/۷4

 .........................................دشتستان 0 0 4/1103 2/21۷8 9/1698 6/1909

 ...............................................دشتی 0 0 8/441 2/881 6/564 3/682

 ......................................................دیر 0 0 ۷/56 5/131 5/85 5/104

 ...................................................دیلم 0 0 0 0 0 0

 .............................................عسلویه 0 0 9/0 2 0 0

 ...............................................کنگان 0 0 0 0 1/54 4/6۷

 ...................................................گناوه 0 0 0 0 5/63 1/36

 استان بوشهر . سازمان جهاد کشاورزی -ماخذ

 شود.توجه: ستون مربوط به  محصوالتی که کشت آنها در سطح استان وجود ندارد از جدول حذف می
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 ) هکتار ( کاری بر حسب نوع مالکیتمساحت جنگل -29-5

 سال جمع دولتی خصوصی

0 1350 1350 1380............................................................. 

0 ۷50 ۷50 1385............................................................ 

0 1240 1240 1390............................................................ 

0 ۷0 ۷0 1395............................................................ 

0 200 200 1396............................................................ 

0 234 234 139۷............................................................ 

0 2۷3 2۷3 1398............................................................ 

0 228 228 1399........................................... 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر. –ماخذ 

 

 ) هکتار ( کاری بر حسب نوع مالکیتمساحت جنگل -5-1نمودار 
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 هزار اصله( –مساحت نهالستان و تولید آن ) هکتار  -30-5

 مساحت تولید
 سال و شهرستان

 جمع دولتی خصوصی جمع دولتی خصوصی

200 300 500 0 6 6 1380............................................................ 

0 4/431 4/431 0 4 4 1385........................................................... 

0 111 111 0 10 10 1390........................................................... 

0 ۷0 ۷0 0 28 28 1395.......................................................... 

0 0 0 0 28 28 1396.......................................................... 

0 130 130 0 28 28 139۷.......................................................... 

3000 113 113 0 28 28 1398.......................................................... 

3000 93 93 0 45/28 45/28 1399......................................... 

 .........................................................بوشهر 23 23 0 10 10 0

 ......................................................تنگستان 0 0 0 0 0 0

 .............................................................جم  0 0 0 0 0 0

 ...................................................دشتستان  36/0 36/0 0 20 20 3000

 ........................................................دشتی  2/0 2/0 0 20 20 0

 .............................................................دیر  64/4 6/4 0 33 33 0

 ...........................................................دیلم  10/0 10/0 0 0 0 0

 ......................................................عسلویه  0 0 0 0 0 0

 ......................................................کنگان  22/0 22/0 0 0 0 0

 ........................................................گناوه  0 0 0 10 10 0

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر . –ماخذ 
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 مقدار صید آبزیان )تن( -31-5

 سال

 وب )صید(های جنآب

 یزرسطح  زیان  جمع
سطح زیان 

 درشت
 میگوی دریایی زیانکف

1380 .............................................. 42800 2000 1۷900 20650 2250 

1385 ............................................. 45335 1531 16368 25844 1592 

1390.................................................... 53003 200 28230 22994 15۷9 

1395 ............................................. 60998 18۷۷ 30413 2۷505 1203 

1396 ........................................... 64۷6۷ 2122 2838۷ 32333 1925 

139۷ ............................................ 60600 1524 2۷946 298۷3 125۷ 

1398 ............................................ 5992۷ 154۷ 1550۷ 4190۷ 966 

1399...................................... 60710 2507 29567 27044 1592 

 اداره کل شیالت استان بوشهر. –ماخذ 

  (.هرمزگان ان ، گیالن ، مازندران وهای زیر موضوعیت دارد )بوشهر ، خوزستان ، سیستان و بلوچستان ، گلستتوجه : این جدول فقط برای استان

 

 پروری )تن(مقدار تولید آبزی -32-5

 جمع سال

پرورش 

ماهی 

 در قفس

 یگومزارع پرورش م مزارع پرورش ماهی
برداشت از 

منابع 

طبیعی و 

 طبیعینیمه

مزارع 

پرورش 

ماهی 

 گرمابی

مزارع 

پرورش 

ماهی 

 سردابی

مزارع 

پرورش 

ماهی 

 خاویاری

مزارع 

پرورش 

میگو 

 )ابشور(

مزارع 

پرورش 

میگو )اب 

 شیرین(

مزارع 

پرورش 

میگو )شاه 

 میگو(

1380.......................................... 3334 0 0 0 0 3334 0 0 0 

1385.......................................... 1623 0 0 0 0 1623 0 0 0 

1390.......................................... 5151 0 0 0 0 5151 0 0 0 

1395......................................... 11212 2200 0 0 0 9012 0 0 0 

1396......................................... 15434 2000 0 0 0 13434 0 0 0 

139۷......................................... 25988 2۷61 0 0 0 2322۷ 0 0 0 

1398......................................... 2203۷ 50 220 0 0 21۷6۷ 0 0 0 

1399.............................. 23608 0 0 0 0 23608 0 0 0 

  اداره کل شیالت استان بوشهر . –ماخذ 
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 میزان استحصال خاویار و گوشت از انواع ماهیان خاویاری )کیلوگرم( -33-5

 خاویار گوشت
 سال

 جمع فیل ماهی تاس ماهی دراکول جمع فیل ماهی تاس ماهی دراکول

0 0 0 0 0 0 0 0 1380 ............. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1385 ............. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1390 ............. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1395 ............. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1396 ............ 

0 0 0 0 0 0 0 0 139۷ ............ 

0 0 0 0 0 0 0 0 1398 ............ 

0 0 0 0 0 0 0 0 1399................ 

 ر .اداره کل شیالت استان بوشه -ماخذ

 

 های بچه ماهیان ) هزار قطعه (میزان تولید انواع گونه -34-5

 آزاد قزل آال سیم سوف سایر
کپور 

 ماهیان
 سال جمع سفید خاویاری

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1380 .................... 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1385 .................... 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1390 ................... 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1395 ................... 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1396 ................... 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 139۷ ................... 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398 ................... 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1399....................... 

 . اداره کل شیالت استان بوشهر -ماخذ
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 )فروند( تعداد شناورهای صیادی و صیادان عضو تعاونی صیادی -35-5

 تعداد صیاد
 تعداد شناور صیادی

 سال و شهرستان
 جمع قایق لنج کشتی

000 38 ۷05 1853 2596 1380.................................................................. 

9681 22 663 1۷34 2419 1385................................................................. 

96۷9 1۷ 541 1660 2218 1390................................................................. 

8621 21 56۷ 1485 20۷3 1395................................................................... 

8621 21 56۷ 1485 20۷3 1396..................................................................... 

8621 22 5۷1 1621 2214 139۷................................................................. 

10141 22 538 14۷۷ 203۷ 1398................................................................ 

8621 21 529 1480 2030 1399.............................................. 

 ..................................................................بوشهر ۷04 363 330 11 2260

 ..............................................................تنگستان 196 134 62 0 ۷56

 .........................................................................جم 0 0 0 0 0

 ...............................................................دشتستان 0 0 0 0 0

 ................................................................دشتی..... 36 35 1 0 496

 ..................................................................دیر....... 343 314 19 10 1314

 ............................................................دیلم............. 161 122 39 0 895

 ...........................................................عسلویه........ 89 49 40 0 904

 ............................................................کنگان.......... 234 212 22 0 1198

 ...........................................................گناوه........... 26۷ 251 16 0 ۷98

 ت استان بوشهر .اداره کل شیال -ماخذ 
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 تعداد شاغلین زیربخش شیالت )صید( استان بوشهر.-36-5

 تعداد شاغالن سال

1380......................................  14۷00 

1385 ..................................... 13550 

1390 .................................... 11۷80 

1395 .................................... 11640 

1396 .................................... 11640 

139۷ .................................... 12110 

1398 .................................... 10141 

1399............................... 10110 

 اداره کل شیالت استان بوشهر. –ماخذ

ان و هرمزگان های زیر موضوعیت دارد )بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیالن، مازندرجه : این جدول فقط برای استانتو

.)  

 

 پروری( استان بوشهر.تعداد شاغلین زیربخش شیالت )آبزی -37-5

 تعداد شاغالن سال

1389 ................................. 500 

1390 ................................ 615 

1395 .................................. 1۷80 

1396 ................................... 2100 

139۷ .................................. 2520 

1398 ............................... 3286 

1399........................... 3670 

 اداره کل شیالت استان بوشهر. –ماخذ
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 مساحت مزارع پرورش ماهی و میگو ) هکتار( -38-5

 1399 1398 139۷ 1396 1395 1390 1385 1380 شرح

 5612 5128 4810 4412 3862 1484 568 1436 .................جمع...................

 000 000 000 000 000 000 000 000 ....پرورش ماهی گرمابی.................

 000 000 000 000 000 000 000 000 ...پرورش ماهی سردابی.................

برداشت از منابع آبی طبیعی و غیر 

 000 000 000 000 000 000 000 000 ..............طبیعی.............................

 5612 5128 4810 4412 3862 1484 568 1436 .........پرورش میگو........................

 اداره کل شیالت استان بوشهر . –ماخذ 
 

های تعاونی کشاورزی فعال تحت پوشش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخصات عمومی شرکت -39-5

  در پایان سال

 سال و شهرستان تعداد اعضاء شاغالن )هزارریال(سرمایه

168811۷1 2266 28۷8 309 1390 .................................................... 

84۷5425۷ 11۷25 6038 ۷59 1393 .................................................... 

9241142۷ 121۷9 6213 ۷88 1395 .................................................... 

112561628 1235۷ 6161 828 1396 ..................................................... 

112918028 12983 6449 869 139۷ ........................................................ 

108۷568۷8 13602 6555 893 1398 .................................................... 

110335130 14143 6905 943 1399........................................... 

 ...........................................................بوشهر 106 ۷82 14۷9 654۷8952

 .......................................................تنگستان 94 ۷08 1200 22۷1400

 ................................................................جم 53 381 350 ۷66200

 .......................................................دشتستان 118 896 1446 1۷115248

 ..............................................................دشتی 218 1566 3۷۷6 6320380

 ................................................دیر.................. 1۷5 1255 3۷2 1996200

 ..............................دیلم................................... 85 625 518 1830300

 ...........................عسلویه................................. 5 36 14۷ 192000

 ....................................................کنگان......... 41 30۷ 99۷ 430500

 ...............................گناوه.................................. 4۷ 349 488 13933950

 .اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر –ماخذ 
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تعاون روستایی در پایان  مدیریتشش های تعاونی کشاورزی فعال تحت پومشخصات عمومی شرکت -40-5

 )میلیون ریال(ال س

 سال و شهرستان تعداد اعضاء شاغالن سرمایه

000 000 000 000 1380............................................................... 

000 000 000 000 1385................................................................ 

۷08508000 12 3491 16 1390 ......................................................... 

86۷285000 19 3491 16 1395 ........................................................ 

94331819 13 3626 13 1396 ........................................................ 

94331819 13 3626 13 139۷ ........................................................ 

1039۷44 13 5۷5۷ 14 1398 ........................................................ 

64409/951 13 3505 14 1399............................................. 

 .............................................................بوشهر 2 93 2 92/404

 ...........................................................تنگستان 1 30۷ 1 ۷/124

 ....................................................................جم 0 0 0 0

 ..........................................................دشتستان 5 1642 5 32409/2۷۷

 ...............................................................دشتی 1 1100 3 4/116

 ...................................................................دیر 0 0 0 0

 ..............................................................دیلم  0 0 0 0

 .............................................................کنگان 3 82 0 2/8

 ................................................................گناوه 2 281 2 1/20

 ...........................................................عسلویه 0 0 0 0

 تعاون روستایی استان بوشهر . مدیریت -ماخذ 
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 تن(-کتار)ه98-99 یخرما در سال زراع دیکشت و تول ریسطح ز-5-41

 شهرستان
 میزان تولید کل سطح

 جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 164491 9161 155330 34049 3049 31000 ........استان
 1522 ۷6 1446 505 45 460 ............بوشهر

 13۷26 2024 11۷02 25۷8 562 2016 ........تنگستان

 8563 64 8499 1283 61 1222 ................جم

 126533 842 125691 25۷۷9 300 254۷9 ........دشتستان

 ۷223 3۷68 3455 1814 1139 6۷5 .............دشتی

 1305 68۷ 618 439 240 199 .................دیر

 185 110 ۷5 138 ۷2 66 ...............دیلم

 264 119 145 159 ۷8 81 ..........عسلویه

 282 13۷ 145 112 60 52 ............کنگان

 4889 1335 3554 1244 494 ۷50 .............گناوه

 

 شهرستان
 سطح بارور سطح غیر بارور

 جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 31317 2973 28344 2732 76 2656 ......استان
 413 31 382 92 14 78 ............بوشهر

 2307 561 1746 271 1 270 ........تنگستان

 1231 61 1170 52 0 52 .................جم

 23744 300 23444 2035 0 2035 ........دشتستان

 1774 1127 647 40 12 28 .............دشتی

 420 232 188 20 9 11 .................دیر

 105 72 33 33 0 33 ...............دیلم

 124 76 48 35 2 33 .........عسلویه

 105 60 45 7 0 7 ............کنگان

 1095 454 641 149 40 109 ..............گناوه

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر.-ماخذ
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 مقدمه

و انتشار کشور  معادن مربوط به های لیتآمارگیری از فعا

صنعت،  توسط وزارت 1333 مستمر نتایج آن،  از سال

 هر سال ،آمارها آغاز شد. این وقت معدن و تجارت

 ، در ضمیمه«صنعتی های آمار فعالیت»با انتشار  همزمان

، 1339 از سال رسید ولیمی چاپ ور بهذکم نشریه

آمار » عنوان تحت مستقل ایدر نشریه مربوط آمارهای

 سرشماری د. اولینشمنتشر  «ایران معدنی های فعالیت

 توسط وزارت 1342 سال کشور در آذرماه از معادن

ر ـ، دفت1353 تا سال 1342 از سال و اقتصاد اجرا شد

 عادنـاتر مـدف ایـارهـآم از اقتصاد با استفاده آمار وزارت

 های فعالیت از آماری شور، هر سالـک لفـمخت اطقـن

 ، دومین1353 کرد. در سالو منتشر می آوریجمع معادن

و  مرکز آمار ایران کشور با همکاری از معادن سرشماری

تا  1353 اجرا شد. از سال صنعت، معدن و تجارت وزارت

از  بخشی طور ساالنهبه ، مرکز آمار ایران135۷ سال

 مورد آمارگیری منتخب معادن عنوانبه را کشور  معادن

 اجرای عدم دلیل، به1363تا سال 135۷ سال قرار داد. از

، جامع ثبتی آمارهای نبودن و نیز فراهم آماری هایطرح

شد.  آماری دچار خأل اقتصادی های از فعالیت بخش این

 به ز آمار ایران، مرک1365و  1364 هایدر سال

 اقدام عمومی بخش پوشش تحت از معادن آمارگیری

کشور  از معادن سرشماری ، سومین1366 کرد و در سال

 به 1395سال  تا 136۷ اجرا درآورد. از سال مرحله به را

 ادنـمع از ریـارگیـآم 1384و 13۷0 هایسال استثنای

 است. شده امـانج طور ساالنهور بهـکش

 نتایج عالوه بر ،فصل در اینمندرج  آمار و اطالعات   

شامل آمار و  مذکور هایها و سرشماریآمارگیری

های تعاونی معدنی ارائه شده توسط اطالعات شرکت

 باشد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز می

در مورد آمارهای ارائه شده، توضیحات زیر 

 ضروری است:

 العاتـور، اطـکشالـادن فعـمع از ریـارگیـمآ در -1

 رساکـخ وو ـواکتیـرادی وادـم از،ـگ و تـوط به نفـربـم

و  نفت خاص اهمیت دلیــل به واست،  نشده آوریجمع

ها در فصل این فعالیت ربوط بهـم اریـآماطالعات گاز، 

 شود.طور مجزا ارائه می)نفت و گاز( به ۷

ی بردارهرهبعادن در حال ـارگـیـری از مـرح آمـدر ط -2

گیری و سایر کشــور،معادن شن و ماسه به روش نمونه

صورت سرشماری، مورد آمارگیری قرار معادن به

 گیرند.می

 بخش های فعالیت بندیطبقه برای فصل این در -3

 اقتصادی های فعالیت المللیبین بندیمعدن از طبقه

(ISICو ،)آن  در تغییراتی با اعمال چهارم، یرایش

 .است شده استفاده
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 مفاهیم و تعاریف

ه به محدوده ای اطالق می شود که شامل ذخیر :معدن

 معدنی است

یا  تمامی عملیات فیزیکی، شیمیایی :آراییکانه

که به منظور جدا کردن قسمتی  شیمیایی است -فیزیکی

ها از یکدیگر ی تفکیک کانهاز مواد باطله از کانه یا برا

 .انجام می شود

معدنی که درآن  :یبرداربهره در حال معدن

رایی مجموعه ای از عملیات، به منظور استخراج، کانه آ

 .شودو به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می

توسط افراد یا  که است مدیریتی :خصوصی مدیریت

 ود.شمی اعمال خصوصی موسسات

توسط  کـــه است مدیریتی :عمومی مدیریت

 انقالب ، نهادهایدولتی هایسازمان، هــاوزارتخــانــه

ت بخش و سایر موسسا هاشهرداری ،ها، بانکاسالمی

 شود.می اعمالعمومی 

 یا خارج در داخل هستند که افرادی تمامی :شاغالن

کار  معدن برای وقتیا پاره وقتتمام صورت به معدن

 دـدارن دهـعه به که ایاز نظر وظیفه کنند. شاغالنمی

 ( و سایرساده خط تولید )ماهر و النـاغـشبه دو گروه 

 شوند. می تفکیک)اداری، مالی و خدماتی(  شاغالن

 به هستند که کارکنانی ماهرخط تولید: شاغالن

 اند، تواناییکرده کسب که ایو تجربه فنی اعتبار دانش

باشند،  خط تولید را داشته از کار فنی قسمت یک انجام

، ، استادکارانفنی هایسینی، تکنمانند مهندسان

 .رانندگان و ارانماهر، تعمیرک ، کارگرانسرکارگران

 شغل هستند که کارکنانی :ساده خط تولید شاغالن

 و کسب تعلیم نیاز به در خط تولید آنان مورد تصدی

 .بارگیران و ، باربرانساده کارگران :ندارد، مانندمهارت 

 :)اداری، مالی و خدماتی( شاغالن سایر

اری، مالی و به امور دفتری، اد هستند که ارکنانیک

شته و به طور دا اشتغال ،یا دفتر مرکزیو  خدماتی معدن

 ندارند. مستقیم در امر استخراج و تولید دخالت

ری است شاغالن، توضیح این نکته ضرو در ارائه آمار     

 «لمتوسط تعداد شاغالن در سا»که در محاسبه از روش 

 استفاده شده است. 

رجوع کنید  :بگیران مزد و حقوق خدمات جبران

گلداری و کشاورزی، جن -5فصل »به تعاریف و مفاهیم 

 «.شیالت

 از یـک حاصـل عدنیمواد م مجموع :معدنی اتتولید

 قابل گوناگون اشکال به که است استخراج فعالیت رشتـه

از  در بعضی که ذکر است باشد. شایانبازار می به عرضه

 صورتی همان به ، مواد معدنییا معادن هافعالیت رشته

گردد در می شود، عرضهمی از کانسار استخراج که

، معادن ها یافعالیت دیگر از رشته عضیدر ب که صورتی

یا  فیزیکی عملیات انجام از پس شده مواد استخراج

، از مواد باطله قسمتی منظور جدا کردن به الزم شیمیایی

 بازار عرضه ، بهخام عیار ماده ها و یا افزایشکانه تفکیک

چند  تاس ممکن ،فعالیت رشته ضمناً در یکشود. می

 فعالیت الً در رشتهـآید، مث دست هـب ماده معدنی

 ، کنسانترهمس سنگمواد معدنی ، مس سنگ استخراج

 تـفعالی رشته اتدـتولیاز  دنـمولیب نسانترهکو  مس

 د.نآیور به حساب میذکـم
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وع عبارت است از مجم :معادن تولیدات ارزش

ی واد معدنی فراورارزش مواد معدنی استخراج شده، م

 شده در محل معدن و ضایعات قابل فروش مواد معدنی

 بر اساس قیمت فروش در محل معدن.

 والما تغییرات )ارزش گذاریسرمایه

ریف و مفاهیـم تعـا هـکنید بوعــجر (:ایسرمایه

 .«و شیالت ، جنگلداریکشاورزی -5 فصل»

جریان  در ارزش اضافی ایجاد شده :افزوده ارزش

 تولید است.

ارزش دریافتی  ها(:)ستانده هادریافتی ارزش

و  معدن، عبارت از ارزش دریافتی بابت خدمات تولیدی

 خدمات غیرتولیدی است.

ارزش پرداختی معدن،  ها(:)داده هاپرداختی ارزش

 عبارت از ارزش پرداختی بابت خدمات است.

مفاهیم تعاریف و  کنید به رجوع :تعاونی شرکت

 .«تو شیال ، جنگلداریکشاورزی -5 فصل»

 است تعاونی ی شرکتـنوع :معدنی تعاونی شرکت

مواد  و فروش یبرداربهره، استخراجهـدر زمین که

 دارد. فعالیت از معادن شده استخراج

 گزیده اطالعات

 ادن فعال استانبراساس نتایج طرح آمارگیری از مع

معدن در حال  190تعداد  1399ال بوشهر در س

مده نشان ی وجود داشته است. نتایج بدست آبرداربهره

معادن به کار  نفر در این 1324دهد، در مجموع می

اند که نسبت به سال گذشته اشتهاشتغال د

 یافته است.  افزایشدرصد6/۷

میلیون  2001080معادنارزش تولیدات  1399در سال    

های مختلف سنگ آهک فعالیت ریال بوده که در بین

میلیون ریال و پس از آن سنگ 1240025

میلیون ریال باالترین ارزش تولیدات 304305الشه

 اند. ساالنه در استان بوشهر را داشته

ادن ، ارزش افـزوده حاصل از فعالیت مع1399در سال   

یلیون م 1384134ی استان بوشهر، برداربهرهدر حال 

 ریال بوده است.

 ین در بین شهرستانهای استان بوشهر، شهرستانهمچن

 3۷9549، 4903۷۷به ترتیب با  کنگان، دشتی، دشتستان

دن در میلیون ریال باالترین ارزش افزوده معا 1۷5419و 

 اند. ی کشـور را دارا بودهبرداربهرهحال 

 41، 1399تعداد شرکت های تعاونی معدنی در سال    

 میلیون ریال بوده 8۷95عضو و سرمایه  29۷با شرکت

 است.
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  مشخصات عمومی معادن در حال بهره برداری برحسب فعالیت -1-6

)میلیون جبران خدمات مزد و حقوق بگیران

 ریال(
 تعداد شاغالن

 تعداد معادن

 نحوه مدیریت سال و فعالیت
 جمع

 خصوصی  عمومی

3161۷ 1243 6 68 ۷4 1380.......................................  

2۷343 1214 9 110 119 1385.......................................  

42۷۷6۷ 1551 6 183 190 1390.......................................  

389915 1001 0 169 169 1394.......................................  

482906 1091 0 159 159 1395.......................................  

62۷399 1432 1 194 195 1396.......................................  

212238 1241 0 188 188 139۷.......................................  

321334 1324 000 000 190 1399........................... 

0 0 000 000 0 
استخراج زغال سنگ 

 ...................خشک...................

 .......استخراج سنگ آهن....... 0 000 000 0 0

0 0 000 000 0 
سرب و استخراح سنگ 

 ................روی......................

 .........استخراج سنگ طال..... 0 000 000 0 0

 .........استخراج سنگ مس... 0 000 000 0 0

 .....رومیت..استخراج سنگ ک 0 000 000 0 0

 ........استخراج سنگ منگنز.. 0 000 000 0 0

 ............استخراج بوکسیت..... 0 000 000 0 0

0 0 000 000 0 
استخراج سنگ نیکل، آنتیموان 

 ............................و تیتانیوم...

 .........استخراج شن و ماسه... 21 000 000 166 42844

 ....استخراج سنگ الشه............... 50 000 000 262 52۷44

 .استخراج سنگ باالست............. 0 000 000 0 0

 ..استخراج سنگ آهک................ 105 000 000 810 20۷991

 .....................استخراج سنگ گچ 14 000 000 86 1۷۷55

 ......استخراج کائولن وخاک نسوز 0 000 000 0 0

 .......................استخراج دولومیت 0 000 000 0 0

 استخراج بنتونیت و گل سرشوی 0 000 000 0 0

 ماخذ ـ مرکز آمار ایران.)ر.م(. 

 مرکز آمارایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.  -
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)تعداد( 1399 سال تعداد معادن درحال بهره برداری استان در -6-1نمودار   
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 مشخصات عمومی معادن در حال بهره برداری برحسب فعالیت  -1-6

جبران خدمات مزد و حقوق 

 بگیران)میلیون ریال(

تعداد 

 شاغالن

 تعداد معادن

 نحوه مدیریت سال و فعالیت
 جمع

 خصوصی  عمومی

 ............................استخراج باریت 0 00 000 0 0

0 0 000 000 0 
ج سولفات استرونسیوم و استخرا

 ....................................................بر

 .................استخراج سولفات سدیم 0 00 000 0 0

 ..............استخراج خاک سرخ وزرد 0 000 000 0 0

 ...........................استخراج فلورین 0 000 000 0 0

 ج فسفات، پتاس و ید و ...استخرا 0 000 000 0 0

 ...............................استخراج نمک 0 000 000 0 0

0 0 000 000 0 
استخراج قیرجامد طبیعی 

 ......................................)بیتومین(

 ...........................استخراج سیلیس 0 000 000 0 0

 ...................یاستخراج پوکه معدن 0 000 000 0 0

 .......................استخراج فلدسپات 0 000 000 0 0

 ..............................استخراج تالک 0 000 000 0 0

 .استخراج صدف دریایی ومیکا....... 0 000 000 0 0

 استخراج منیزیت و گل سفید...... 0 000 000 0 0

0 0 000 000 0 
ی قیمتی ونیمه استخراج سنگ ها

 ..................قیمتی..........................
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 ی برحسب فعالیت و نوع استخراجبرداربهرهمعادن در حال تعداد -2-6

استخراج روباز و 
 زیرزمینی

استخراج 
 زیرزمینی

استخراج 
 روباز

 سال و فعالیت جمع

0 0 ۷4 ۷4 1380 .............................................................  

0 0 119 119 1385 .............................................................  

0 0 189 189 1390 .............................................................  

0 0 169 169 1394 .............................................................  

0 0 159 159 1395 .............................................................  

0 0 195 195 1396 .............................................................  

0 0 188 188 139۷ .............................................................  

0 0 190 190 1398............................................. 
  .................. استخراج زغال سنگ خشک 0 0 0 0

  ........................... استخراج سنگ آهن 0 0 0 0

  .................. سرب و رویاستخراح سنگ  0 0 0 0

  ........................... طالاستخراج سنگ  0 0 0 0

  ........................... استخراج سنگ مس 0 0 0 0

  ....................... استخراج سنگ کرومیت 0 0 0 0

  ......................... استخراج سنگ منگنز 0 0 0 0

  ............................. استخراج بوکسیت 0 0 0 0

  ..... استخراج سنگ نیکل آنتیموان و تیتانیوم 0 0 0 0

  .......................... استخراج شن و ماسه 21 19 0 0

  ..................... استخراج سنگهای تزئینی 0 0 0 0

  .......................... استخراج سنگ الشه 50 44 0 0

  ....................... استخراج سنگ باالست 0 0 0 0
  .......................... استخراج سنگ آهک 105 92 0 0

  ............................ استخراج سنگ گچ 14 12 0 0

  .................. استخراج کائولن وخاک نسوز 0 0 0 0

  ............................. استخراج دولومیت 0 0 0 0

  .............. استخراج بنتونیت و گل سرشوی 0 0 0 0

  ................................ استخراج باریت 0 0 0 0

  ............ استخراج سولفات استرونسیوم و بر 0 0 0 0

  ....................... اج سولفات سدیماستخر 0 0 0 0
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 (ی برحسب فعاليت و نوع استخراج  )دنبالهبرداربهرهعداد معادن در حال ت -2-6

 استخراج روباز و زیرزمینی 
 استخراج زیرزمینی

استخراج 

 روباز
 فعالیت جمع

....................................استخراج خاک سرخ وزرد 0 0 0 0  

..................................................استخراج فلورین 0 0 0 0  

.........................استخراج فسفات، پتاس و ید و  0 0 0 0  

.....................................................استخراج نمک 0 0 0 0  

....................استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین( 0 0 0 0  

..................................................اج سیلیساستخر 0 0 0 0  

...........................................استخراج پوکه معدنی 0 0 0 0  

0 
0 0 0 

 ................................................................استخراج

..............................................................فلدسپات  

.....................................................استخراج تالک 0 0 0 0  

............................استخراج صدف دریایی ومیکا 0 0 0 0  

.............................استخراج منیزیت و گل سفید 0 0 0 0  

..........ونیمه قیمتیاستخراج سنگ های قیمتی  0 0 0 0  

...................................استخراج خاک سرخ وزرد 0 0 0 0  

.................................................استخراج فلورین 0 0 0 0  

.........................استخراج فسفات، پتاس و ید و  0 0 0 0  

.....................................................استخراج نمک 0 0 0 0  

.....................استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین( 0 0 0 0  

..................................................استخراج سیلیس 0 0 0 0  

.........................................استخراج پوکه معدنی 0 0 0 0  

...............................................خراج فلدسپاتاست 0 0 0 0  

 ماخذ ـ مرکز آمار ایران. )ر.م(. 

 مرکز آمارایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.  -
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 برداری برحسب فعاليت تعداد شاغالن معادن در حال بهره -3-6

 جمع سال و فعالیت
 سایر کارکنان کارکنان خط تولید

 ساده ماهر الی و خدماتی()اداری، م

1380..................................................................................... 1243 582 211 450 

1385..................................................................................... 1214 539 290 385 

1390...................................................................................... 1552 ۷15 338 499 

1393..................................................................................... 980 509 192 2۷9 

1395.................................................................................... 1091 620 184 288 

1396..................................................................................... 1432 ۷8۷ 199 445 

139۷ ...................................... ................................................. 1241 82۷ 119 295 

1398.............................................................. 1324 859 185 280 

...............................استخراج زغال سنگ خشک...................  0 0 0 0 

..................................................استخراج سنگ آهن.............  0 0 0 0 

................................................سرب و رویاستخراح سنگ   0 0 0 0 

...............................................................استخراج سنگ طال  0 0 0 0 

..............................................استخراج سنگ مس................  0 0 0 0 

..................................................استخراج سنگ کرومیت......  0 0 0 0 

..................................................استخراج سنگ منگنز..........  0 0 0 0 

................................................استخراج بوکسیت..................  0 0 0 0 

.................نتیموان و تیتانیوم............استخراج سنگ نیکل، آ  0 0 0 0 

.................................................استخراج شن و ماسه............  166 104 26 36 

..............................استخراج سنگهای تزئینی.......................  0 0 0 0 

........................................................استخراج سنگ الشه.....  262 165 39 58 

................................استخراج سنگ باالست.........................  0 0 0 0 
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 (برداری برحسب فعالیت )دنباله تعداد شاغالن معادن در حال بهره -3-6

 جمع سال و فعالیت
 سایر کارکنان لیدکارکنان خط تو

 ساده ماهر )اداری، مالی و خدماتی(

 166 114 530 810 ......................................................استخراج سنگ آهک

 20 6 60 86 ........................................................استخراج سنگ گچ

 0 0 0 0 ........................................استخراج کائولن وخاک نسوز

 0 0 0 0 .........................................................استخراج دولومیت

 0 0 0 0 ..................................استخراج بنتونیت و گل سرشوی

 0 0 0 0 .............................................................استخراج باریت

 0 0 0 0 ...............................استخراج سولفات استرونسیوم و بر

 0 0 0 0 ...............................................استخراج سولفات سدیم

 0 0 0 0 ............................................سرخ وزرد استخراج خاک

 0 0 0 0 ..........................................................یناستخراج فلور

 0 0 0 0 ..................................استخراج فسفات، پتاس و ید و 

 0 0 0 0 .............................................................استخراج نمک

 0 0 0 0 .............................................................استخراج باریت

 0 0 0 0 .............................استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین(

 0 0 0 0 .........................................................استخراج سیلیس

 0 0 0 0 ..................................................استخراج پوکه معدنی

 0 0 0 0 ......................................................استخراج فلدسپات

 0 0 0 0 .............................................................استخراج تالک

 0 0 0 0 ......................................استخراج صدف دریایی ومیکا

 0 0 0 0 ......................................استخراج منیزیت و گل سفید

 0 0 0 0 ..................استخراج سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی

  ماخذ ـ مرکز آمار ایران. )ر.م(. 

 مرکز آمارایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.  -

  



 معدن -6 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   2۷5 

 میلیون ریال( -ی بر حسب فعالیت  )هزارتنبرداربهرهدن در حال مقدار و ارزش تولیدات مواد معدنی معا -4-6

 فعالیت
 مقدار

1392 1395 1396 139۷ 1398 

 14336 14059 11358 8866 9487  ...................................................... کل معادن   

 0 0 0 0 0 ........................استخراج زغال سنگ خشک..............................

 0 0 0 0 0 .......................................................استخراج سنگ آهن.............

 0 0 0 0 0 ..................سرب و روی....................................استخراح سنگ 

 0 0 0 0 0 .................................استخراج سنگ طال...................................

 0 0 0 0 0 ...............................ج سنگ مس....................................استخرا

 0 0 0 0 0 .............................استخراج سنگ کرومیت................................

 0 0 0 0 0 ................................استخراج سنگ منگنز.................................

 0 0 0 0 0 ...................................استخراج بوکسیت....................................

 0 0 0 0 0 ......................استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم.............

 1380 918 228۷ 1086 2198 .................................استخراج شن و ماسه.................................

 0 0 0 0 0 ...............................استخراج سنگهای تزئینی.............................

 1623 1862 1316 1306 1061 ................................استخراج سنگ الشه..................................

 0 0 0 0 0 ..............................راج سنگ باالست................................استخ

 10648 10۷56 0 6035 5918 ..............................استخراج سنگ آهک...................................

 684 523 416 440 309 .................................استخراج سنگ گچ....................................

 0 0 0 0 0 .............................استخراج کائولن وخاک نسوز..........................
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2۷6 

میلیون  -ی بر حسب فعالیت   )دنباله( )هزارتنبرداربهرهال حمقدار و ارزش تولیدات مواد معدنی معادن در  -6-4

 ریال(

 فعالیت
 دارمق

1392 1395 1396 139۷ 1398 

 0 0 0 0 0 ..............................................................................استخراج باریت

 0 0 0 0 0 ............................استخراج سولفات استرونسیوم و بر....................

 0 0 0 0 0 .....................................................استخراج سولفات سدیم............

 0 0 0 0 0 .............................................استخراج خاک سرخ وزرد.................

 0 0 0 0 0 ...............................................استخراج فلورین..............................

 0 0 0 0 0 ...............................استخراج فسفات، پتاس و ید و ........................

 0 0 0 0 0 ...................................................................استخراج نمک...............

 0 0 0 0 0 ...............................استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین(..................

 0 0 0 0 0 .................................................استخراج سیلیس.............................

 0 0 0 0 0 .................................................استخراج پوکه معدنی......................

 0 0 0 0 0 ..................................................سپات...........................استخراج فلد

 0 0 0 0 0 ..................................................استخراج تالک................................

 0 0 0 0 0 ...............................استخراج صدف دریایی ومیکا...........................

 0 0 0 0 0 ................................استخراج منیزیت و گل سفید...........................

 0 0 0 0 0 ................................استخراج سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی........

 0 0 0 0 0 ...........................................استخراج سولفات استرونسیوم و بر.........

  



 معدن -6 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   2۷۷ 

 میلیون ریال(-)تنی بر حسب فعالیت )دنباله( برداربهرهمقدار و ارزش تولیدات مواد معدنی معادن در حال  -6-4

 فعالیت
 ارزش

1394 1395 1396 139۷ 1398 

 2001080 10۷6201 62۷399 482906 389915 ...................................................... کل معادن   

 0 0 0 0 0 ....................ج زغال سنگ خشک.............................استخرا

 0 0 0 0 0 ............................استخراج سنگ آهن..................................

 0 0 0 0 0 .............سرب و روی...................................استخراح سنگ 

 0 0 0 0 0 .............................گ طال..................................استخراج سن

 0 0 0 0 0 ...........................استخراج سنگ مس...................................

 0 0 0 0 0 .........................استخراج سنگ کرومیت...............................

 0 0 0 0 0 ............................تخراج سنگ منگنز................................اس

 0 0 0 0 0 ..............................استخراج بوکسیت...................................

 0 0 0 0 0 ................استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم............

 303050 119680 168۷96 91۷04 6561۷ .............................ستخراج شن و ماسه................................ا

 0 0 0 0 0 ..........................استخراج سنگهای تزئینی............................

 304305 225995 112511 9418۷ 10989۷ ............................استخراج سنگ الشه.................................

 0 0 0 0 0 ..........................استخراج سنگ باالست...............................

 1240025 6۷1616 0 262588 18949۷ ...........................استخراج سنگ آهک..................................

 153700 58910 32۷51 3442۷ 24905 .............................راج سنگ گچ...................................استخ

 0 0 0 0 0 ........................استخراج کائولن وخاک نسوز.........................

 ماخذ ـ مرکز آمار ایران. )ر.م(. 

 دن و زیربنایی.مرکز آمارایران، دفتر صنعت، مع -
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2۷8 

 میلیون ریال(-)تن ی بر حسب فعالیت )دنباله(برداربهرهمقدار و ارزش تولیدات مواد معدنی معادن در حال  -6-4

 فعالیت
 ارزش

1394 1395 1396 139۷ 1398 

 0 0 0 0 0 ..............................................................استخراج باریت..........................

 0 0 0 0 0 ...........................................استخراج سولفات استرونسیوم و بر.............

 0 0 0 0 0 ............................................................استخراج سولفات سدیم............

 0 0 0 0 0 .................................................استخراج خاک سرخ وزرد...................

 0 0 0 0 0 .............................................................استخراج فلورین.......................

 0 0 0 0 0 ..............................................استخراج فسفات، پتاس و ید و ................

 0 0 0 0 0 ................................................................استخراج نمک.........................

 0 0 0 0 0 .............................................استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین(...........

 0 0 0 0 0 .....................................................................استخراج سیلیس................

 0 0 0 0 0 .............................................................استخراج پوکه معدنی...............

 0 0 0 0 0 .............................................................استخراج فلدسپات...................

 0 0 0 0 0 ............................................................استخراج تالک..........................

 0 0 0 0 0 .............................................استخراج صدف دریایی ومیکا...................

 0 0 0 0 0 ............................................منیزیت و گل سفید.....................استخراج 

 0 0 0 0 0 .........................استخراج سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی....................

 0 0 0 0 0 .............................................استخراج سولفات استرونسیوم و بر............

 ماخذ ـ مرکز آمار ایران. )ر.م(. 

 مرکز آمارایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -

  



 معدن -6 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   2۷9 

)میلیون  1398ی بر حسب فعالیت: برداربهرههای معادن در حال ها و دریافتیارزش افزوده و ارزش پرداختی -5-6

 ریال(

 ارزش افزوده فعالیت
 هاپرداختی

 ها()داده

 هاریافتید

 ها()ستانده

1398......................................................................... 1384134 397730 1781864 

 2206۷ 39۷3 18094 ...................................................................................گناوه..................

 6865 549 6316 ..................................................................................................بوشهر.

 104618 16560 88058 ...................................................................تنگستان.............................

 32495 12816 196۷9 ........................................................................................جم ...............

 55۷989 6۷613 4903۷۷ .....................................................................دشتستان...........................

 4۷313۷ 93589 3۷9549 ....................................................................................................دشتی..

 214429 5954۷ 154882 ......................................................................................دیر...................

 1095 263 832 ........................................................................................دیلم.................

 ۷1862 20934 50929 .....................................................................عسلویه..............................

 29۷306 12188۷ 1۷5419 .............................................................................کنگان.......................

  ماخذ ـ مرکز آمار ایران. )ر.م(. 

 مرکز آمارایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.  -
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برحسب فعالیت و نوع اموال ی برداربهرهای( معادن در حال گذاری )ارزش تغییرات اموال سرمایهسرمایه -6-6

 میلیون ریال() 1398ای: سرمایه

 فعالیت
کل 

 گذاریسرمایه

ماشین آالت، ابزار و 

وسایل کار بادوام و 

 تجهیزات اداری

وسایل 

 نقلیه

ساختمان و 

تاسیسات بدون 

 زمین

 7445 7273 173755 215199  ........................................... کل

 0 0 0 0 ..............استخراج زغال سنگ خشک.............

 0 0 0 0 .................استخراج سنگ آهن.......................

 0 0 0 0 .............سرب و روی..............استخراح سنگ 

 0 0 0 0 ...................استخراج سنگ طال.......................

 0 0 0 0 ................استخراج سنگ مس........................

 0 0 0 0 ..............استخراج سنگ کرومیت....................

 0 0 0 0 ..................استخراج سنگ منگنز.....................

 0 0 0 0 .....................کسیت........................استخراج بو

 0 0 0 0 .......نیکل، آنتیموان و تیتانیوم.استخراج سنگ 

 ۷30 91۷ 28151 33555 ...................خراج شن و ماسه.....................است

 0 0 0 0 ................استخراج سنگهای تزئینی.................

 1485 4018 2585۷ 35261 ..................استخراج سنگ الشه......................

 0 0 0 0 ..................استخراج سنگ باالست..................

 4985 3535 109102 1353۷۷ .................استخراج سنگ آهک.......................

 245 -1196 10645 11006 .....................سنگ گچ......................استخراج 

 0 0 0 0 .................استخراج کائولن وخاک نسوز...........

 0 0 0 0 ......................لومیت.......................راج دواستخ

 0 0 0 0 ..........استخراج بنتونیت و گل سرشوی............

 0 0 0 0 .................................................استخراج باریت

 0 0 0 0 ..........استخراج سولفات استرونسیوم و بر........

 0 0 0 0 ..................تخراج سولفات سدیم..................اس

 0 0 0 0 ......................استخراج خاک سرخ وزرد...........
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ی برحسب فعالیت و نوع اموال برداربهرهای( معادن در حال گذاری )ارزش تغییرات اموال سرمایهسرمایه -6-6

 )دنباله( 1398ای: سرمایه

 گذاریکل سرمایه لیتفعا

ماشین آالت، ابزار 

و وسایل کار بادوام 

 و تجهیزات اداری

 وسایل نقلیه

ساختمان و 

تاسیسات بدون 

 زمین

................................................استخراج فلورین  0 0 0 0 

..........................استخراج فسفات، پتاس و ید و  0 0 0 0 

...................................................نمکاستخراج   0 0 0 0 

..................استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین(  0 0 0 0 

...............................................استخراج سیلیس  0 0 0 0 

.........................................استخراج پوکه معدنی  0 0 0 0 

..............................................استخراج فلدسپات  0 0 0 0 

...................................................استخراج تالک  0 0 0 0 

.............................استخراج صدف دریایی ومیکا  0 0 0 0 

..............................استخراج منیزیت و گل سفید  0 0 0 0 

..........استخراج سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی  0 0 0 0 
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ی برحسب فعالیت و نوع اموال برداربهرهای( معادن در حال گذاری )ارزش تغییرات اموال سرمایهسرمایه -6-6

 )دنباله( 1398ای: سرمایه

 سایر یاافزارهای رایانهنرم توسعه و اکتشاف راه اختصاصی فعالیت

 0 347 1175 25204 .............کل معادن.........................................

 0 0 0 0 ................استخراج زغال سنگ خشک.............................

 0 0 0 0 ........................استخراج سنگ آهن..................................

 0 0 0 0 ........سرب و روی....................................نگ استخراح س

 0 0 0 0 ........................استخراج سنگ طال..................................

 0 0 0 0 ........................استخراج سنگ مس...................................

 0 0 0 0 ...............................................استخراج سنگ کرومیت.....

 0 0 0 0 .......................استخراج سنگ منگنز................................

 0 0 0 0 ...........................استخراج بوکسیت...................................

 0 0 0 0 ............تانیوم............استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تی

 0 3۷ 0 3۷20 ............................................استخراج شن و ماسه............

 0 0 0 0 .....................استخراج سنگهای تزئینی............................

 0 5 440 345۷ ........................استخراج سنگ الشه.................................

 0 0 0 0 ......................استخراج سنگ باالست...............................

 0 305 6۷5 166۷5 .....................استخراج سنگ آهک..................................

 0 0 60 1252 .........................استخراج سنگ گچ..................................

 0 0 0 0 ....................استخراج کائولن وخاک نسوز.........................
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ی برحسب فعالیت و نوع اموال برداربهرهای( معادن در حال گذاری )ارزش تغییرات اموال سرمایهسرمایه -6-6

 )دنباله( 1398ای: سرمایه

 سایر ایافزارهای رایانهنرم توسعه و اکتشاف اختصاصیراه  فعالیت

 0 0 0 0  ..................................................... استخراج دولومیت

 0 0 0 0  ............................... استخراج بنتونیت و گل سرشوی

 0 0 0 0  .......................................................... استخراج باریت

 0 0 0 0  ............................ استخراج سولفات استرونسیوم و بر

 0 0 0 0  ............................................. استخراج سولفات سدیم

 0 0 0 0  .......................................... استخراج خاک سرخ وزرد

 0 0 0 0  ........................................................ استخراج فلورین

 0 0 0 0  ................................ استخراج فسفات، پتاس و ید و 

 0 0 0 0  ........................................................... استخراج نمک

 0 0 0 0  ........................... استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین(

 0 0 0 0  ....................................................... استخراج سیلیس

 0 0 0 0  ................................................ استخراج پوکه معدنی

 0 0 0 0  ..................................................... استخراج فلدسپات

 0 0 0 0  ........................................................... استخراج تالک

 0 0 0 0  .................................... استخراج صدف دریایی ومیکا

 0 0 0 0  .................................... منیزیت و گل سفید استخراج

 0 0 0 0  ................. استخراج سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی

 ماخذ ـ مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.
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  های تعاونی معدنی در پایان سالمشخصات عمومی شرکت -7-6

 )میلیون ریال(سرمایه شاغالن عضو تعداد سال و شهرستان

1380 .....................................................................................  000 000 000 000 

1385 .....................................................................................  33 258 211 15290350 

1390 .....................................................................................  3۷ 298 259 15332350 

1395 .....................................................................................  38 289 488 4203162 

1396 .....................................................................................  40 292 499 8596949 

139۷ .....................................................................................  40 292 499 8596949 

1399 .....................................................................................  41 300 519 13596949 

1399.............................................................. 41 297 519 8795(1) 

 0 0 0 0  ..................................................................................... بوشهر

 5191 69 69 9  ................................................................................. تنگستان

 0 0 0 0  ........................................................................................ جم 

 912 48 5۷ 8  ................................................................................ دشتستان

 5۷4 131 98 14  ...................................................................................... دشتی

 9۷ 1۷4 52 ۷  .......................................................................................... دیر

 0 0 0 0  ........................................................................................ دیلم

 0 0 0 0  ................................................................................... عسلویه

 2021 9۷ 21 3  .................................................................................... کنگان

 0 0 0 0 ..........................................گناوه...........................................

 بوشهر. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -ماخذ

به میلیارد ریال می باشد.1399ارقام سال (1
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 ازنفت و گ -7

 





 نفت و گاز -7 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   28۷ 

 

 

 

 

 

 مقدمه

در  یمیپتروش و گاز ،نفت هایفعالیت اهمیت دلیل به

ها در الیتاطالعات آماری مربوط به این فع ،اقتصاد ایران

شده و یک فصل ور نهای معدن و صنعت منظفصل

 ت.مستقل در این سالنامه به آن اختصاص داده شده اس

در مسجد  نفت چاه گاز از اولین و نفت با استخراج

 فعالیت ،(میالدی 1908) شمسی 128۷ ، در سالسلیمان

مربوط به آن  آغاز شد و آمارهای در ایران نفت صنعت

شدن  از ملی . پساست شده ور گردآوریذکم نیز از زمان

 ایران نفت ملی شرکت ،1329در اسفند  نفت صنعت

 سالنامه اولین . دراست منتشرکرده را تریوسیع آمارهای

 شمسی 1334 سال به مربوط آمارهای ،کشورآماری

 .است شده ( درجمیالدی1955)

و  1344در اسفند  گاز ایران ملی شرکت از تأسیس پس

 دو شرکت ، این1366 در سال ایران گاز مایع ملی شرکت

( و L.N.G) گاز طبیعی زمینه در آمارهایی ترتیبنیز به

 اند.کرده و ارائه ( گردآوریL.P.G) مایعگاز 

در  شیمیایی کود کارخانه اولین ا احداثـب 1342در سال

از ـآغ ـهنقط این و تـیاف دـتول یـپتروشیم کشور، صنایع

نو  یـصنعت یـمعرف برای مستقل سازمانی سیسأت

 سازمان این 1343 الـ. از سرودیـدرکشور به شمار م

 به «پتروشیمی صنایع ملی شرکت» عنوان نوپا تحت

 هـاولی ود منابعـوج دلیلهــب داد. خود ادامه فعالیت

 نـاال و همچنیـب زودهـاف ارزش گاز و و تـنف راوانـف

 توجه مورد ایران در د مواد پتروشیمیـ، تولیر عواملـسای

 .است قرارگرفته خاصی عنایت و

معاونت  از ،فصل در این مندرج آمارهای، حاضر در حال

 شود.می دریافتریزی وزارت نفت برنامه

 در ایـن بـر آمـارهـای مندرج عالوه ،ذکر اسـت شایان

 24 صلـو گاز در ف تـنف نهـدر زمی آمارهایی ،فصل

 ،آن منبع که استشـده  ارائه( المللبین )آمارهای

 (1)(OPEC) صـادرکننـده نفت کشـورهای سازمان

 باشد.می

 تعاریف و مفاهیم

 ترکیبات از ای پیچیدهآمیزه خام نفت :خام نفت

در  نفت طبیعی ناز مخاز است که وریـربـدروکـهی

 ود. نفتــشمی از نقاط دنیا استخراج ، در بعضیزیرزمین

 رـو غی اعـاشب اتاز ترکیب لـمتشک ،دهـطور عمهـب خام

 و بعضاً آروماتیک آلیفاتیک ربورهایـدروکـهی اشباع

 اصلی رـدو عنص که نـکرب و باشد. بجز هیدروژنمی

اصر ـد، عنـرونشمار می هب خام نفت دهندهتشکیل

 ونـچهایی زـو فل ، گوگردژنـ، اکسیمانند ازت ریـدیگ

  کم و آهن به مقدار ، وانادیمنیکل، سدیم

از نظر  امـخ ، نفتجهت همین وجود دارند. به در آن

 .بسیار متغیر است و شیمیایی های فیزیکییـژگـوی
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و  خام تـفاز ن رشیـد بـسفی نفت سفیـد: نفت

و  نفتینی پارافینی، روـربـدروکـهی وعـن از سه متشکل

 وختـس عنوانهـب وردهافر باشد. اینمی آروماتیکی

 رود و یکیکار می به مراکز حرارتی و سوخت ایشیـرمـگ

 .است جت سوخت دهنده تشکیل از مواد اصلی

 خام تقطیر نفت هاز بازماند کـوره نفـت :کــوره نفـت

آیـد. مـی دسـت بـه تقطیـر پاالیشگـاه هـایدر بـرج

 هیدروکربورهای دارا بودن سبـببه وردهافر این

 ایـهاز سوخت سوزد و یکینمی آسانی ، بـهسنگیـن

 جملهاز  یـصنعت بزرگ ایـدهـو واح اـهکشتی دهـعم

 رود.شمار می به برق هاینیروگاه

 نفت برش بعد از که است ایوردهاگاز فر نفت :گاز نفت

 التآماشین سوخت عنوان آید و بهمی دستسفید به

 نقلیه از وسایل تعدادی و سوخت یو صنعت کشاورزی

 رود.کار می به حرارتی و تاسیسات عمومی

از  اسـت ایموتور آمیزه بنزین :موتور بنزین

با  وایزومره حلقوی طور عمدهبه روکربـورهـایهیـد

 آن، سوزیآرام درجه افزایش برای که متفاوت هاینسبت

 شود.می اضافه آن به آلی از ترکیبات برخی

عنوان سوخت موتورهای جت جنگی به :جـت سوخت

رود که برحسب میزان امتزاج نفت و مسافری به کار می

های نفتی سبک )نفتا(، به ایر فراوردهسفید مرغوب با س

شود و با اضافه کردن مواد صورت انواع مختلف تولید می

...،  افزودنی به منظور کاهش خورندگی و نقطه انجماد و

های المللی به نامگردد و در استانداردهای بینتکمیل می

4JP  وATK .معروف است 

 گازی و فتین منابع از گاز تولیدی (:طبیعی) غنیگاز  

، "کالهک" صورت به گویند کهمی یا غنی طبیعی را گاز

 "مستقل"( و آغاجاری )مانند گاز منطقه "با نفت همراه"

 دسترسی ( قابلو سرخون )نظیر ذخایر گاز سرخس

 باشد.می

 لـراحـم از طـی )طبیعی( پس گاز غنی :گاز سبک

 و  داسازیـج

ور از ــود. منظـشمی تبدیل ز سبکگا هـ، بپاالیش

 ، ازیــداســج

 .است از گاز غنی گازی و میعانات مایعات جداکردن

 و بوتان از پروپان است مخلوطی گاز مایع :گاز مایع

 حجمی نسبت مصرف، اثر شرایط محیط و در که نرمال

 فشاری در تحت یابد ویر میدر مخلوط تغی دو ماده این

 در مایع صورت به ،مربع پوند بر اینچ 110تا  100حدود 

 آید.می

کشور و  نفت منظور حفظ مخازن به :گاز تزریق

گاز  تزریق عمل بـه اقـدام ،هــااز آن بهینـه یبرداربهره

 گردد.ور میذکم مخازن به و یا آب

است   یا حقوقی حقیقی از شخص عبارت :گاز مشترک

 از تحویـــل پس ،گـاز متقاضیان پذیرش روش طبق که

، متعلقه هایو هزینه وقـحق تمورد نظر و پرداخ مدارک

و شماره  شده ثبت اشتراک در دفتر پذیرشاو  مشخصات

 باشد. یافته اختصاص وی به اشتراک

 کهشود می اطالق نیامشترک : بهگاز کننـدهمصرف

 ،پذیریاشتراک مراحل از طی ها پسآن ازگ انـجری

 د.ـاشـب اندازی شدهراه

گاز از خطوط  برای ارسال که خطوطی به: گاز انشعاب

 اختصاصی تا ایستگاه و شبکه خطوط تغذیه ،انتقال

 .گرددمی گاز اطالق انشعاب ،شودمی نصب مشترک
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 پالس،سوخت شامل: پروپان، بوتان، پنتان  :سوخت

  6c، F.O.C رافینیت،  4cپنتان، بنزین پیرولیز، رافینیت 

 .MTBEو 

  گزیده اطالعات

به دلیل عدم همکاری شرکت نفت استان از اطالعات 

 نفت گاز با 1398در سال استفاده شده است.1398سال 

مترمکعب بیشترین سهم در بین  981۷53مصرف 

های های نفتی را داشته است که شهرستانفرآورده

 14 و 5/31، 5/3۷به ترتیب با  گناوهو  بوشهر، عسلویه

ص درصد بیشترین مصرف این فرآورده را به خود اختصا

های بوشهر، اند. در مصرف بنزین شهرستانداده

رار دارند. به ترتیب در رتبه اول تا سوم ق گناوهدشتستان و 

درصد از کل مصرف  ۷3این سه شهرستان در مجموع 

 را در اختیار دارند. بنزین استان

شهر  استان  40شهر از  39تعداد  1399در سال 

ای وستای دارر 642گازرسانی شده است. در این سال از 

 روستا گازرسانی شده است. 452سکنه استان فقط 

ین است که ازا216615کل تعداد انشعاب گاز در استان 

درصد 3/2درصد خانگی وتجاری هست و  ۷/99د تعدا

ست.میزان مصرف گاز طبیعی در استان هم صنعتی ه

 میلیون متر مکعب می باشد.1۷863
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 های نفتیوردهآمصرف انواع فر -1-7

 (1)جمع سال و شهرستان
 بنزین

 )متر مکعب(

 نفت سفید

 مکعب( )متر

 گازنفت 

 )متر مکعب(
 نفت کوره

1380 ...................................................  000 000 000 000 000 

1385 ...................................................  1652854 390158 45855 958915 25۷926  

1390 ...................................................  188۷۷04 3۷3۷36 228892 1008823 2۷6253  

1394 ...................................................  145288۷ 4884۷۷ 1۷659 934088 12663 

1395 ...................................................  1189101 531435 16890 635066 5۷10 

1396 ...................................................  1324845 5۷968۷ 13051 ۷25۷85 6322 

139۷ ...................................................  1460248 610880 5824 80۷896 6180 

1398 .....................................  1761003 639465 3730 981753 9991 

 10۷5 310039 1499 246208 558821  ................................................... بوشهر

 0 0 0 0 0  ............................................... تنگستان

 0 0 0 0 0  ...................................................... جم 

 8501 92950 10۷8 111591 2350۷6  ................................................. برازجان

 0 0 0 0 0  ................................................... دشتی

 ۷5 ۷3059 216 80۷32 154082  ........................................................ دیر

 0 0 0 0 0  ...................................................... دیلم

 315 368541 0 91131 565095  ................................................. عسلویه

 0 0 0 0 0  .................................................. کنگان

 25 13۷164 93۷ 109803 24۷929  ..................................................... گناوه
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 ()دنبالههای نفتیوردهآمصرف انواع فر -1-7

 سال و شهرستان
 گاز مایع

 )متر مکعب(

 سوختهای هواپیمائی

 )متر مکعب(

 صنعتی و های موتورروغن

 )متر مکعب(

 قیر

 )تن(
 (2)سایر فرآورده ها

1380...................... 000 000 000 000 000 

1385..................... 39۷21 30040 0 0 0 

1390..................... ۷26۷3 391۷4 0 0 0 

1394...................... 58451 26۷15 0 0 0 

1395...................... 62923 29394 0 0 0 

1396..................... 60448 382۷2 0 0 0 

139۷...................... 39344 30105 0 0 0 

1398............... 38838 29276 0 0 0 

 0 0 0 14168 1۷882 ......................بوشهر

 0 0 0 0 0 .........تنگستان.......

 0 0 0 0 0 .......جم ...............

 0 0 0 0 20956 .........دشتستان.....

 0 0 0 0 0 .......دشتی............

 0 0 0 0 0 .......دیر.................

 0 0 0 0 0 ......دیلم...............

 0 0 0 15108 0 .......عسلویه..........

 0 0 0 0 0 ........کنگان...........

 0 0 0 0 0 .......گناوه.............

 باشد.می "هاسایر فرآورده"و  "قیر"، "گاز مایع"های مربوط به ها به استثنای ستونجمع، ارقام تمامی ستون 

 شود.ها و واحد آنها درج نوع فرآورده

 .معاونت برنامه ریزی شرکت ملی نفت ایران  -ماخذ

  



 1399 ی استان بوشهرنامه آمارسال نفت و گاز -7

292 

 های فروش مواد سوختیجایگاه -2-7

 شهرستان سال و

 جایگاه تعداد مخازن مواد سوختی

 تعداد
 ظرفیت

 ()متر مکعب
 خصوصی دولتی جمع

1380....................................................................... 000 000 000 000 000 

1385...................................................................... 148 205544 30 6 24 

1390...................................................................... 250 10252 6۷ 6 61 

1394...................................................................... 268 11256 6۷ 6 61 

1395...................................................................... 254 11085 ۷5 4 ۷1 

1396....................................................................... 234 10094 64 1 63 

139۷....................................................................... ۷1 13۷90 ۷۷ 000 000 

1398.................................................. 74 15629 80 000 000 

 000 000 000 4526 29 ............................. ...................................... بوشهر

 000 000 000 0 0 .................................................................تنگستان

 000 000 000 0 0 .................................................جم ........................

 000 000 000 3۷09 16 ................................................دشتستان................

 000 000 000 0 0 ............................................دشتی.........................

 000 000 000 3045 12 ..............................................................دیر............

 000 000 000 0 0 ............................................دیلم...........................

 000 000 000 2310 6 ..................................................................عسلویه

 000 000 000 0 0 .............................................کنگان........................

 000 000 000 2038 11 ............................................گناوه..........................
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 )دنباله(های فروش مواد سوختیجایگاه -2-7

 سال و شهرستان

 تعداد پمپ تعداد جایگاه

 نفت گاز نفت سفید بنزین سوپر بنزین  جمع دومنظوره CNG پمپ بنزین

1380........................... . 0 0 0 0 0 0 0 

1385............................ 128 1 19 ۷9 ۷9 0 0 0 

1390........................... 230 9 26 138 138 0 0 0 

1394............................ 288 25 38 245 149 63 33 0 

1395........................... 286 1۷ 14 134 134 0 0 0 

1396............................ 284 45 11 231 124 62 35 10 

139۷............................ ۷۷ 34 12 961 000 000 000 000 

1398................... 80(1) 35 17 1059 000 000 0 0 

 0 0 000 000 3۷8 9 13 28  ....................بوشهر........

 0 0 000 000 0 0 0 0 .............تنگستان...........

 0 0 000 000 0 0 0 0 ......................جم ..........

 0 0 000 000 211 0 6 21 ..............دشتستان..........

 0 0 000 000 0 0 0 0 .....................دشتی......

 0 0 000 000 191 6 10 11 ....................دیر.............

 0 0 000 000 0 0 0 0 ...................دیلم............

 0 0 000 000 112 2 3 8 .........................عسلویه

 0 0 000 000 0 0 0 0 ...................کنگان........

 0 0 000 000 158 0 3 12 ..................گناوه...........

 .معاونت برنامه ریزی شرکت نفت ایران -ماخذ

 ذ اطالعات از وزارت نفت می باشد.نسبت به سالهای گذشته اخ 9۷و98اختالف در آمار سالهای (1

  



 1399 ی استان بوشهرنامه آمارسال نفت و گاز -7

294 

تعداد شهرها و روستاهای گازرسانی شده و تعداد انواع انشعاب،تعداد مصرف کننده و مقدار مصرف گاز  -3-7

 در پایان سال طبیعی

 تعداد روستاهای گازرسانی شده تعداد شهرهای گازرسانی شده سال و شهرستان
 تعداد انشعاب

 یصنعت خانگی، تجاری جمع

1388................. 16 36 24811 24۷92 19 

1390................. 25 5۷ 5۷29۷ 5۷244 53 

1392.................. 30 13۷ 9۷18۷ 9۷096 91 

1395.................. 34 315 161360 1611۷9 181 

1396................... 36 390 18۷283 18۷051 232 

139۷................... 36 411 199334 19901۷ 31۷ 

1398.................. 39 453 205800 205402 398 

1399......... 39 453 216615 216177 438 

 114 39316 39430 28 3 بوشهر...............

 30 21888 21918 88 3 تنگستان..........

 42 15299 15341 61 4 جم...................

 109 54508 5461۷ 100 9 ...دشتستان.....

 39 20110 20149 55 4 دشتی...............

 8 12955 12963 25 5 دیر...................

 12 ۷331 ۷343 31 2 دیلم.................

 14 9504 9518 21 4 عسلویه..............

 16 16۷95 16811 10 3 کنگان.................

 54 184۷1 18525 34 2 ...گناوه...............
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ر مصرف گاز تعداد شهرها و روستاهای گازرسانی شده و تعداد انواع انشعاب،تعداد مصرف کننده و مقدا -7-3

 )دنباله( طبیعی

 سال و شهرستان

 تعداد مصرف کننده
 مصرف گاز طبیعی

 جمع مکعب(میلیون متر)
 و خانگی

 تجاری
 صنعتی

1388.......................................... 129۷0 12951 19 8544 

1390......................................... 32489 32436 53 10565 

1392.......................................... ۷4110 ۷4019 91 9۷۷۷ 

1395.......................................... 131418 13123۷ 181 11۷36 

1396.......................................... 155۷02 155262 232 12۷54 

139۷........................................... 1۷۷695 1۷4686 2508 31۷ 13368 

1398.......................................... 212۷96 209630 2۷68 398 14860 

1399.............................. 234635 230129 4057 449 5/17863 

 9/123 114 9۷8 62880 639۷2 ......................بوشهر....................

 14/0۷ 30 233 139۷4 1423۷ ......................تنگستان...............

 324/6 42 611 2241۷ 230۷0 .....................جم.........................

 143/33 113 6۷8 45492 46283 ......................دشتستان...............

 133/30 39 333 1۷295 1۷66۷ ..................دشتی.........................

 1155/26 8 256 136۷1 13935 .....................................دیر...........

 6/51 14 120 ۷0۷0 ۷204 .....................دیلم.........................

 14960/8 15 233 9620 9868 .....................عسلویه...................

 399/9 16 341 1۷229 1۷586 ...................کنگان......................

 601/95 58 2۷4 20481 20813 ....................گناوه.......................

 ن بوشهر.شرکت گاز استا -ماخذ
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 تعداد شهرها وروستاهای گازرسانی شده درسالهای مختلف -7-1 نمودار

 
 ۷-3مبنا جدول 
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  مقدمه

 به 1342 کشور، در مرداد ماه صنعتی سرشماری اولین

 . از سالگرفت انجام وقت آمار عمومی کل وسیله اداره

آمار از  تهیه به اقتصاد وقت ، وزارت1351تا سال  1343

 1352 نمود و از سال کشور مبادرت صنعتی هایکارگاه

 محول وقت و معادن صنایع وزارت به وظیفه بعد، این به

 شد.

بار از  اولین ، برای1351 در سال مرکز آمار ایران

تر( و بیش ارکننفر ک 10) صنعتی بزرگ هایکارگاه

 ، این1366 تا سال سال آورد و از آن عملبه  سرشماری

 به 135۷و  1356 یهابجز سال ساله را همه سرشماری

 رسانید. انجام

 کشور و ضرورت صنعتی در بافت حاصل بر اثر تغییرات

 ، مرکز آمار ایرانصنعتی هایکارگاه کل آماری بررسی

و  را تهیه صنعتی آمارگیری جامع ، طرح136۷ در سال

 با  انجـام طرح این مرحله اجرا درآورد. اجرای به

 .یافت مهنیز ادا 13۷0، تا  سالتغییراتی

، صنعت تولید بخـش اعظم قسمت امر که این به با توجه

و  نفر کارکن 10) صنعتی بزرگ هایکارگاه مربوط به

طــرح  مجدداً اجـرای ، مـرکز آمار ایراناست تر(بیش

 را در ســال صنعتـی بـزرگ هایاز کارگاه آمــارگیـری

نیــز  13۷3و  13۷2 یهادر سـال آغاز کرد که 13۷1

مـرکـز  ،  ایـن13۷3 در ســال . همچنیـنیافت ادامـه

له مرح را به و معدن صنعتعمـومی  سـرشماری طـرح

 اجرا در آورد.

 از مرحله اول آمده دستبه از چارچوب با استفاده

 دوم ، مرحلهو معدن صنعت عمومی سرشماری

مربوط  تفصیلی اطالعات تهیه مذکور با هدف سرشماری

اجـرا  به 13۷4 ، در سالو معدن صنعت یهابخش به

 هایکارگاه 13۷3 ، آمـار سـالمـرحلـه درآمـد. در ایـن

و  گیـرینمونه بـا روش نفر کارکـن 6کمتر از  صنعتی

 تر با روشو بیش نفر کارکن 6 دارای صنعتی هایکارگاه

 قرار گرفت. مورد آمارگیری سرشماری

و  فوق از چـارچــوب با استفــاده 13۷6 در سال

 مان، همز13۷3 بعد از سال شده شناسایی هایکارگاه

 13۷5و  13۷4 یهاآمـار سال گـردآوری بـرای

، مـرحله شد. در این کشور، اقدام صنعتی هایکارگاه

 تر بـهو بیش نفـرکارکـن 10دارای  هایآمـار کارگاه

دارای  هایکارگاه آماری و اطالعات سرشماری روش

 وشر به 13۷5 سال ، فقط براینفر کارکن 10کمتر از 

از  ، سرشماری13۷۷ شد. از سال آوریجمع گیرینمونه

تر هر و بیش نفر کارکن 10دارای  صنعتی هایکارگاه

 قبل سـال تـفصیلی شود و اطالعاتمی انجام سال

 صنعتی مختلف یهافعالیت مذکور، برحسب هایکارگاه

 ، طرح1381گردد. در سال و منتشر می آوریجمع

 اطالعات آوریجمع کارگاهی با هدفسرشماری عمومی
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و  هااز کارگاه کشـور اعم اقتصادی یهافعالیت چارچوبی

 ، انجام شد. خانوارها

از  ، با استفاده از چارچوب به دست آمده1382در سال 

 50و انتخاب حدود  1381کارگاهی سرشماری عمومی

نفر  10های صنعتی دارای کمتر از زار نمونه، کارگاهه

نفر  10های دارایگیری و کارگاهکارکن، به صورت نمونه

تر نیز با استفاده از همان چارچوب، با روش کارکن و بیش

 سرشماری مورد آمارگیری قرار گرفت. 

ی بعد نیز بـا استفـاده از چـارچـوب بـه دسـت هادر سال

های ، کارگاه1381کارگاهی ری عمومیآمده از سرشما

تر با روش سرشماری مورد نفر کارکن و بیش 10دارای 

صل فآمارگیری قرار گرفت که نتایج آخرین سال در این 

 منظور شده است. 

 خانوار، لزوم صنعتی یهافعالیت اهمیت به با توجه

 هامربــوط بــه ایـــن فعالیت اطالعــات آوریجمع

 یاز خانوارها آمارگیری و طرح مورد تأکید قرار گرفت

عمومی  سرشماری طرح ، در قالبصنعتی فعالیت دارای

 با روش 13۷6و  13۷4 در سال و معدن، صنعت

 مرحله اجرا در آمد. به گیرینمونه

، جدید صنعتی یهانامهاجازه آمار مشخصات گردآوری

 یهافعالیت از شروع که است دیگری آماری فعالیت

طور  به ، معدن و تجارت تاکنون،صنعت وزارت آماری

 شود.می مستمر انجام

 مشخصات شامل فصل در این شده ارائه آماری اطالعات

، صنعت توسط وزارت صادر شده صنعتی یهانامهاجازه

و عملکرد  از مشخصات تجارت منتخبی معدن و

 فعالیت دارای یو خانوارها صنعتی هایکارگاه اقتصادی

مرکز  آماری یهااز طرح حاصل نتایج به مربوط صنعتی،

 تعاونی یهاشرکت عمومی و مشخصات آمار ایران

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت پوشش تحت صنعتی

 ست.ا

-4 الی ۷-1 در جداول شده ، آمار ارائهذکر است شایان

 سازمان نظارت تحت که است هاییکارگاه مربوط به ۷

آمار  صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، بنابراین

 دارد، درجسازمان قرار ن زیر نظر این کهها پاالیشگاه

 .است نشده

 بندیطبقه برای دارد که ضرورت نکته این ذکر

 بندیطبقه  1/3 ، از ویرایشصنعت بخش یهافعالیت

 اعمـال (، باISICاقتصادی ) یهافعالیت المللیبین

 .است در آن استفاده شده تغییراتی

 مفاهیـمو تعاریف 

 برای مجوز اولیه (:اصولی )موافقت جواز تأسیس

 .است جاد واحد صنعتیای

 واحد تولیدی که است مجوزی :یبرداربهره پروانه

 به ، موفقمحصول در تولید آزمایشی از موفقیت پس

 کند.خود را آغاز می فعالیت شود و سپسمی آن دریافت

در  که است و ثابتی مشخص مکان :صنعتی کارگاه

منظور تولید  کار به و نیروی از سرمایه یا، مجموعهآن

 .استشده  کار گرفته به صنعتی یا چند محصول یک

 کارگاه: مالکیت وضع

از  یا بیش تمام که است هاییمنظور کارگاه :عمومی

 یها، سازمانهاوزارتخانه به آن متعلق درصد سرمایه 50

 تعاونی،،اسالمی بانقال یدها، نهاها، بانکدولتی

 باشد.عمومی  بخش و سایر مؤسسات هاشهرداری

 50منظور کارگاهی است که تمام یا بیش از  خصوصی:

د درصد سرمایه آن متعلق به بخش خصوصی اعم از افرا

 ها باشد.یا تعاونی
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اهیم رجوع کنید به تعاریف و مف (:شاغالن )کارکنان

 ." معدنـ 6فصل"

افراد  منظور خانوار: صنعتی یهافعالیت شاغالن

از  یا قسمتی در تمام که تر خانوار استساله و بیش 10

 اشتغال صنعتی فعالیت خانوار به سکونت ، در محلسال

ند. در ارائه آمار شاغالن، توضیح این نکته ضروری اداشته

ر متوسط تعداد شاغالن د"است که در محاسبه از روش 

 استفاده شده است.  "سال

ـ کشاورزی، 5فصل "رجوع کنید به  :مزد و حقوق

 ."جنگلداری و شیالت

رجوع  :بگیران مـزد و حقـوق خدمات جبران

 ."ورزی، جنگلداری و شیالتکشا -5فصل "کنید به  

(: رجــــوع 000،کاال و )پول هـاســایر پرداختی

ـ کشاورزی، جنگلداری و 5فصل "کنیـــــد به 

 ."شیالت

(: یاسرمایه اموال )ارزش تغییرات گذاریسرمایه

شاورزی، جنگلداری و ک -5فصل "رجوع کنید به 

 ."شیالت

ـ 5فصل "رجوع کنید به  :یاسرمایه اموال

 ."کشاورزی، جنگلداری و شیالت

ر، لوازم و ملزومات مواد خام و اولیه، ابزا

منظور از مواد خام و اولیه،  :دوام مصرف شدهکم

موادی است که به منظور تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی 

رسد. این مواد ممکن است به کارگاه وارد و به مصرف می

خام یا نیمه ساخته باشد که برای مراحل بعدی عملیات 

کارگاه به کار  تولید کاال )تکمیل، تغییر شکل و مونتاژ( در

دوام شود. منظور از ابزار، لوازم و ملزومات کمگرفته می

مصرف شده، آن دسته از ابزار، لوازم و ملزوماتی است که 

شود ی تولیدی کارگاه به کار گرفته میجهت انجام کارها

 و عمر مفید آن از یک سال کمتر است. 

از مجموع  ارت استعب داده فعالیت صنعتی: ارزش

دوام ، ابزار و لوازم و ملزومات کمو اولیه مواد خام رزشا

، ارزش برق و شده مصرف سوخت مصرف شده، ارزش

، ارزش مواد و قطعات مصرف شده شده خریداری آب

ی توسط کارگاه و اجهت ساخت یا ایجاد اموال سرمایه

 پرداختی بابت خدمات صنعتی. 

زش ستانده ار فعالیت صنعتی: ستانده ارزش

ی فعالیت صنعتی عبارت است از مجموع ارزش کاالها

رزش اتولید شده، دریافتی بابت خدمات صنعتی، تغییرات 

ی در جریان ساخت، تفاوت ارزش موجودی کاالها

یی که بدون تغییر شکل به فروش از ارزش خرید کاالها

ی ساخته شده اند، ارزش اموال سرمایهافروش رسیده

 توسط کارگاه، ارزش برق و آب تولید و فروخته شده

ی ارزش ضایعات غیرقابل فروش محصوالت تولید منها

 شده.

ارزش افزوده فعالیت  :تیافزوده فعالیت صنع ارزش

تانده التفاوت ارزش سمابه صنعتی کارگاه عبارت است از 

 و ارزش داده فعالیت صنعتی.

رزش افزوده نسبت ا های صنعتی:وری کارگاهبهره

 به تعداد کارگاه.

 هستند که ییهاتعاونی :صنعتی تعاونی یهاشرکت

اعضاء،  کار و تخصص و نیروی از سرمایه گیریبا بهره

، در اجرایی در اساسنامه مندرج فعالیت موضوع براساس

 کنند.می صنعت فعالیت مختلف هایرشته
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 ییهاتعاونی :افدستبفرشتعاونی یهاشرکت

 و تولید انواع مواد اولیه و توزیع تأمین در زمینه هستند که

 دارند. فعالیت وابسته و تولیدات دستباف یهافرش

 گزیده اطالعات

پروانه بهره برداری توسط  54تعداد  1399در سال 

سازمان صنعت ومعدن صادر شده و میزان اشتغال 

وانه بهره برداری صادرشده کارگاههای دارای پر

ایل مورد مربوط به تولید سایر وس821می باشد که 1346

درصد(می باشد.میزان سرمایه گذاری 61حمل ونقل )

میلیون ریال می باشد 1922۷808کارگاههای صنعتی 

ع ریال)درصد( مربوط به صنای15906254که ازاین رقم 

، 1398درسال تولید مواد ومحصوالت شیمیایی هست.

تر یشکارگاه صنعتی دارای ده نفر کارکن و ب 211اد تعد

کرده که در مجموع فعالیت می بوشهر در استان

بل قاند که نسبت به سال نفر در آنها شاغل بوده28050

 8غالنو تعداد شا افزایشدرصد  2/1۷ها تعداد کارگاه

 داشته است. افزایشدرصد 

ی درصد از این کارگاه به بخش خصوص 100مالکیت 

 5/11تعلق داشته است. همچنین از این تعداد شاغل 

  8/3 نفر کارکن، 49تا  10های دارای درصد در کارگاه

در  درصد 9/84و 99تا  50های دارای درصد در کارگاه

تر مشغول به نفر کارکن و بیش 100های دارای کارگاه

 اند.کار بوده

 هایگذاری در کارگاه، میزان سرمایه1398در سال 

 22650406تر صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش

ه میلیون ریال بوده است. در همین سال، ارزش افزود

های صنعتی دارای ده نفر کارکن فعالیت صنعتی کارگاه

 ریال بوده است.  میلیون549و بیشتر بیش از 

 شرکت 42شرکت تعاونی صنعتی و  5۷9، تعداد 1399در 

 رعضو د 355و  4421با تعاونی فرش دستباف به ترتیب 

 اند. استان فعال بوده
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 صنعتی هایکارگاه ایجاد برای سازمان صنعت، معدن و تجارت توسط (1)شده صادرتاسیس  تعداد جواز -1-8

 )فقره(فعالیت  نوع برحسب

 1395 1390 1385 1380 فعالیت

 5۷11624 345000 336۷616 000  ......................................................................... جمع

 33560 39000 135828 000  ........................................................ صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
 0 0 0 000 .................................... یگار س -تولید محصوالت ازتوتون و تنباکو

 0 0 28590 000 .............................................................................. تولید منسوجات 

 0 0 0 000 ............... تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 

ولید دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین و یراق و ت
  ............................................................................................... کفش

000 0 0 
8400 

اخت سصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( و تولید چوب و مح
 ............................................................. کاال از نی و مواد حصیری 

000 1394 0 
28۷10 

 0 4000 0 000 ..................................................... تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 0 0 0 000 .................................... های ضبط شده انتشار، چاپ و تکثیر رسانه

ای های هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه
 ........................................................................................................ 

000 2260 0 0 

 515۷1۷8 103000 3034393 000 ....................................... صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
 15610 18000 3103۷ 000 ........................................ تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 

 2۷2439 54000 62140 000 ............................................ تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 
 0 2000 3000 000 ........................................................................ تولید فلزات اساسی 

 25046 35000 34۷85 000 ...... الت و تجهیزات آتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین
 169۷2 0 800 000 ....... بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین
 0 0 0 000 ............................... سابگر محاسباتی حآالت اداری و تولید ماشین

بندی های برقی طبقهآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین
 ........................................................................ نشده در جای دیگر 

000 450 2000 
19۷00 

 260 0 0 000 .................... ها و وسایل ارتباطی تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه
های مچی و انواع تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 ................................................................................... دیگر ساعت 

000 0 0 
0 

 0 0 0 000 .................................. تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 21500 84000 29269 000 ........................................................ تولید سایر وسایل حمل و نقل
 0 4000 0 000 ............. بندی نشده در جای دیگر تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 4320 0 36۷0 000 ........................................................................................... بازیافت 
 0 0 0 000 ..................................................................................... ژیتولید انر

ای هفعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛فعالیت های آژانس 
 .......................................................................................... مسافرتی

000 0 0 
0 

 0 0 0 000 ...................................................... کامپیوتر وفعالیت های مربوطه 

 0 0 0 000 ............................................................................... تحقیق و توسعه

 15800 0 0 000 ................................................ سایر فعالیت های خدمات مهندسی
 92129 0 0 000 ......................................................................استخراج سایر معادن 
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 صنعتی هایکارگاه ایجاد برای سازمان صنعت، معدن و تجارت توسط (1)شده صادرتاسیس  تعداد جواز -1-8

 )فقره(نباله( )د فعالیت نوع برحسب

 1399 1398 زارفقره()ه139۷ 1396 فعالیت

 268 171 249 4492410  ......................................................................... جمع
 12 14 24 148451   ....................................................... صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 0 1 0  ................................... یگار س -تولید محصوالت ازتوتون و تنباکو
 3 3 4 0  ............................................................................. تولید منسوجات 

 5 ۷ 12 0  .............. تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 
 2 1 0 0 د کفش، چمدان، زین و یراق و تولیدباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف

ت کاال تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( و ساخ
  .................................................................... از نی و مواد حصیری 

9000 5 
2 12 

 5 6 6 0  .................................................... تولید کاغذ و محصوالت کاغذی
 0 0 - 0  ................................... های ضبط شده انتشار، چاپ و تکثیر رسانه

 0 0 0 0 ای های هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه
 14 8 18 110244  ....................................... صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
 23 22 26 114100  ....................................... تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 

 40 35 43 38۷0399  ........................................... تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 
 2 2 3 0  ....................................................................... تولید فلزات اساسی 

 14 12 18 44419  ..... آالت و تجهیزات شینتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ما
 19 6 12 6940  ...... ای دیگر بندی نشده در جآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین
 18 1 0 0  .............................. بگر محاسباتی آالت اداری و حساتولید ماشین
 بندی نشده درهای برقی طبقهآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین
  ..................................................................................... جای دیگر 

89630 8 
6 0 

 0 3 2 0  ................... ها و وسایل ارتباطی ولید رادیو و تلویزیون و دستگاهت
های مچی و انواع تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

  .................................................................................. دیگر ساعت 
0 1 

3 4 
 3 5 5 0  ................................. تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 10 3 5 12494  ....................................................... تولید سایر وسایل حمل و نقل
 13 5 15 10000  ............ بندی نشده در جای دیگر لمان و مصنوعات طبقهتولید مب
 2 3 9 0  .......................................................................................... بازیافت 
 0 0 0 0  .................................................................................... ژیتولید انر

 فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛فعالیت های آژانس های
 مسافرتی

0 0 
0 24 

 ۷ 2 0 0  ..................................................... کامپیوتر وفعالیت های مربوطه 
 0 0 0 0  .............................................................................. تحقیق و توسعه

 2۷ 19 2۷ 1۷812  ................................................ خدمات مهندسیسایر فعالیت های 
 4 3 5 58921  ..................................................................... استخراج سایر معادن 

 به هزار فقره می باشد.99و98و9۷اطالعات سالهای ( شامل واحدهای جدید صنعتی و توسعه واحدهای موجود است.1

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر. – ماخذ
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 صنعتی هایکارگاه برای ایجاد ازمان صنعت، معدن و تجارتتوسط س (1)شده صادر یبرداربهرهپروانه  تعداد -2-8

 (نوع  فعالیت )فقره برحسب

 1395 1390 1389 1385 فعالیت

 45 33 60 ۷1  ............................................................................................................................................... جمع    

 4 8 14 12  ........................................................................................................... صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 

 0 0 1 _  ......................................................................................... یگار س -تولید محصوالت ازتوتون و تنباکو

 0 0 0 1  ................................................................................................................................... تولید منسوجات 

 0 0 0 _  .................................................................... عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار  تولید پوشاک و

 1 0 0 _  ..................................... دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین و یراق و تولید کفش 

 2 0 4 3  ... واد حصیری متولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( و ساخت کاال از نی و 

 0 2 3 3  ........................................................................................................ تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 

 0 0 0    .......................................................................................... های ضبط شده، چاپ و تکثیر رسانهانتشار

 1 0 6 1  ................................................ ای های هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه

 5 4 2 ۷  ............................................................................................ صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 

 4 5 11 ۷  ............................................................................................. تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 

 9 8 8 23  ................................................................................................ تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 

 0 1 3 1  ............................................................................................................................. ت اساسی تولید فلزا

 1 1 2 3   ............................................................ آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین

 1 0 0 3  ............................................................ بندی نشده در جای دیگر هآالت و تجهیزات طبقتولید ماشین

 0 0 0 _  .................................................................................... آالت اداری و حسابگر محاسباتی تولید ماشین

 2 1 1 1  ................. ر بندی نشده در جای دیگهای برقی طبقهقال برق و دستگاهآالت مولد و انتتولید ماشین

 1 0 0 _  .......................................................................... ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 0 0 0 _  ..................... های مچی و انواع دیگر ساعت تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 0 0 0 _  ...................................................................................... تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 1 2 4 5  ............................................................................................................ حمل و نقل  تولید سایر وسایل

 0 1 1 _  .................................................................. بندی نشده در جای دیگر تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 1 0 0 1  ............................................................................................................................................... بازیافت 

 0 0 0 0  .......................................................................................................................................... ژیتولید انر

 0 0 0 0 فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛فعالیت های آژانس های مسافرتی

 0 0 0 0  ........................................................................................................... کامپیوتر وفعالیت های مربوطه 

 0 0 0 0  ................................................................................................................................... تحقیق و توسعه

 ۷ 0 0 0  ..................................................................................................... سایر فعالیت های خدمات مهندسی

 5 0 0 0  .......................................................................................................................... استخراج سایر معادن 
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 صنعتی هایکارگاه برای ایجاد صنعت، معدن و تجارت سازمانتوسط  (1)شده صادر یبرداربهرهپروانه  تعداد-2-8

 ()دنباله( )فقره برحسب  نوع  فعالیت

 1399 1398 139۷ 1396 فعالیت

 54 39 38 44  ................................................................................................................................................................................. جمع    
 6 2 2 3  ............................................................................................................................................ صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 

 0 0 0 0  .......................................................................................................................... سیگار  -تولید محصوالت ازتوتون و تنباکو

 0 0 1 0  .................................................................................................................................................................... تولید منسوجات 

 1 2 0 0  ..................................................................................................... تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 

 0 0 0 0  ..................................................................... دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین و یراق و تولید کفش 

 0 0 1 1  ................................... وب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( و ساخت کاال از نی و مواد حصیری تولید چ

 0 0 0 1  ......................................................................................................................................... تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 

 0 0 0 0   ........................................................................................................................... های ضبط شدهانتشار، چاپ و تکثیر رسانه

 0 2 0 0  ................................................................................. ای های هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه

 4 2 2 4  ............................................................................................................................. واد و محصوالت شیمیایی صنایع تولید م

 5 5 3 6  .............................................................................................................................. تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 

 12 6 11 10  ................................................................................................................................. تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 

 0 0 0 0  .............................................................................................................................................................. تولید فلزات اساسی 

 2 4 4 4   ............................................................................................. آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین

 3 1 2 2  ............................................................................................ ی دیگر در جا بندی نشدهآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 0 0 0 0  ..................................................................................................................... آالت اداری و حسابگر محاسباتی تولید ماشین

 5 2 1 3  ................................................. بندی نشده در جای دیگر های برقی طبقهآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 2 0 0 0  ........................................................................................................... ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 5 0 1 0  ..................................................... های مچی و انواع دیگر ساعت تیکی و ابزار دقیق و ساعتتولید ابزار پزشکی و ابزار اپ

 0 0 0 0  ....................................................................................................................... تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 3 1 1 2  ............................................................................................................................................. تولید سایر وسایل حمل و نقل 

 1 1 3 1  .................................................................................................. بندی نشده در جای دیگر تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 0 0 0 0  ................................................................................................................................................................................. بازیافت 

 0 0 0 0  ............................................................................................................................................................................ژیتولید انر

 0 0 0 0 فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛فعالیت های آژانس های مسافرتی

 0 0 0 0  ............................................................................................................................................ کامپیوتر وفعالیت های مربوطه 

 0 0 0 0  ..................................................................................................................................................................... تحقیق و توسعه

 2 4 2 4  ...................................................................................................................................... سایر فعالیت های خدمات مهندسی

 3 ۷ 4 3  ............................................................................................................................................................ استخراج سایر معادن 

 می تاسیس جواز فاقد واحدهای و موجود واحدهای توسعه شده، اندازی¬راه جدید یواحدها جهت صادره برداری بهره های شامل پروانه( 1

 .باشد

  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر. -ماخذ 
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سازمان صنعت، معدن و  توسط (1)شده صادر یبرداربهره پروانه دارای صنعتی هایکارگاه اشتغال میزان -3-8

 فعالیت نوع برحسب تجارت

 1395 1390 1389 1385 فعالیت

 593 1150 2934 1197 ....................................................................................................................................جمع    

 32 63 215 188 ...............................................................................................مواد غذایی و آشامیدنی صنایع 

 0 0 6 _ ............................................................................یگار س -تولید محصوالت ازتوتون و تنباکو

 0 0 0 85 .......................................................................................................................تولید منسوجات 

 0 0 0 _ .........................................................تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 

 2۷ 0 0 _ ..........................دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین و یراق و تولید کفش 

 19 0 88 14 ی و مواد حصیری تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( و ساخت کاال از ن

 0 1۷ 16 0 .............................................................................................تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 

 0 0 0 _ .............................................................................های ضبط شده انتشار، چاپ و تکثیر رسانه

 0 0 1458 5 .....................................ای های هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه

 231 ۷8 24 2۷9 .................................................................................والت شیمیایی صنایع تولید مواد و محص

 19 54 113 4۷ ..................................................................................تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 

 100 65 ۷9 224 ......................................................................................ت کانی غیرفلزی تولید سایر محصوال

 0 5 23 ۷ ....................................................................................................................تولید فلزات اساسی 

 ۷ 215 14 149 .................................................آالت و تجهیزات تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین

 16 0 0 5 ..................................................بندی نشده در جای دیگر طبقه آالت و تجهیزاتتولید ماشین

 0 0 0 _ ..........................................................................داری و حسابگر محاسباتی آالت اتولید ماشین

 16 ۷ 4 6  .......بندی نشده در جای دیگرهای برقی طبقهآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 ۷ 0 0 _ ...............................................................ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 0 0 0 _ ........های مچی و انواع دیگر ساعت تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 0 0 0 _ ...........................................................................تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 25 636 888 1۷0 .................................................................................................تولید سایر وسایل حمل و نقل 

 0 10 6 _ .......................................................یگر بندی نشده در جای دتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 0 0 0 18 .....................................................................................................................................بازیافت 

 0 0 0 0 ...............................................................................................................................ژیتولید انر

 0 0 0 0 ...................فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛فعالیت های آژانس های مسافرتی

 0 0 0 0 ..............................................................................................کامپیوتر وفعالیت های مربوطه 

 0 0 0 0 ......................................................................................................................تحقیق و توسعه

 55 0 0 0 ........................................................................................سایر فعالیت های خدمات مهندسی

 39 0 0 0 ..............................................................................................................استخراج سایر معادن 
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ن صنعت، معدن و سازما توسط (1)شده صادر یبرداربهره وانهپر دارای صنعتی هایکارگاه اشتغال میزان -3-8

 )دنباله( فعالیت نوع برحسب تجارت

 1399 1398 139۷ 1396 فعالیت

 1346 1843 1188 495 ....................................................................................................................................جمع    

 56 14 28 32 ................................................صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ...............................................

 0 0 0 0 .......................................................................سیگار ..... -تولید محصوالت ازتوتون و تنباکو

 0 0 15 0 ..........................................................تولید منسوجات .............................................................

 22 60 0 0 ............................تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار .............................

 0 0 0 0 ..............دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین و یراق و تولید کفش ............

 0 0 10 6 د حصیری تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( و ساخت کاال از نی و موا

 0 0 0 0 ...................................................................................تولید کاغذ و محصوالت کاغذی ..........

 0 0 0 0 ......................های ضبط شده .......................................................انتشار، چاپ و تکثیر رسانه

 0 886 0 0 ای .....................................های هستهو سوخت های نفتصنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه

 65 ۷00 ۷95 23 .........................................صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی ........................................

 1۷ 19 1۷ 44 ............................................................تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی ......................

 10۷ 48 11۷ 22۷ ...........................................تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی ...........................................

 0 0 0 0 .......................................................................................تولید فلزات اساسی .............................

 29 15 26 22 ......آالت و تجهیزات ...........................................تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین

 28 4 15 12 .........جای دیگر ......................................... بندی نشده درآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 0 0 0 0 ............................آالت اداری و حسابگر محاسباتی ..............................................تولید ماشین

 ۷2 0 4 65 ..... بندی نشده در جای دیگر..های برقی طبقهل برق و دستگاهآالت مولد و انتقاتولید ماشین

 20 0 0 0 .................ها و وسایل ارتباطی..............................................تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 56 0 8 0 های مچی و انواع دیگر ساعت ........تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 0 0 0 0 ....................تریلر .......................................................تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 821 10 80 13 .................................................تولید سایر وسایل حمل و نقل ................................................

 8 15 2۷ 13 ............بندی نشده در جای دیگر ...........................................تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 0 0 0 0 ..................................................................بازیافت ...................................................................

 0 0 0 0 ....................................................ژی...........................................................................تولید انر

 0 0 0 0 .........فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛فعالیت های آژانس های مسافرتی..........

 0 0 0 0 ...............................................کامپیوتر وفعالیت های مربوطه ...............................................

 0 0 0 0 ........................................................تحقیق و توسعه..............................................................

 32 30 11 19 .........................................سایر فعالیت های خدمات مهندسی...............................................

 13 42 35 19 ......................................................استخراج سایر معادن ........................................................

 باشد.اندازی شده، توسعه واحدهای موجود و واحدهای فاقد جواز تاسیس میی صادره جهت واحدهای جدید راهبرداربهرههای ( شامل پروانه1 

 سازمان صنایع و معادن )ر.م(.    - ماخذ

 ر.سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشه -
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اداره کل صنعت، معدن و  توسط (1)شده صادر  یبرداربهره پروانه دارای صنعتی هایکارگاه گذاریسرمایه -4-8

 ( ریال میلیون)  فعالیت نوع برحسب تجارت

 1395 1390 1389 1385 فعالیت

 5711624 345000 13855221 3367616  .......................................................... جمع    

 33560 39000 115۷4 135828  .................................................... صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 

 0 0 1530 0  ..................................یگار س -تولید محصوالت ازتوتون و تنباکو

 0 0 0 28590  ........................................................................... تولید منسوجات 

 0 0 0 0  ............. تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 

ولید تدباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین و یراق و 
  ........................................................................................... کفش 

0 0 0 

8400 

ساخت  وب پنبه )غیر از مبلمان( وتولید چوب و محصوالت چوبی و چ
  ........................................................... کاال از نی و مواد حصیری 

1394 5314۷ 0 
28۷10 

 0 4000 2595 0  ................................................. تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 

 0 0 0 0  ................................. های ضبط شده انتشار، چاپ و تکثیر رسانه

ای های هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه
 .....................................................................................................  

2260 133۷1۷00 0 
0 

 515۷1۷8 103000 34840 3034393  ..................................... ولید مواد و محصوالت شیمیایی صنایع ت

 15610 18000 ۷3560 3103۷  ..................................... تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 

 2۷2439 54000 50099 62140  ......................................... تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 

 0 2000 1۷600 3000  ...................................................................... تولید فلزات اساسی 

 25046 35000 13160 34۷85  .... آالت و تجهیزات تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین

 169۷2 0 0 800  .... بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 0 0 0 0  ............................. حسابگر محاسباتی  آالت اداری وتولید ماشین

بندی های برقی طبقهآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین
  ..................................................................... نشده در جای دیگر 

450 554 2000 
19۷00 

 260 0 0 0  ................. ها و وسایل ارتباطی تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

های مچی و تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت
  ........................................................................ انواع دیگر ساعت 

0 0 0 0 

 0 0 0 0  ............................... تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 .....................................................................................................  29269 221862 84000 21500 

 0 4000 3000 0  ........... بندی نشده در جای دیگر لمان و مصنوعات طبقهتولید مب

 4320 0 0 36۷0  ........................................................................................ بازیافت 

 0 0 0 0  ................................................................................... ژیتولید انر

های  فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛فعالیت های آژانس
  ....................................................................................... مسافرتی

0 0 0 0 

 0 0 0 0  .................................................... کامپیوتر وفعالیت های مربوطه 

 0 0 0 0  ............................................................................ تحقیق و توسعه

 15800 0 0 0  .............................................. ت های خدمات مهندسیسایر فعالی

 92129 0 0 0  ................................................................... استخراج سایر معادن 
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اداره کل صنعت، معدن و  توسط (1)شده صادر ی برداربهره پروانه دارای صنعتی هایکارگاه گذاریسرمایه -4-8

 ( ریال میلیون)  فعالیت )دنباله( نوع برحسب تجارت

 1399 1398 139۷ 1396 فعالیت

 19227808 74595579 42526625 4492410  ................................................................. جمع    

 162850 18400 998۷0 148451  ................................................................. صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 

 0 0 0 0  ..............................................یگار س -تولید محصوالت ازتوتون و تنباکو

 0 0 30000 0  ......................................................................................... تولید منسوجات 

 25000 26626 0 0  ........................ تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 

د کفش اخت کیف، چمدان، زین و یراق و تولیدباغی و عمل آوردن چرم، س
 ....................................................................................................................  0 

0 
0 0 

ت کاال تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه )غیر از مبلمان( و ساخ
 0 0 ۷3905 9000  ................................................................................ از نی و مواد حصیری 

 0 0 0 0  ............................................................. تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 

 0 0 0 0 ............................................های ضبط شده تکثیر رسانهانتشار، چاپ و 

 0 50۷20۷00 0 0  .... ای های هستههای نفت و سوختکک، پاالیشگاهصنایع تولید زغال 

 15906254 23524531 41۷21625 110244  ................................................. صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 

 9355۷ 44063 21850 114100  .................................................. تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 

 198091 55346 345026 38۷0399  ..................................................... تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 

 0 0 0 0  ................................................................................... ولید فلزات اساسی ت

 231840 30925 48982 44419 ..............آالت و تجهیزات تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین

 325۷50 6920 9864 6940 ..............ای دیگر جبندی نشده در آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 0 0 0 0  ........................................ بگر محاسباتی آالت اداری و حساتولید ماشین

بندی نشده در های برقی طبقهلد و انتقال برق و دستگاهآالت موتولید ماشین
 144653 0 8584 89630  ................................................................................................. جای دیگر 

 251250 0 0 0  ............................. ها و وسایل ارتباطی تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

های مچی و انواع تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت
 ............................................................................دیگر ساعت ................

0 

2420 0 ۷61۷0 

 0 0 0 0 ................................تریلر ..........تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 15820۷3 14240 49631 12494 .......................................................تولید سایر وسایل حمل و نقل ........

 51250 23100 60500 10000  ...................... بندی نشده در جای دیگر تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 0 0 0 0  ...................................................................................................... بازیافت 

 0 0 0 0  ................................................................................................. ژیتولید انر

 فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛فعالیت های آژانس های
  ..................................................................................................... مسافرتی

0 0 

0 0 

 0 0 0 0  ................................................................ کامپیوتر وفعالیت های مربوطه 

 0 0 0 0  .......................................................................................... تحقیق و توسعه

 10۷150 30۷50 9۷50 1۷812  .......................................................... سایر فعالیت های خدمات مهندسی

 ۷1920 999۷8 44618 58921  ................................................................................ استخراج سایر معادن 

 باشد.اندازی شده، توسعه واحدهای موجود و واحدهای فاقد جواز تاسیس میی صادره جهت واحدهای جدید راهبرداربهرههای ( شامل پروانه1

 سازمان صنایع و معادن. )ر.م(. - ماخذ

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر. -
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 فعالیت، نحوه مالکیت و طبقات کارکن نوع برحسب تربیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه تعداد -5-8

 سال و فعالیت

 کارگاهها کل

 جمع
49-

 نفر 10

99-

50 

 نفر

نفر  100

 ترو بیش

1380............................................................................................................................................. 000 000 000 000 

1385............................................................................................................................................. 000 000 000 000 

1390.............................................................................................................................................. 103 ۷0 20 13 

1393............................................................................................................................................. 84 55 16 13 

1395............................................................................................................................................... 184 129 29 26 

1396.............................................................................................................................................. 183 135 20 29 

139۷ ............................................................................................................................................ 180 129 22 29 

1398........................................................................................................ 211 160 16 35 

 های توتون و تنباکوها ؛ تولید فراوردههای غذایی ؛ تولید انواع آشامیدنیتولید فراورده

......................................................................................................................................................... 60 43 ۷ 10 

ساخت  -بلمان م–د پوشاک ؛  تولید چوب وفراورده های چوب وچوب پنبه تولید منسوجات ؛ تولی

های ضبط ثیر رسانهکاال از حصیر وموادحصیربافی؛ تولید کاغذ و فراورده های کاغذی ؛ چاپ و تک

 0 0 3 3 ................................................................................................................................................شده

ز حصیر وموادحصیربافی ؛ ساخت کاال ا -مبلمان  –تولید چوب وفراورده های چوب وچوب پنبه 

 1 1 9 11  ............................های ضبط شدهو فراورده های کاغذی ؛ چاپ و تکثیر رسانه تولید کاغذ

ده های شیمیایی ؛ تولید کک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت ؛ تولید موادشیمیایی و فراور

 18 0 10 28 ....................................................................تولید داروها وفراورده های دارویی شیمیایی وگیاهی

 2 2 15 19 .......................................................................................تولیدفراورده های الستیکی وپالستیکی

 3 1 5۷ 61 .........................................................تولیدسایر فراورده های معدنی غیرفلزی ؛ تولید فلزات پایه

ایانه ای، رتولیدمحصوالت فلزی ساخته شده، به جزماشین آالت وتجهیزات ؛ ساخت محصوالت 
قه بندی نشده الکترونیکی ونوری ؛ تولید تجهیزات برقی ؛ تولید ماشین آالت و تجهیزات طب

 شین آالت و تجهیزاتدرجای دیگر؛ تعمیر ونصب ما

...................................................................................................................................................... 8 ۷ 1 0 

سایر مصنوعات  ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی ونوری ؛ تولید تجهیزات برقی ؛ تولید
 طبقه بندی نشده در جای دیگر

...................................................................................................................................................... 14 12 2 0 

 1 2 5 8  .................نقل تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر ونیم تریلر ؛ تولید سایر تجهیزات حمل و
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 و طبقات کارکن فعالیت، نحوه مالکیت نوع برحسب تربیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه تعداد -5-8

 )دنباله(

 سال و فعالیت

 یخصوص

 جمع

49-

10 

 نفر

99-

50 

 نفر

100 

نفر و 

 تربیش

1380 ................................................................................................................................................  000 000 000 000 

1385 ................................................................................................................................................  000 000 000 000 

1390 ................................................................................................................................................  103 ۷0 20 13 

1393 ................................................................................................................................................  84 55 16 13 

1395................................................................................................................................................. 184 129 29 26 

1396 ................................................................................................................................................  183 135 20 29 

139۷ ................................................................................................................................................  180 129 22 29 

1398............................................................................................................ 211 160 16 35 

 باکوهای توتون و تنها ؛ تولید فراوردهامیدنیهای غذایی ؛ تولید انواع آشتولید فراورده

.............................................................................................................................................................. 60 43 ۷ 10 

ساخت کاال  -ان مبلم–رده های چوب وچوب پنبه تولید منسوجات ؛ تولید پوشاک ؛  تولید چوب وفراو

 0 0 3 3 .........های ضبط شدههاز حصیر وموادحصیربافی؛ تولید کاغذ و فراورده های کاغذی ؛ چاپ و تکثیر رسان

ز حصیر وموادحصیربافی ؛ تولید ساخت کاال ا -مبلمان  –تولید چوب وفراورده های چوب وچوب پنبه 

 1 1 9 11 .......................................................های ضبط شدهذی ؛ چاپ و تکثیر رسانهکاغذ و فراورده های کاغ

ای شیمیایی ؛ تولید هتولید کک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت ؛ تولید موادشیمیایی و فراورده 

 18 0 10 28 .....................................................................................داروها وفراورده های دارویی شیمیایی وگیاهی

 2 2 15 19 ...............................................................................................تولیدفراورده های الستیکی وپالستیکی

 3 1 5۷ 61 ..................................................................لید فلزات پایهتولیدسایر فراورده های معدنی غیرفلزی ؛ تو

انه ای، تولیدمحصوالت فلزی ساخته شده، به جزماشین آالت وتجهیزات ؛ ساخت محصوالت رای
جای ندی نشده دربالکترونیکی ونوری ؛ تولید تجهیزات برقی ؛ تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه 

 دیگر؛ تعمیر ونصب ماشین آالت و تجهیزات

.............................................................................................................................................................. 8 ۷ 1 0 

یر مصنوعات طبقه ید تجهیزات برقی ؛ تولید ساساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی ونوری ؛ تول
 بندی نشده در جای دیگر

................................................................................................................................................................ 14 12 2 0 

 1 2 5 8  ..................................لتوری، تریلر ونیم تریلر ؛ تولید سایر تجهیزات حمل و نقتولید وسایل نقلیه مو
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فعالیت، نحوه مالکیت و طبقات کارکن نوع برحسب تربیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه تعداد -5-8  

 سال و فعالیت

 عمومی

 جمع
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

 نفر 100

 ترشو ی

1380...................................................................................................................................... 000 000 000 000 

1385..................................................................................................................................... 0 0 0 0 

1390..................................................................................................................................... 1 1 0 0 

1394..................................................................................................................................... 0 0 0 0 

1395..................................................................................................................................... 1 0 1 0 

1396..................................................................................................................................... 0 0 0 0 

139۷................................................................................................................................... 0 0 0 0 

1398................................................................................................. 0 0 0 0 

 های توتون و تنباکوها ؛ تولید فراوردههای غذایی ؛ تولید انواع آشامیدنیتولید فراورده

.............................................................................................................................................. 0 0 0 0 

 -مبلمان – ید پوشاک ؛  تولید چوب وفراورده های چوب وچوب پنبهتولید منسوجات ؛ تول

اپ و تکثیر ساخت کاال از حصیر وموادحصیربافی؛ تولید کاغذ و فراورده های کاغذی ؛ چ

 0 0 0 0 .................................... .......................................................................... های ضبط شدهرسانه

ال از حصیر وموادحصیربافی اخت کاس -مبلمان  –تولید چوب وفراورده های چوب وچوب پنبه 

 0 0 0 0  های ضبط شده؛ تولید کاغذ و فراورده های کاغذی ؛ چاپ و تکثیر رسانه

ورده های شیمیایی تولید کک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت ؛ تولید موادشیمیایی و فرا

 0 0 0 0 ............................................................؛ تولید داروها وفراورده های دارویی شیمیایی وگیاهی

 0 0 0 0 ..................................................................................تولیدفراورده های الستیکی وپالستیکی

 0 0 0 0 ....................................................تولیدسایر فراورده های معدنی غیرفلزی ؛ تولید فلزات پایه

ت رایانه تولیدمحصوالت فلزی ساخته شده، به جزماشین آالت وتجهیزات ؛ ساخت محصوال
زات طبقه بندی ای، الکترونیکی ونوری ؛ تولید تجهیزات برقی ؛ تولید ماشین آالت و تجهی

 نشده درجای دیگر؛ تعمیر ونصب ماشین آالت و تجهیزات

............................................................................................................................................... 0 0 0 0 

ید سایر مصنوعات ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی ونوری ؛ تولید تجهیزات برقی ؛ تول
 طبقه بندی نشده در جای دیگر

............................................................................................................................................... 0 0 0 0 

 0 0 0 0  .................و نقل تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر ونیم تریلر ؛ تولید سایر تجهیزات حمل

 مار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی.مرکز آ -ماخذ
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نحوه مالکیت، طبقات کارکن و شهرستان:  برحسب تربیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه تعداد -6-8

1398 

 شهرستان
 هاکل کارگاه 

 تربیش و نفر 100 نفر 50-99 نفر10-49 جمع

 29 22 000 51  ................................... کل استان      

 5 11 000 16 .......................................................بوشهر .........

 3 ۷ 000 10 .............................................دشتستان.. ...........

 14 1 000 15 ............................................عسلویه...................

 ۷ 3 000 10 ......................................سایر شهرستانها...........

 

 شهرستان
 خصوصی 

 تربیش و نفر 100 نفر 50-99 نفر10-49  جمع

 29 22 000 51  ................................. کل استان      

 5 11 000 16 ............................................بوشهر ..................

 3 ۷ 000 10 .............................................دشتستان.. ...........

 14 1 000 15 ............................................عسلویه...................

 ۷ 3 000 10 ............................سایر شهرستانها....................

 

کیت، طبقات کارکن و شهرستان: نحوه مال برحسب ترشبی و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه تعداد -6-8

 )دنباله(1398

 شهرستان
 عمومی 

 تربیش و نفر 100 نفر 50-99 نفر10-49  جمع

 0 0 0 0 ........کل استان................................

 0 0 0 0 ............................................بوشهر ..................

 0 0 0 0 .............................................شتستان.. ...........د

 0 0 0 0 ............................................عسلویه...................

 0 0 0 0 ............................سایر شهرستانها.....................

 نعت، معدن و زیر بنایی.مرکز آمار ایران. دفتر ص -ماخذ
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 بدون کارکنان و بگیرانحقوق و مزد برحسب تربیش و نفرکارکن ده دارای صنعتی هایکارگاه شاغالن تعداد -7-8

 حقوق بر حسب جنس و مزد

 شاغالن کل کارکن طبقات و سال
 بگیرانحقوق و مزد

 زن مرد زن و مرد

1380 ...........................................................  5955 5954 51۷4 ۷80 

1385 ...........................................................  696۷ 69۷0 6050 920 

1389 ...........................................................  13036 12946 115۷0 13۷6 

1390 ...........................................................  1۷030 1691۷ 15116 1801 

1395 ...........................................................  2340۷ 23190 205۷0 2620 

1396 ...........................................................  24262 24100 21902 2198 

139۷ ...........................................................  25,961 25,۷9۷ 23,236 2,561 

1398.......................................... 28050 27861 24873 2988 

 614 2454 3068 3231  .................................................  نفر 10 -49

 191 8۷6 106۷ 1081  ................................................. نفر 50 -99

 2184 21543 23۷2۷ 23۷38  ....................................... تربیش و نفر 100

 

 کارکن طبقات و سال
 حقوق و مزد بدون کارکنان

 زن مرد زن و مرد

1380 ........................................................................  1 1 0 

1385 ........................................................................  15 15 0 

1389 ........................................................................  90 88 2 

1390 ........................................................................  113 108 5 

1395 ........................................................................  216 20۷ 9 

1396 ........................................................................  162 154 8 

139۷ ........................................................................  164 163 1 

1398..................................................... 188 183 5 

 5 158 163   ...........................................................   نفر 10 -49

 0 14 14   .............................................................  نفر 50 -99

 0 11 11   ....................................................  تربیش و نفر 100

 مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی. -ماخذ
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 1398: فعالیت و طبقات کارکن نوع برحسب تربیش و کارکن نفر ده صنعتی دارای هایکارگاه شاغالن تعداد -8-8

 جمع فعالیت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربیش

جمع

 .................................................................................  28050 3231 1081 23738 

های توتون ها ؛ تولید فراوردههای غذایی ؛ تولید انواع آشامیدنیتولید فراورده
 و تنباکو

 ...................................................................................................................... 3183 1004 468 1۷11 

چوب پنبه وتولید منسوجات ؛ تولید پوشاک ؛  تولید چوب وفراورده های چوب 

های ز حصیر وموادحصیربافی؛ تولید کاغذ و فراورده ساخت کاال ا -مبلمان –

 0 0 32 32 ............................................... های ضبط شدهکاغذی ؛ چاپ و تکثیر رسانه

ز حصیر ساخت کاال ا -مبلمان  –تولید چوب وفراورده های چوب وچوب پنبه 

های یر رسانهوموادحصیربافی ؛ تولید کاغذ و فراورده های کاغذی ؛ چاپ و تکث

 * * 183 369 ......................................................................................................ضبط شده

ایی و حاصل از پاالیش نفت ؛ تولید موادشیمیتولید کک و فراورده های 

یایی وگیاهیفراورده های شیمیایی ؛ تولید داروها وفراورده های دارویی شیم

 ....................................................................................................................... 19603 2۷5 0 19328 

 * * 223 612 ........................................................ تولیدفراورده های الستیکی وپالستیکی

 * * * 2034 ........................... تولیدسایر فراورده های معدنی غیرفلزی ؛ تولید فلزات پایه

خت تولیدمحصوالت فلزی ساخته شده، به جزماشین آالت وتجهیزات ؛ سا
تولید ماشین  محصوالت رایانه ای، الکترونیکی ونوری ؛ تولید تجهیزات برقی ؛

آالت  آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده درجای دیگر؛ تعمیر ونصب ماشین
 و تجهیزات

....................................................................................................................... 169 * * * 

رقی ؛ تولید ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی ونوری ؛ تولید تجهیزات ب
 سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

......................................................................................................................... 452 * * * 

هیزات حمل و تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر ونیم تریلر ؛ تولید سایر تج

 * * 98 1596 ................................................................................................................. نقل

 مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی. -ماخذ
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 8139شهرستان و طبقات کارکن:  برحسب تربیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه شاغالن تعداد -9-8

 تربیش و نفر 100 نفر 50-99 نفر10-49 جمع شهرستان

 000 000 000 000  .................  استان کل    

 000 000 000 000  ..................................... بوشهر

 000 000 000 000  .................................... عسلویه

 000 000 000 000  ................................. دشتستان

 000 000 000 000  ...................... اسایر شهرستانه

 مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی. -ماخذ

 

جنس و  برحسب تربیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه بگیرانحقوق و مزد خدمات جبران -10-8

 (ریال میلیون) طبقات کارکن

 سال و طبقات کارکن
 زن و مرد

 هاپرداختی سایر حقوق و مزد جمع

1380............................................. 165153 84۷99 80354 

1385............................................. 4۷2248 2182۷4 2539۷4 

1389............................................. 2043220 14۷1۷91 5۷1429 

1390.............................................. 2855464 2008619 846845 

1395............................................... 1465991۷ 9524486 5135431 

1396.............................................. 2061054۷ 13414۷39 ۷195808 

139۷.............................................. 25,80۷,848 15,۷44,984 10,062,864 

1398................................ 31774451 23481795 8292655 

 181268 ۷64605 9458۷3  ...........................  نفر 10 -49

 ۷66۷6 234362 311038  ...........................  نفر 50 -99

 8034۷11 22482829 3051۷540  ................... تربیش و نفر 100
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جنس و  برحسب تربیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه بگیرانحقوق و مزد خدمات جبران -10-8

 (ریال میلیون) )دنباله( طبقات کارکن

 سال و طبقات کارکن

 زن مرد

 ها سایر پرداختی مزد وحقوق جمع ها سایر پرداختی مزد و حقوق  جمع 

1380 ...............................  1529۷5 ۷8683 ۷4292 141۷8 8116 6062 

1385 ...............................  43304۷ 196583 236464 39201 21691 1۷510 

1389 ...............................  19242۷2 1384325 53994۷ 118948 8۷466 31482 

1390...............................  2664861 18۷28۷9 ۷91982 190603 135۷40 54863 

1395...............................  13682581 8885090 4۷9۷491 9۷۷336 639396 33۷940 

1396 ...............................  19421630 126۷6809 6۷44821 118891۷ ۷3۷930 45098۷ 

139۷ ...............................  24,464,515 14,860,۷6۷ 9,603,۷48 1,343,333 884,21۷ 459,116 

1398................... 30197672 22287829 7909843 1576778 1193966 382812 

 31454 119301 150۷55 149814 645304 ۷95118  .................. نفر   10 -49

 14861 44851 59۷12 61816 189510 251326   ....................  نفر 50 -99

 336498 1029814 1366311 ۷698213 21453015 29151228  ...........تر نفر و بیش 100

 مأخذ: مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.
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 نوع برحسب تربیش و کارکـن نفـر ده دارای صنعتـی هایکـارگـاه بگیـرانقحقـو و مزد اتخدم رانجب -11-8

 (ریال میلیون) 1398کارکن طبقات و فعالیت

 ترنفر و بیش100 نفر 50-99 نفر 10-49 جمع فعالیت

 30517540 311038 945873 31774451  ................................................................. جمع   

های فراوردهها ؛ تولید های غذایی ؛ تولید انواع آشامیدنیتولید فراورده
 توتون و تنباکو

 ...........................................................................................................  624161 255۷09 155658 212۷95 

وب وچوب چتولید منسوجات ؛ تولید پوشاک ؛  تولید چوب وفراورده های 

ز حصیر وموادحصیربافی؛ تولید کاغذ و ساخت کاال ا -مبلمان –پنبه 

 0 0 8959 8959  ............... های ضبط شدهفراورده های کاغذی ؛ چاپ و تکثیر رسانه

ز ساخت کاال ا -مبلمان  –ب وفراورده های چوب وچوب پنبه تولید چو

اپ و چحصیر وموادحصیربافی ؛ تولید کاغذ و فراورده های کاغذی ؛ 

 * * 43480 125469  ................................................................ های ضبط شدهتکثیر رسانه

شیمیایی و تولید کک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت ؛ تولید مواد

شیمیایی  فراورده های داروییفراورده های شیمیایی ؛ تولید داروها و

 28431634 0 1088۷2 28540506  ............................................................................................... وگیاهی

 * * 65153 2۷8453  ............................................. تولیدفراورده های الستیکی وپالستیکی

 * * * 1120493  ............... تولیدسایر فراورده های معدنی غیرفلزی ؛ تولید فلزات پایه

 ؛تولیدمحصوالت فلزی ساخته شده، به جزماشین آالت وتجهیزات 
ات برقی رایانه ای، الکترونیکی ونوری ؛ تولید تجهیز ساخت محصوالت

؛ تعمیر ؛ تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده درجای دیگر
 ونصب ماشین آالت و تجهیزات

............................................................................................................. 48205 * * * 

ات برقی ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی ونوری ؛ تولید تجهیز
 ؛ تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

.............................................................................................................. 134611 * * * 

ر تجهیزات حمل ه موتوری، تریلر ونیم تریلر ؛ تولید سایتولید وسایل نقلی

 * * 33399 893594  .................................................................................................. و نقل

 مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی. -ماخذ
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 نـوع برحسب تربیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه( ایسرمایه اموال تغییرات)گذاریسرمایه -12-8

 (ریال میلیون)  ارکنک طبقات و ایسرمایه اموال

 اداری تجهیزات آالتماشین جمع کارکن طبقات و سال

1380................................................ 501۷4 14939 8183 

1385............................................... 4558۷3 1318۷4 6320 

1389.............................................. ۷0650۷0 5۷56230 44105 

1390.............................................. 4349648 1364938 980043 

1392.............................................. 2654188 1602963 113896 

1395............................................. ۷300165 2689۷08 304641 

1396............................................ 665۷953 3083199 28899۷ 

139۷........................................... 91390۷34 319141۷9 4963۷0 

1398............................... 22650406 16667283 821421 

 5185 2۷6880 563۷90 ................................. نفر 10 -49

 911 2435۷ 3۷685 ..................................نفر 50 -99

 815324 16366046 22048932 ........................ تربیش و نفر 100

 

 نقلیه وسایل کارکن طبقات و سال
 ساختمان

 (زمین بدون)
 کامپیوتری افزارهاینرم زمین

1380....................................... 1۷19 25146 168 19 

1385...................................... 149819 164۷39 3068 53 

1389...................................... 681۷ 1086625 1۷1101 192 

1390....................................... ۷1۷351 934106 350۷54 2456 

1392....................................... 180004 294238 3۷2003 91084 

1395....................................... 85463 3809239 351325 59۷89 

1396...................................... 235548 2594۷98 424236 311۷5 

139۷...................................... 18306۷1 56886۷۷0 20۷۷36 55008 

1398........................... 449341 3606220 936970 169170 

 6346 1۷298۷ 80۷۷9 21612  ..........................   نفر 10 -49

 905 20۷ 9502 1803  ...........................  نفر 50 -99

 161919 ۷63۷۷۷ 3515939 425926  ..................  تربیش و نفر 100

 مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی. -ماخذ

  

  



 صنعت -8 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   321 

 نوع برحسب تربیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه( ایسرمایه اموال تغییرات) گذاریسرمایه -13-8

 (ریال میلیون) 1398: کارکن طبقات و فعالیت

 نفر 50-99 نفر 10-49 جمع فعالیت
نفر و  100

 تربیش

 22048932 37685 563790 22650406  ................................................................ جمع   

های ها ؛ تولید فراوردههای غذایی ؛ تولید انواع آشامیدنیتولید فراورده
 توتون و تنباکو

 ...........................................................................................................  565803 245561 1۷۷00 302542 

چوب  تولید منسوجات ؛ تولید پوشاک ؛  تولید چوب وفراورده های

ز حصیر وموادحصیربافی؛ تولید ساخت کاال ا -مبلمان –وچوب پنبه 

 0 0 946 946  .... های ضبط شدهکاغذ و فراورده های کاغذی ؛ چاپ و تکثیر رسانه

ساخت کاال  -مبلمان  –تولید چوب وفراورده های چوب وچوب پنبه 

ی ؛ چاپ وموادحصیربافی ؛ تولید کاغذ و فراورده های کاغذاز حصیر 

 * * 2965 10615  ............................................................. های ضبط شدهو تکثیر رسانه

دشیمیایی تولید کک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت ؛ تولید موا

ویی شیمیایی و فراورده های شیمیایی ؛ تولید داروها وفراورده های دار

 21620110 0 19۷4۷3 2181۷582  ............................................................................................... وگیاهی

 * * 2562 68120  ............................................. تولیدفراورده های الستیکی وپالستیکی

 * * * 1۷۷09۷  ................ هتولیدسایر فراورده های معدنی غیرفلزی ؛ تولید فلزات پای

؛  تولیدمحصوالت فلزی ساخته شده، به جزماشین آالت وتجهیزات
زات ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی ونوری ؛ تولید تجهی

ی دیگر؛ آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده درجا برقی ؛ تولید ماشین
 تعمیر ونصب ماشین آالت و تجهیزات

.......................................................................... ۷592 * * * 

زات ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی ونوری ؛ تولید تجهی
 شده در جای دیگربرقی ؛ تولید سایر مصنوعات طبقه بندی ن

.......................................................................... 449۷3 * * * 

یر تجهیزات تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر ونیم تریلر ؛ تولید سا

 * * 3030 -42323  ......................................................................................... حمل و نقل

 مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی. -ماخذ
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 و فعالیت نوع برحسب تربیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه صنعتی فعالیت افزوده ارزش -14-8

 )میلیون ریال(کارکن طبقـات

 ترنفر و بیش 100 فرن 50-99 فرن 10-49 جمع سال و فعالیت

1380...................................................................................... 1366355 3۷825 16359 13121۷1 

1385...................................................................................... 5983395 ۷8۷44 12490 5892161 

1389...................................................................................... 3658100 166۷0۷ 408985 3082408 

1390...................................................................................... 6663659 338491 909600 5415568 

1392....................................................................................... 11896584 5051۷1 688349 10۷03064 

1395....................................................................................... 153۷0595۷ 1339346 14820۷3 150884538 

1396....................................................................................... 325018122 2936۷۷9 213208۷ 319949256 

139۷....................................................................................... 3206۷2456 3099۷95 1۷02692 3158699۷0 

1398............................................................... 549248239 3776088 1076100 544396052 

 13۷98۷0 58948۷ 86۷621 28369۷8  .................. هاهای غذایی ؛ تولید انواع آشامیدنیولید فراوردهت

ه های تولید منسوجات ؛ تولید پوشاک ؛  تولید چوب وفراورد

ز حصیر ساخت کاال ا -مبلمان –چوب وچوب پنبه 

اپ و چوموادحصیربافی؛ تولید کاغذ و فراورده های کاغذی ؛ 

  ..................................................... های ضبط شدهتکثیر رسانه

6836 6836 0 0 

 –نبه پتولید منسوجات ؛ تولید چوب وفراورده های چوب وچوب 

ز حصیر وموادحصیربافی ؛ تولید کاغذ و ساخت کاال ا -مبلمان 

  .... های ضبط شدهفراورده های کاغذی ؛ چاپ و تکثیر رسانه

253369 113810 * * 

د تولید کک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت ؛ تولی

وفراورده  یی و فراورده های شیمیایی ؛ تولید داروهاموادشیمیا

  ................................................ های دارویی شیمیایی وگیاهی

528963652 630621 0 528333031 

 * * 318134 189150۷  ..................................تولیدفراورده های الستیکی وپالستیکی

 * * * 9110649 ت پایهتولیدسایر فراورده های معدنی غیرفلزی ؛ تولید فلزا

شده، به جزماشین آالت تولیدمحصوالت فلزی ساخته 

  ................................................................................وتجهیزات
383110 * * * 

 * * * ۷55810  ............................................................... تولید تجهیزات برقی

بقه طتولید سایر تجهیزات حمل و نقل؛تولید سایر مصنوعات 

بندی نشده در جای دیگر؛ تعمیر ونصب ماشین آالت و 

  ................................................................................. تجهیزات

5046330 56258 * * 

 ی.رکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیر بنایم -ماخذ
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  اسفند  پایان تعاونی فعال صنعتی در هایشرکت عمومی مشخصات -15-8

 )میلیون ریال(سرمایه شاغالن اعضا تعداد سال و شهرستان

1380.............................................................. 3 21 42 ۷8 

1385............................................................. 62 8۷9 856 102۷8 

1390............................................................. 29۷ 2396 3229 5۷0546 

1395............................................................. 498 40۷0 6928 64159۷ 

1396............................................................. 521 4042 ۷389 ۷09225۷80 

139۷............................................................. 550 4245 ۷92۷ ۷10552280 

1399............................................................ 56۷ 4364 8342 ۷110۷5610 

1399............................................. 579 4421 8286 712920310 

 ۷2662600 9۷3 ۷30 93 .......................بوشهر.......................................

 11953600 1446 ۷25 90  ......................................................... تنگستان

 493500 258 315 45  .................................................................. جم

 15546600 1935 ۷20 98  ......................................................... دشتستان

 3356860 860 ۷10 101  .............................................................. دشتی

 603600 ۷64 35۷ 51  .................................................................. دیر

 86۷00 82 140 19  ................................................................ دیلم

 14۷000 286 98 14  ........................................................... عسلویه

 602032550 1453 556 58  ............................................................. کنگان

 603۷300 229 ۷0 10  ............................................................... گناوه

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر. -ماخذ 

 )تعداد(تعداد شرکتهای تعاونی فعال صنعتی در استان -8-1 نمودار
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  اسفند پایان در فرش دستباف تعاونی هایشرکت عمومی مشخصات -16-8

 )میلیون ریال(سرمایه شاغالن اعضاء تعداد سال و شهرستان

1380................................................................................. 0 0 0 0 

1385................................................................................. 5 38 ۷9 2 

1390................................................................................. 1۷ 283 181 250 

1395................................................................................. 32 261 522 526 

1396................................................................................. 34 2۷5 546 2015800 

139۷................................................................................ 39 311 ۷20 2050800 

1399................................................................................ 39 334 ۷30 2059900 

1399.......................................................... 42 355 737 2142900 

 332500 208 65 ۷  ............................................................................... بوشهر

 42000 32 33 4  ........................................................................... تنگستان

 0 0 0 0  ................................................................................... جم

 1521500 149 40 5  .......................................................................... دشتستان

 99600 80 ۷0 10  ............................................................................... دشتی

 31500 35 28 3  ....................................................................................دیر

 62000 16 28 4  .................................................................................. دیلم

 10500 15 ۷ 1  ............................................................................. عسلویه

 21000 85 14 2  .............................................................................. کنگان

 22300 11۷ ۷0 6  ................................................................................ گناوه

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر. -ماخذ
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 مقدمه

و  "آب" دو قسمت شامل فصل این آماری اطالعات

 وابسته و واحدهاینیرو  وزارتتوسط  که است "برق"

 د.شوو ارائه می ولیدت ثبتی روش به ،آنبه

 آب

مخزنی  سدهای ، بیالنزیرزمینی هایشامل آب آمار آب

 باشدمی و فاضالب آب ها و تعداد انشعابشبکه و طول

 هایدر سالنامه 1346 الـاز س ه،زمیناین در  اطـالعات و

 .اسـتارائـه شـده  آماری

 شرکت"ی  از و سدهای مخزن زیرزمینی هایآمار آب

ها و تعداد شبکه و آمار طول "ایران آب منابع مدیریت

و  آب مهندسی شرکت" از و فاضالب آب انشعاب

 .است شده ارائه فصل و در این دریافت "کشور فاضالب

های آبریز ، نام حوزه1383شایان ذکر است که در سال 

 رکزی و داخلی ایران، هامون و سرخس به ترتیب بهم

قوم توسط سازمان فالت مرکزی، مرزی شرق و قره

 مدیریت منابع آب ایران اصالح شده است.

 قبر

بار توسط  اولین ، برایبرق صنعت آماری اطـالعات

د. در ش آوریجمع 1343 در سال وقت و برق آب وزارت

 مجلس مصوبه براساس و برق آب ، وزارت1353 سال

 . یـافت تغییر نام "نیـرو وزارت" به

 آمـاری اطـالعات انـهـوزارتخ ، این1346 از سال

، آمـار تولیـد، انتقـال شامـل بـرق صنـعت وط بهـمرب

 تهیه آماری نشریات در قالب هر ساله  را و مصرف توزیع

 سـالنامه ها در جداولاز آن بـرخی کند کـهو منتشر می

 .است شده کشور ارائه آماری

 با اجرای ور، مرکز آمار ایرانذکم بر آمارهای عالوه

، 13۷5و  1365 و مسکن نفوس عمومی هایسرشماری

و  مسکونی تعداد واحدهای مربوط به آماری اطالعات

 کرده گردآوریرا  و برق از آب کننده استفاده خانوارهای

 .است شده ارائه "و مسکن ساختمان -10 فصل" در که

 تعاریف و مفاهیم

ده سنجش میزان بارندگی در یک دوره دواز :: سال آبی

ر سال ماهه در یک ناحیه که در ایران از اول مهر ماه ه

 تا آخر شهریور ماه سال بعد است.

 

از دائمی یا ، اعم آبی که از هر منبعی :تولید شده آب

 .شودموقتی در دوره مشخصی از زمان استحصال می

ه مقطع آن آن بخش از لوله فرعی آب ک: آب انشعاب
ر متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترک در نظ

انی اختصاصی و یا خط آبرس ،شود و در نهایتگرفته می
 را)از محل نصب شیر انشعاب(  شبکه عمومی توزیع آب

 ،نمایدویل )شیرفلکه بعد از کنتور( متصل میبه نقطه تح
 است. متعلقات مربوط تا شیر مذکوراعم از لوله و 

قدرت  :(نامی ظرفیتها )نیروگاه نامی قدرت
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نامی یک دستگاه توربین یا دستگاه تولید نیروی محرکه 
ترین خروجی مورد  انتظار یک مولد برق در شرایط بیش

ه بر روی پالک طراحی است که از طرف سازند
مشخصات آن برای شرایط معینی بر حسب اسب بخار یا 

های مگاوات تعریف و نوشته شده است. در ماشین
 شود.کوچک قدرت نامی بر حسب کیلووات مشخص می

 (:عملی )ظرفیت هانیروگاه عملی قدرت 
 ترین توان قابل تولید مولد در محل نصب با در نظربیش

حیط ارتفاع از سطح دریا، دمای مگرفتن شرایط محیطی )
 و رطوبت نسبی( است. 

جمع انرژی  :( نیروگاهناخالص)ناویژه  تولید
تولیدی مولدهای برق یک نیروگاه که در طی یک 

ی ی زمانی معین )مثال یک سال( روی پایانهدوره
خروجی مولدها بر حسب کیلووات ساعت یا مگاوات 

 شود.گیری میساعت اندازه

تولید انرژی برق  :( نیروگاهخالصیژه )و تولید 
ها در یک دوره معین ناویژه منهای مصرف داخلی نیروگاه

 بر حسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت است.

موسساتی هستند که  :تولید برق سایر موسسات
کنند ولی تابع وزارت برای انجام امور خود برق تولید می

را  رق تولید شدهنیرو نیستند و ممکن است مقداری از ب
 به موسسات دیگر بفروشند.

ای شامل تمام نقاط تولید نیرو شبکه: سراسری شبکه
و نقاط مصرف برق کشور که به وسیله خطوط و 

های انتقال نیرو به یکدیگر وصل شده و در آن پست
 گیرد.تبادل انرژی صورت می

: )تولید و مصرف برق( سراسری از شبکه خارج
د به هم مراکز تولید و مصرف، که هرچن ای ازمجموعه

متصل هستند اما به شبکه سراسری متصل نبوده و 
 امکان تبادل انرژی با شبکه سراسری را ندارند.

 ،ای از شبکهتوان برق جذب شده در نقطه بار تقاضا:
 .است در یک زمان معین

همزمان  بار  حداکثر :مصرفی همزمان بار حداکثر
بار مناطق  از مجموعه هانه و ساالنهما هفتگی، روزانه،

. ( استمگاوات )بر حسب بار سیستمحداکثر  لحظه در
اگر سیستم به هم پیوسته کل کشور را پوشش ندهد 
حداکثر بار همزمان از مجموع بار حداکثر شبکه به هم 
پیوسته و بار مناطق مجزا، به طور همزمان به دست 

 آید.می

 مجموع :فیمصر همزمانغیر  بار حداکثر
منطقه  مختلف نواحیدر  شده مصرف بارهای ترینبیش

 ترین. بیشاست معین زمانی دوره در یک مورد نظر
 .نیستند لزوما همزمان ،مناطق بارهای

تقال و شرکتی که تامین ان: ایمنطقه برق شرکت
 دارد. توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود را بر عهده

جهیزات تبرق و نیروی های محل استقرار مولد :نیروگاه
 است. وابسته

که در آن از انرژی  نیروگاهی: ـ آبی برق نیروگاه
ریانی انباشته شده در پشت سدها یا انرژی جپتانسیل آب 
 شود.ها برای تولید برق استفاده میآب رودخانه

 در آن انرژی که است نیروگاهی :حرارتی نیروگاه 
جهت تولید بخار مایع و گاز  های جامد،در سوختموجود 

ید انرژی یا گاز داغ )دود( و مصرف آن در توربین برای تول
 شود.برق استفاده می

از انرژی  در آن کهحرارتی  نیروگاه: نیروگاه بخاری
تـولید  ایبرجـامد و گـاز  مـایـع، هـایسوخت حرارتی

 شـود. ستفـاده میبخـار و مصـرف آن در تـولیـد بـرق ا

نرژی حرارتی اه در آن از ک نیروگاهی :گازی نیروگاه 
ود( تولید گاز داغ )د جهتگاز و مایع  فسیلی هایسوخت

ه استفاد ،و مصرف آن در توربین گاز برای تولید برق
 شود. می

ه در آن کحرارتی  نیروگاهترکیبی:  چرخه نیروگاه 
های توربینده در تولید شعالوه بر انرژی الکتریکی 

از حرارت موجود در گازهای خروجی از  گازی،
یگ بخار دیک  درتولید بخار  جهتهای گازی توربین

توربو  بخار تولیدی در یک دستگاهشده و بازیاب استفاده 
 کند.تولید انرژی برق می، یژنراتور بخار

نفت که در آن از سوخت  نیروگاهی نیروگاه دیزلی:
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اندازی موتور دیزلی استفاده کرده هت راه)گازوئیل( جگاز 
شده با  ژنـراتـور کوپلهو انرژی مکانیکی حاصله توسط 

 شود. انـرژی الکتـریکـی تبدیل میآن، به 

نی فجمع مصارف داخلی : نیروگاه داخلی مصرف
 روشنایی و شامل واحدها و مصارف غیر فنی نیروگاهی

  است.مشخص  در طول یک دوره ...

مقدار فروش برق در  :برق انرژی ا مصرفی فروش
های تعیین داخل کشور به مشترکین که بر اساس تعرفه

 گیرد.شده توسط وزارت نیرو انجام می

 (: حرارتــی )ارزش از ســوخت حاصل انرژی
 ( کهB.T.Uکالری یا وات )کیلو  حرارتیانرژی مقدار 

 . شودجاد میای حجم سوختواحد  یک از سوختن

 یکنسبت انرژی : ( حرارتی)راندمان بازده 
لو کالری( تولیدی )بر حسب کی رقـب اعتـس وواتـکیل
 ارزش حرارتی سوخت مصرفی است. به

 نصب مدارهای از مجموعه عبارت: نیروی برق خط

را  تولید شده برق انرژی کهاست  هاییپایه برروی شده

 ( یا تبدیلتولید )نیروگاه نقطه کاز ی متفاوت با ولتاژهای

 کند.می منتقل نقاط مصرف به ،ولتاژ )ایستگاه(

ای از رساناها، مجموعه :ی برقنیرو خط انتقال
ها و دیگر تجهیزات جانبی که برای انتقال مقادیر مقره

لت(، در وکیلو  230و 400باالی برق با ولتاژ بسیار باال )
ها و یا نقاط مبدأ )نیروگاهمسیرهای طوالنی در میان 

 شوند. های برق( و گیرندگان آن به کار گرفته میپست

ای از رساناها، وعهمجم :ی برقنیرو توزیع خط فوق
ها و دیگر تجهیزات جانبی که برای انتقال مقادیر مقره

ت(، در کیلو ول 66و  63، 132باالی برق با ولتاژ باال )
ها و یا مبدأ )نیروگاهمسیرهای طوالنی در میان نقاط 

 شوند. های برق( و گیرندگان آن به کار گرفته میپست

بر اساس  که یا حقیقی حقوقی شخص: برق مشترک
انشعاب یا  ،کت برقهای مورد عمل شرنامهینیآ

ه او انشعابات مورد تقاضایش برقرار و شماره اشتراک ب
 اختصاص یافته است.

ر ی که دـمصرف :رقــبانرژی خانگی  رفــمص
سایل ن وــداختــار انـه کـرق برای بـرژی بــآن از ان

 و تجهیزات متعارف برق و روشنایی در واحد مسکونی
 شود. استفاده می

از  ندر آ مصرفی که برق:انرژی  عمومی مصرف
 شود. انرژی برق برای خدمات عمومی استفاده می

 در آن مصرفی کهبرق:  انرژی  کشاورزی مصرف
های سطحی یا برق برای پمپاژ آب انرژیاز 

 االرضی یا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصوالتتحت
های کشاورزی استفاده کشاورزی یا انجام کار در فعالیت

 شود. می

ن از آمصرفی که در : برقانرژی صنعتی  مصرف
های  معدنی و ای دارای فعالیتـهانرژی برق در کارگاه

 شود.صنعتی استفاده می

های توزیع با ای از خطمجموعه شبکه توزیع:
تر( کیلو ولت و پایین 33های متفاوت )به طور عمده ولتاژ

ه که برای توزیع انرژی برق در یک منطقه یا یک محل
 ود.به کار گرفته می

یک سری  به هم  :شبکه انتقال و فوق توزیع
ها و سایر تجهیزات ها، خطوط، کابلپیوسته از پست

های ها یا پستکتریکی به منظور انتقال انرژی از نیروگاال
 63فشار قوی به مصرف کننده نهایی در سطوح ولتاژ 

 کیلو ولت و باالتر است.

ای از محلی با مجموعه پست یا ایستگاه برق:
 تاسیسات و تجهیزات برقی  شامل ترانسفورماتورها،

د و ها، سکسیونرها، وسایل اندازه گیری، خطوط وروکلید
های مختلف برای انتقال خروج، راکتور و کاپاستیور و بی
 شود.و توزیع برق از آن استفاده می

 

 گزیده اطالعات

ب میزان تخلیه ساالنه منابع آ ،1398-99درسال آبی 

 .لیون مترمکعب بوده است می  42۷زیرزمینی حدود 
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 هزارفقره انشعاب آب وجود 328بیش از  1399درسال 

 افزایش نشان درصد 9/3به سال گذشته داشته که نسبت

چاه 13005چاه عمیق،241۷تعداد 1399درسال دهد.می

ر تصفیه خانه آب د2چشمه و 213قنات ، 54نیمه عمیق،

ی مدار وجود دارد.متوسط ظرفیت اسمی تصفیه خانه ها

 هزار مترمکعب در روز هست.طول شبکه42آب در مدار 

قال آب کیلومتر و طول خطوط انت 3512توزیع آب 

 کیلومتر است.1999

 81۷/۷مؤسسات تابع وزارت نیرو حدود  ،1399در سال 

 اند.میلیون کیلو وات ساعت تولید ناخالص برق داشته

ق که از کل مشترکین بر 498988تعداد  1399در سال 

درصد عمومی  5درصد مشترکین خانگی،  80این تعداد 

ته فروخ درصد از برق 69اند. همچنین در این سال بوده

درصد  6درصد صنعتی،  3 شده صرف مصارف خانگی،

 ۷درصد روشنایی معابر و 2درصد عمومی ، 13کشاورزی،

 درصد سایر)تجاری( شده است.

 اند.ودهروستا دارای برق ب 620تعداد  ،1399درپایان سال 

 است.53601تعداد خانوار روستایی دارای برق در استان 

د کیلومتر و تعدا56313طول خطوط فشار متوسط توزیع 

ر توزیع و ظرفیت ترانسفور ماتو 829ترانسفورماتور توزیع 

 است. ()مگا ولت آمپر116
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 ) میلیون متر مکعب( هاساالنه آن تخلیه های زیرزمینی و مقدارمنابع آب -1-9

 کل تخلیه سال آبی و شهرستان
 چشمه قنات چاه  نیمه عمیق چاه عمیق

 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه ادتعد تخلیه ساالنه تعداد

1389-90 ...........................  519 383 49 1252۷ 426 50 11 180 33 

1390-91 ...........................  512 1352 110 11800 350 49 11 180 40 

1393-94 ...........................  521 1405 11۷ 11808 353 48 11 180 40 

1394-95 ...........................  522 1405 11۷ 11808 353 48 12 180 40 

1395-96 ...........................  514 1352 110 11800 351 49 13 180 40 

1396-9۷ ...........................  514 1352 110 11800 351 49 13 180 40 

139۷-98 ...........................  420/42 4890 185/38 10481 206/60 54 3/28 213 25/18 

1398-1399.............. 426/913 2417 132/159 13005 260/377 54 6/102 213 28/2749 

 0 0 0/102 5 4/311 313 0/93۷ 30 5/350  ................................. بوشهر

 8/081 33 0 0 43/443 1۷52 1/950 46 53/4۷4  .............................. تنگستان

 0/35۷ 12 0/986 19 22/۷00 1335 9/600 18۷ 33/643  ...................................... جم

 6/582 89 0/288 14 110/460 4315 84/600 1436 201/930  ............................. دشتستان

 8/468 42 3/389 11 31/830 1520 22/920 446 66/60۷  .................................. دشتی

 1/392 15 1/33۷ 5 28/320 1110 8/3۷0 190 39/419  ...................................... دیر

 0/0۷1 2 0 0 0/063 140 0/000 0 0/134  .................................... دیلم

 0/30۷ 2 0 0 ۷/810 395 3/650 ۷4 11/۷6۷  ................................ عسلویه

 0 0 0 0 3/160 1454 0/000 0 3/160  ................................. کنگان

 3/01۷ 18 0 0 8/280 6۷1 0/132 8 11/429  ................................... گناوه

 ای استان بوشهر.نطقهمشرکت سهامی آب  -ماخذ
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 شهری درنقاط آب و فاضالب ات آب  تحت پوشش شرکتمشخصات تاسیس -2-9

 سال 

حداکثر ظرفیت منابع تامین 

 آب )هزار متر مکعب در سال(
 تولیدیحجم آب 

 ) هزار متر مکعب در سال(
مخازن آب حجم 

 در مدار 

 ) هزارمتر مکعب(

تعداد تصفیه 

 خانه آب در مدار 

متوسط ظرفیت اسمی 

های آب در تصفیه خانه

 مدار

 متر مکعب در روز( ) هزار
 منابع سطحی

منابع 

 زیرزمینی

1380............................... 000 000 000 000 000 000 

1385................................ 000 000 000 000 000 000 

1390................................. 60 ۷0 3199 0 1 42 

1395................................. 102 93 932 2۷1350 1 42 

1396................................ 10۷ 8۷ 20 281۷50 1 42 

139۷................................ 100 84 15.86 319300 1 42 

1398............................... 1330 105510 19۷ 304950 2 42 

1399................... 97000 87018 9716 313100 2 42 

 هر.شرکت آب و فاضالب استان بوش -ماخذ

 

تحت پوشش شرکت آب و فاضالب  در نقاط شهریحجم فروش آب به تفکیک کاربری  و تعداد انشعاب -3-9

 مترمعکب(   –)فقره 

 سال و شهر
 خانگی کل

 فروش حجم انشعاب تعداد فروش حجم انشعاب تعداد

1399........................... 328154 64428076 290961 57250584 

 18182585 96081 23512643 106148  ..................................... بوشهر 

 151926۷ 8296 1599613 8899  .................................. تنگستان

 1۷۷63۷8 11611 1812۷55 12152  ........................................... جم

 12۷4۷036 56۷۷4 13352105 62363  ................................. دشتستان

 3841249 19283 4098515 20830  ..................................... دشتی 

 3198511 15۷95 3429361 1۷031  ........................................... دیر

 2436354 10۷11 2532935 11341  ......................................... دیلم

 20231۷5 11318 2065393 11688  .................................... عسلویه

 5120639 2۷811 5226۷2۷ 29110  .................................... کنگان 

 6405390 33281 6۷98029 48592  ........................................ گناوه
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تحت پوشش شرکت آب و فاضالب  در نقاط شهریحجم فروش آب به تفکیک کاربری  و تعداد انشعاب -3-9

 مترمعکب( –)فقره  ()دنباله

 سال و شهر
 صنعتی آزاد و بنائی و اماکن مذهبیآموزش 

 فروش حجم انشعاب تعداد فروش حجم انشعاب تعداد فروش حجم انشعاب تعداد

1399 ...........................  15 416906 5 155803 1158 266813 

 158616 421 ۷09۷0 0 14931۷ 3  .................................... بوشهر 

 5952 1۷ 251 0 840۷ 1 ........تنگستان.......................

 166 0 0 0 62900 0  .......................................... جم

 6۷89 416 33614 0 19188۷ 1  ................................. دشتستان

 3۷12 35 0 0 49۷1 4  ...................................... دشتی

 420 40 0 5 2343۷ 1  .......................................... دیر

 5146 41 1204۷ 0 ۷194 2  ........................................ دیلم

 218۷ 13 0 0 4220 2  .................................... عسلویه

 488 ۷0 34 0 21183 0  ..................................... کنگان

 8333۷ 105 3888۷ 0 0 1  ....................................... گناوه

 

تحت پوشش شرکت آب و فاضالب  در نقاط شهری حجم فروش آب به تفکیک کاربری و تعداد انشعاب -3-9

 مترمعکب( –)فقره  ()دنباله

 سال و شهر
 سایر تجاری عمومی و دولتی

 فروش حجم انشعاب تعداد فروش حجم انشعاب تعداد فروش حجم انشعاب تعداد

1399 ........................... 1660 5324987 30965 724164 3390 724164 

 143684 1219 143152 ۷۷۷8 4۷99328 646  ..................................... بوشهر 

 33190 103 33190 389 22888 93  .................................. تنگستان

 ۷261 125 ۷261 390 156۷3 26  ........................................... جم

 143152 549 143152 4320 221862 303  ................................. دشتستان

 ۷4۷2۷ 234 ۷4۷2۷ 1145 32256 129  ....................................... دشتی

 134988 186 134988 909 24۷40 95  ........................................... دیر

 42۷34 138 42۷34 358 18089 91  ......................................... دیلم

 2283۷ 115 2283۷ 212 ۷45۷ 28  .................................... عسلویه

 10808 263 10808 885 43414 81  ...................................... کنگان

 110۷83 458 110۷83 145۷9 139280 168  ........................................ گناوه

 هر.شرکت آب و فاضالب استان بوش -ماخذ
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 فقره( -)هزارمترمکعب  روستایی نقاط در آب فروش و تعداد انشعاب حجم تولید و تامین آب، ظرفیت منابع -4-9

  انشعاب آب  تعداد حجم فروش آب حجم تولید آب تامین آب ابعحداکثر ظرفیت من و شهرستان سال

1380 ......................................  000 000 000 000 

1385 ......................................  33838 23540 13۷۷2 63499 

1390 ......................................  31214 2۷203 182۷5 31۷20 

1395 ......................................  34043 32000 20308 89980 

1396 ......................................  34043 34001 2100۷ 915۷2 

139۷ ......................................  36033 32353 20۷86 954۷3 

1398 ......................................  29214 34158 22860 98543 

1399........................... 41450 41383 21518 94620 

 ۷813 3460 3238 3100  ...................................... بوشهر

 18108 3۷24 80۷4 8100  .................................. تنگستان

 108۷2 2034 3۷35 3۷00  .......................................... جم

 23191 5342 10059 10100  ................................. دشتستان

 10086 23۷5 4454 4500  ...................................... دشتی

 5228 1140 1۷23 1610  .......................................... دیر

 2449 584 1824 1900  .........................................دیلم

 ۷623 1101 4121 4200  .................................... عسلویه

 3541 618 1133 1140  ..................................... کنگان

 5۷09 1140 3022 3100  ....................................... گناوه

 وشهر. شرکت آب و فاضالب استان ب -ماخذ
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 (کیلومتر –روستایی  )متر مکعب  نقاط در وخطوط انتقال آب شبکه توزیع طول مخازن، وضع موجود حجم -5-9

 طول خطوط انتقال آب توزیع آب شبکه طول ارمخازن در مد حجم و شهرستان سال

1380.......................................  000 000 000 

1385.......................................  32550 2265 1412 

1390.......................................  55210 3210 1۷11 

1395.......................................  69250 3364 18۷1 

1396.......................................  ۷1505 3449 1945 

139۷.......................................  ۷1380 346۷ 19۷2 

1398.......................................  ۷1380 350۷ 1994 

1399.......................... 71380 3512 1999 

 150 263 4980  ..................................... بوشهر 

 416 650 20300  .................................. تنگستان

 132 461 6050  ........................................... جم

 416 82۷ 14665  ................................. دشتستان

 282 406 11630  ..................................... دشتی 

 165 212 25۷0  ........................................... دیر

 186 141 360  ......................................... دیلم

 69 2۷2 4100  .................................... عسلویه

 41 9۷ 2000  .................................... کنگان 

 142 183 4۷25  ........................................ گناوه

 وشهر. شرکت آب و فاضالب استان ب -ماخذ
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 )مترمکعب( خازن آب در مدار در نقاط روستاییحجم م -9-1نمودار 

 
 9-5مبنا جدول 

 

 شده نصب مولدهای برق ناخالص تولید و نامی ظرفیت -6-9

 سال

 (ساعت وات کیلو میلیون) برق ناخالص تولید (وات کیلو هزار) نامی ظرفیت

 نیرو وزارت تابع موسسات جمع
  سایر

 موسسات
 جمع

 تابع موسسات

 نیرو وزارت

 سایر

 وسساتم

1380.................................. 265 265 0 605 605 0 

1385................................. 262 262 0 936 936 0 

1390................................... 262 262 0 ۷89 ۷89 0 

1395................................... 3944 1263 2681 1۷401 ۷2۷۷ 10124 

1396..................................... 3943 1262 2681 18118 8243 98۷4 

139۷..................................... 3943 1262 2681 18548 8051 1049۷ 

1398..................................  393۷ 1256 2681 1۷239 ۷522 9۷1۷ 

1399....................... 1870(1) 000 000 000 69/817 000 

 به دلیل خروج مولد کنگان دیزلی می باشد..98میزان ظرفیت اسمی درسال کاهش 

 ای استان فارس، امور برق استان بوشهررکت برق منطقهش -ماخذ

 فارس اخذ شده است.از شرکت توزیع حرارتی استان  1399اطالعات سال (1
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 وزارت نیرو تابع هاینیروگاه مصرف اوج نقطه در شده تولید قدرت بیشترین و شده نصب مولدهای ظرفیت -7-9

  ()هزارکیلو وات

 سال و نوع مولد
 نامی ظرفیت

 (نامی قدرت)

 عملی ظرفیت

 (عملی قدرت)
 مصرف اوج نقطه در شده تولید قدرت

13۷5 ......................................  265 194 0 

1380 ......................................  262 216 1165 

1390 ......................................  262 194 1282 

1395 ......................................  3944 3249 2631 

1396 ......................................  3943 35۷2 2662 

139۷ ......................................  3943 3568 2888 

1398 ......................................  393۷ 3445 2534 

1399........................... 7/1869(1) 1489 558/7 

نیروگاههای تابع وزارت 

 .....نیرو..........................
210/7 142 121/7 

 0 0 0  .......................................... آبی

 0 0 0  ..................................... بخاری

 ۷/121 142 ۷/210  ....................................... گازی

 0 0 0  .......................... ترکیبی چرخه

 0 000 000  ...................................... دیزلی

 000 000 000  ........................................ اتمی

 0 0 0  ............................. پذیر تجدید

 0 0 0  .................. بزرگ صنایع

 0 0 0  ..................................... بخاری

 0 0 0  ....................................... گازی

 437 1347 1659  ............. خصوصی بخش

 43۷ 423 484  ... نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه

 000 924 11۷5  نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

 0 0 0  .......................... چرخه ترکیبی

 0 0 0  ............................. تجدید پذیر

 لویه،گناوه،متمرکز بارس جنوبی(.نیروگاههای  خصوصی )گاز مایع کنگان ،عس

مقایسه بذیر بودن با امارسال گذشته  تروشیمی دماوند طبق جدول توانیر جزو صنایع بزرگ می باشد اما به دلیلپتروشیمی مبین،پنیروگاه گاز مایع کنگان ،

 در ردیف های زیر مجموعه وزارت نیرو امده است،لذا درجداول سالهای اینده اصالح می گردد.

 رارتی و خروج برخی نیروگاهها از مدار است.حاخذ اطالعات از شرکت برق  98با سال 99علت اختالف آمار (1. فارساستان  برق حرارتیشرکت  -ذماخ
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شرکت برق  برحسب نیرو وزارت تابع هاینیروگاه برق ناخالص تولید و شده نصب مولدهای ظرفیت -8-9

 1399خصوصی:  بخش و بزرگ صنایع ای،منطقه

 شهرستان محل استقرار یروگاهن
 ظرفیت نامی

 )هزار کیلو وات(

 ظرفیت عملی

 )هزار کیلو وات(

 تولید ناخالص

 )میلیون کیلو وات ساعت(

 12۷ 32 50 بوشهر  ...................................... بوشهر

 9/696 110 160۷ کنگان  ........................... کنگان گازی

 000 924 11۷5 عسلویه  ............. نیروگاه عسلویه گازی

 0 0 324 کنگان  ........... نیروگاه LNGکنگان 

 0 ۷32 954 عسلویه  .. گاه متمرکز پارس جنوبینیرو

 0 1000 1024 بوشهر  ............................ انرژی اتمی 

 6/2988 423 484 گناوه  ........................... نیروگاه گناوه

 0 0 0 خارک  .................................. (1)خارک

 0 0 0 کنگان  ........................... کنگان دیزلی

 مولد دیزلی کنگان از مدار خارج شده است و می بایست از لیست خارج گردد.

 . سبرق حرارتی استان فارشرکت  -ماخذ

 برق تولیدی نیروگاه خارک به شبکه انتقال وصل نمی شود.(1
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 (ساعت وات کیلو میلیون) استان  هاینیروگاه داخلی مصرف و برق انرژی تولید -9-9

 خالص تولید هانیروگاه داخلی مصرف ناخالص تولید سال و نوع مولد

1380 ......................................  605 ۷ 598 

1385 ......................................  936 10 926 

1390(1)..................................................... ۷89 8 ۷81 

1395 ......................................  1۷401 ۷16 14695 

1396 ......................................  18118 ۷56 15312 

139۷ ......................................  18548 ۷31 14628 

1398 ......................................  1۷239 ۷3۷ 13014 

1399........................... 3812/5 77/13 3735/4 

 814/306 9/594 823/9 نیروگاههای تابع وزارت نیرو

 0 0 0  .......................................... آبی

 0 0 0  ..................................... اریبخ

 0 0 0  ..........................ترکیبی چرخه

 916/123 084/3 12۷  ........................... بوشهر گازی

 39/690 51/6 6/696 ...گازی کنگان........................

 0 0 0  ...................................... دیزلی

 0 0 0  ........................................ اتمی

 0 0 0  ............................... پذیرتجدید

 0 0 0 .................. بزرگ صنایع

 0 0 0  ..................................... بخاری

 0 0 0  ....................................... گازی

 062/2921 5403/67 6023/29886 ............. خصوصی بخش

 0 0 0  ..................................... یبخار

 0 0 0  ....................................... گازی

 062/2921 5403/6۷ 6023/29886  ................ گناوه چرخه ترکیبی

 3/5693 000 000 چرخه ترکیبی عسلویه..............

 0 0 0  ............................... پذیرتجدید

 برق استان بوشهر . شرکت تولید نیروی -ماخذ

 ای استان فارس .شرکت برق منطقه -

 .گردیده است گاههای تحت پوشش و خصوصی با هم ذکر( اطالعات نیرو91-95به بعد )سالهای 91سال  از
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 صنایع وزارت نیرو، حرارتی تابع هاینیروگاه بازده و حاصل انرژی مصرفی، سوخت برق، ناخالص تولید -10-9

 خصوصی بخش و بزرگ

 هاسال و نوع مالکیت نیروگاه
  حرارتی هاینیروگاه برق ناخالص تولید

 (ساعت وات کیلو میلیون)

 صرفیم سوخت

 گازوئیل

 (لیتر میلیون)

 کوره نفت

 (لیتر میلیون)

  طبیعی گاز

 (مکعب متر میلیون)

1380 ......................................  605 50 * 210 

1385 ......................................  936 89 * 351 

1390 ......................................  ۷89 10 * 348 

1395 ......................................  1۷401 50 * 3422 

1396 ......................................  18118 40 * 3331 

139۷ ......................................  18548 50 * 3422 

1398 ......................................  11180 246 * 3023 

1399........................... 3812/5 167/5 * 2709/3 

 0 * 0 823/9  .... نیرو وزارت عتاب هاینیروگاه

 58/689 * 0 12۷  ................ نیروگاه گازی بوشهر

 5۷/296 * 0 9/696  ............... گازی کنگان نیروگاه

 0 * 0 0 .....صنایع بزرگ.......................

 2354 * 167/5 2998/6 بخش خصوصی.......................

 5/1۷۷4 * 108/90 000 وگاه سیکل ترکیبی عسلویه..نیر

 5۷/5۷9 * 391/۷۷ 6/2998 نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه.....
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 صنایع وزارت نیرو، حرارتی تابع هاینیروگاه بازده و حاصل انرژی مصرفی، سوخت برق، ناخالص تولید -10-9

 )دنباله(خصوصی بخش و بزرگ

 هانوع مالکیت نیروگاه سال و
 سوخت مصرف از حاصل انرژی

 )1) (کالری کیلو میلیارد)

 ازای به مصرفی حرارتی انرژی

 (کالری کیلو)شده  تولید برق ساعت وات کیلو یک

  بازده

 (درصد)

1380 .............................................  2 3۷66 23 

1385 .............................................  4 412۷ 21 

1390 .............................................  3 3938 22 

1395 .............................................  28 2592 33 

1396 .............................................  28 1610 53 

139۷ .............................................  29 15۷8 55 

1398 ............................................  2۷۷48 460۷ ۷6 

1399............................. 24847/9 9542/6 128/5 

 45 7636 3056  ......... نیرو وزارت تابع هاینیروگاه

 22 28/39۷5 86/504  ................ نیروگاه گازی بوشهر

 23 ۷۷/3660 19/2551  ............... نیروگاه گازی کنگان

 0 0 0  .................................. صنایع بزرگ

 83/5 1906/51 21791/8  ............................ خصوصی بخش

 5/36 000 01/16094 نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه..

 4۷ 51/1906 82/569۷ نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه.....

به قبل براساس میلیارد میلیون کالری در جدول عنوان شده است.از سال  9۷اندازه گیری انرژی حاصل از مصرف سوخت درسالهای  واحد1)

 .یلو کالری ثبت شده استمیزان انرژی براساس میلیارد ک 98

 برق استان بوشهر . شرکت تولید نیروی -ماخذ

 ای استان فارس .شرکت برق منطقه -
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 (مدار کیلومتر)برق  شبکه انتقال موجودی خطوط -11-9

 سال
 توزیع فوق خطوط انتقال خطوط

 ولت کیلو 66و  63 ولت کیلو132 ولت کیلو230 ولت کیلو400

1380.............................  8۷ 404 640 481 

1385.............................  543 496 91۷ 511 

1390.............................  861 6۷6 831 612 

1394.............................  952 ۷81 1044 883 

1395.............................  862(1) ۷36(2) 11۷5 883 

1396.............................  863 ۷3۷ 1165 912 

139۷.............................  841 ۷5۷ 1242 11۷5 

1398.............................  801 3/۷8۷ 5/1201 ۷/985 

1399................... 801 3/787 5/1201 7/985 

 بدلیل اصالح امار براساس نقشه تک خطی می باشد. 98کاهش طول خطوط درسال 

   40 قائمیه - پیروز شهدای هنیروگا مدارو کیلومتر  53,5 نیریز گوهران نیروگاه ":  خط دو ، کیلومترمدار 93,5 واگذاری با 400 (خطوط1

 . است داشته  کاهش کیلومترمدار 90 حدود کل در شده انجام فعالیتهای و "مدار کیلومتر

 - برازجان - کازرون اهنیروگ " خط مدار طول کیلومتر 18 کاهش و خط آرایش تغییر بدلیل 230 درخطوط مدار کیلومتر 44 حدود کاهش (2

 .فارس استان به  بوشهر استان آمار از مدار کیلومتر 26 جابجایی نیز و " گناوه - گناوه نیروگاه

 پرک. به پارس طخ همچنین عسلویه و کنگان گازی نیروگاه به شیرینو وطخط آرایش تغییر به مربوط مدار کیلومتر 10 حدود کاهش

 ای استان فارس، امور برق استان بوشهر .رکت برق منطقهش -ماخذ

 )مگاولت آمپر (برق  انتقال هایپست ظرفیت -12-9

 سال
 توزیع فوق هایپست انتقال هایپست

 ولت کیلو 66و 63 ولت کیلو132 ولت کیلو230 ولت کیلو400

1380...................................  500 841 195 801 

1385...................................  1180 1256 5۷5 1055 

1390...................................  2395 1616 1155 1516 

1394...................................  6155 29۷6 3682 189۷ 

1395...................................  6155 3056  35521) 2112 

1396...................................  6155 3056 369۷ 218۷ 

139۷...................................  6155 3056 3۷32 2282 

1398...................................  ۷105 2896 380۷ ۷5/2334 

1399....................... 7105 2896 3807 75/2334 

 ستهای بوشهر،گناوه و... می باشد.پبدلیل خروج  98کیلوولت درسال 230کاهش ظرفیت دربستهای (1

 ای استان فارس، امور برق استان بوشهر .شرکت برق منطقه -ماخذ
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 تعداد مشترکان برق بر حسب نوع مصرف -13-9

 (1)عمومی خانگی جمع سال و شهرستان

13۷5.......................................  166944 141835 542۷ 

1380.......................................  166944 141835 542۷ 

1385.......................................  228404 189۷3۷ 6824 

1390.......................................  323991 266966 10649 

1395.......................................  426933 34660۷ 16105 

1396.......................................  443836 360302 16088 

139۷.......................................  464290 3۷3206 21566 

1399.......................................  480225 385138 22۷91 

1399........................... 498988 399529 23631 

 8089 10۷243 136۷43  ...................................... بوشهر

 105۷ 23۷28 29210  .................................. تنگستان

 1406 24238 29084  ........................................... جم

 4۷29 83681 1040۷1  ................................. دشتستان

 1886 29328 36213  ....................................... دشتی

 549 13810 1۷562  .................. دیلم.......................

 1512 21399 26596  ........................................... دیر

 902 23206 286۷6  .................. عسلویه..................

 1302 31581 3۷826  .................. کنگان....................

 2199 41316 5300۷  ................. گناوه.......................
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 )دنباله( تعداد مشترکان برق بر حسب نوع مصرف -9-13

 صنعتی کشاورزی سال و شهرستان

 (2) سایر)تجاری(

 

13۷5 ..............................  142 398 14533 

1380 ..............................  883 ۷2۷ 180۷2 

1385 ..............................  1683 1122 29038 

1390 ..............................  23۷8 1695 42303 

1395 ..............................  4413 2408 5۷400 

1396 ..............................  4۷10 2608 60128 

139۷ ..............................  50۷9 2536 61903 

1399 ..............................  5342 2699 64255 

1399.................... 5660 2785 67383 

 2034۷ ۷84 280  ............................. بوشهر

 3645 169 611  ......................... تنگستان

 3062 109 269  ................................. جم 

 12636 688 233۷ ...دشتستان ........................

 3۷99 280 920  .............................. دشتی

 3029 9۷ ۷۷  ................................ دیلم

 2835 15۷ 694  .................................. دیر

 4404 104 60  ........................... عسلویه

 4609 228 106  ............................. کنگان

 901۷ 169 306  ............................... گناوه

 باشد.شامل مصارف تجاری نیز می(1

 مصارف عمومی با روشنایی معابر جمع زده شده است.(2

 ای استان فارس، امور برق استان بوشهر .رکت برق منطقهش -ماخذ
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 تعداد()تعداد مشترکان برق به تفکیک سال -9-2دار نمو

 
 9-13مبنا جدول 

 

 رسانی به روستاهاروستاها، خانوارهای روستایی دارای برق و مشخصات تاسیسات برق تعداد -14-9

 روستا سال
خانوار دارای 

 برق

طول خطوط فشار 

 متوسط توزیع

 )کیلومتر(

طول خطوط فشار 

 ضعیف توزیع

 ) کیلومتر(

 تعداد

ترانسفورماتورهای 

 توزیع

ظرفیت 

ترانسفورماتورهای 

 توزیع

 )مگا ولت آمپر(

13۷5...... 394 3۷526 1026/5۷ 1122/03 665 101 

1380...... 520 5230۷ 5405 3881 ۷45 10۷/2۷5 

1385..... 568 53210 5555 3925 ۷۷2 9۷5/108 

1390.... 600 53392 5594 3930 813 5/111 

1395..... 613 53504 5613 3932 821 2/112 

1396.... 613 53504 5613 3932 821 2/112 

139۷.... 616 53553 5623 3933 829 116 

1399... 618 535۷۷ 5626 3934 829 116 

1399.... 620 53601 5631 3936 829 116 

 رکت توزیع نیروی برق استان فارس، امور برق استان بوشهر .ش -ماخذ
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 )مگا وات ساعت ( مصرف فروش برق بر حسب نوع مقدار  -15-9

 (1) سایر روشنایی معابر صنعتی کشاورزی عمومی خانگی جمع سال و شهرستان

1380.................  002/16482۷1 15/1066168 81/34۷335 25/19443 868/88556 40124 94/86642 

1385.................  2613193 19488۷6 233680 66626 1262۷3 5۷955 1۷9۷83 

1390.................  3۷۷5682 2663884 503۷56 110043 141809 5۷1۷0 299020 

1395.................  5410236 3683963 ۷868۷0 2۷3685 143924 99166 422626 

1396.................  6109596 4193686 834461 31۷120 1۷2146 113544 4۷8640 

139۷.................  591634۷ 40۷4۷10 ۷4۷54۷ 311186 159465 116940 506499 

1399.................  6303586 431608۷ 83۷490 35۷206 189648 119115 484039 

1399.......... 6660839 4605257 858619 429990 207026 123022 436923 

 142185 35128 65409 60861 422081 1191116 1916۷81  ................ بوشهر

 15831 6۷26 4680 22235 283۷1 286۷13 364556  ............ تنگستان

 1۷264 5519 6052 14۷29 41836 213381 298۷80  ..................... جم

 685۷5 25818 56316 159891 ۷9583 100۷643 139۷82۷  ........... دشتستان

 1۷654 8688 26282 653۷3 25514 326951 4۷0461  ................. دشتی

 14۷09 ۷244 13820 49425 324۷4 2۷3882 391555  ..................... دیر

 11889 3۷53 ۷332 15۷6۷ 11004 153453 203198  ................... دیلم

 56999 9235 11120 6۷22 9063۷ 315588 490390  .............. عسلویه

 50192 10043 11531 5506 89520 3۷6935 543۷2۷  ................ کنگان

 4162۷ 10۷۷9 4480 29482 3۷599 459596 583563  .................. گناوه

 باشد.شامل مصارف تجاری نیز می

 ای استان بوشهرشرکت برق منطقه -ماخذ

 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر -
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 )مگا وات ساعت( مقدار فروش برق مصرفی -9-3نمودار 

 
 9-15مبنا جدول 
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 مقدمه

 شاملشود، می ارائه فصل در این که ساختمان آمارهای

 مسکونی و غیر مسکونی و ساز بناهای ساخت آمارهای

 آماری عاتالـاط و است مسکونی ایـاهـبن ودیـو موج

 ا،ـهلـپ دها،ـس لـقبی از انـساختم ر انواعـسای

 دهد.پوشش نمیا را ـههـها و شبکالـانـک

 ساختمانی هایدر پروانه شده ثبت اطالعات آوریجمع

مورد  1354 کشور، از سال هایشهرداری توسط هصادر

، 1358 و از سال قرار گرفت مرکز آمار ایران توجه

منتشر  طور ساالنه و به گردآوریمذکور اطالعات

 شود.می

در  خصوصی بخش ساختمانی هایفعالیت آمار مربوط به

 ایران مرکزی توسط بانک 1343 ، از سالنقاط شهری

حاضر تعداد،  در حال شود کهو منتشر می آوریجمع

را  و غیر مسکونی مسکونی بناهای و هزینه مشخصات

 گیرد.در برمی

و غیر  مسکونی بناهای هـوط بـمرب اریـآم اتـاطالع

ه ـداد، هزینــتع کشور شامل نقاط روستایی یــمسکون

 و ر ساختماند ار رفتهـک ده بهـعم مصالح وعـ، نتـساخ

توسط مرکز آمار  1353 تـلغای 1351 هایسال طی 000

آمار  . همچنینه استو منتشر شد گردآوری ایران

 در نقاط شهری خصوصی بخش ساختمانی هایفعالیت

و  13۷5و  13۷3، 13۷2 هایالـس رایـب اییـتـو روس

و  1381، 1380، 13۷9های در نقاط روستایی برای سال

 .و منتشر شد آوریجمع توسط مرکز آمار ایران 1382

 هایطرح و مجری کننده تهیه های، از سازمانعالوه به

بنیاد  آماری عات، فقط اطالعمومی بخش ساختمانی

، طور ساالنهاخیر به هایدر سال اسالمیانقالب مسکن

 شود.و منتشر می آوریثبتی جمع روش به

 تنها سازمان که و مسکن زمین ملی سازمان همچنین

، آمار کشور است در نقاط شهری واگذارکننده زمین

 ساخت برای کننده زمین تعداد خانوار دریافت مربوط به

 ثبت را، ساالنه واگذاری زمین و مساحت واحد مسکونی

 کند.می ارائه و

از  مسکونی، یواحدها و اجاره فروش قیمت عالوه به

کشور  شهر پرجمعیت 21 برای ،13۷8سال  تا 13۷2سال

 طـتوسشهـر  30برای  1382لغایت  13۷9و از سال 

برای  1385لغایت  1383و از سال  رانـار ایـز آمـرکـم

شهر توسط وزارت  32برای  1386شهر و ازسال  30

  مسکن و شهرسازی گردآوری و منتشر شده است.

، مسکن تعاونی هایدر زمینه شرکت اییضمن آمارهدر 

اخیر در  هایشده و در سال تهیه تعاون وزارت توسط

 .است قرار گرفته متقاضیان دسترس

 :است شده زیر ارائه شرح به فصل این آمارهای
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 و افزایش احداث برای صادرشده ساختمانی هایپروانه -

در نقاط  و غیرمسکونی یمسکون هایساختمان بنای

 .شهری

 .خصوصی بخش ساختمانی هایفعالیت مشخصات -

و تعمیر  هسازی و احداث مسکن روستایی، احداثب -

 .طبیعی از سوانحدیده  آسیبمسکونی  واحدهای

 کشور. در نقاط شهری زمین واگذاری -

 .مسکونی واحدهای اجاره و فروش متوسط قیمت -

 .مسکن تعاونی هایشرکت عمومی شخصاتم -

 تعاریف و مفاهیم

جواز ساخت ساختمان است که از پروانه ساختمان: 

صالح صادر ها یا سایر مراجع ذیطرف شهرداری

 شود.می

ساختمـان، سازه ثابت، مسقف و  :ساختمان

ا محصـوری است کـه بـه وسیلـه دیـوارهای مستقـل ی

ار کامالً مجزا شده باشد. مشترک از بناهای همجو

مان کوچک یا بزرگ بودن یا تعداد طبقه در تعریف ساخت

 دخالت ندارد.

 ساختمان مسکونی و غیر مسکونی توأم:

ت ساختمانی است که برای سکونت و برای انجام فعالی

ه واقع اقتصادی یا سایر مقاصد به طور توأم مورد استفاد

 شود. 

مان سرشماری مکانی است که در ز :واحد مسکونی

کان، یک یا چند خانوار در آن سکونت دارد. منظور از م

ای محصور است که یک یا چند ورودی فضا یا محوطه

یا به معبر  به معبر عام )کوچه، خیابان، بازار، میدان و...(

 رد.( دااختصاصی )راهروی مشترک، راه پله مشترک و ...

ساختمانی  ساختمان تکمیل شده )تمام شده(:

که کار ساختمانی آن پایان یافته و قابل  است

 .باشد برداری بهره

ساحت زمین: ساحت قطعه زمین ملکی  م عبارت از م

 است که ساختمان در آن ایجاد یا تجدید بنا شود.

سابقه احیا و بهره زمین بایر: ست که  برداری زمینی ا

ده ســال متوالی بال کشــت باقی مان 5دارد ولی بیش از 

 شود.تع زمین بایر محسوب نمیباشد. جنگل و مر

 سطح از مجموع عبارت :طبقات زیربنای کل سطح

، همکف ، طبقهاز زیرزمین اعم طبقات تمامی زیربنای

 .است و بقیه طبقات اول ، طبقهطبقهنیم

 در مرحله ، چهساختمان هزینه: ساختمان هزینه

 که تکمیل رحلهدر م شود و چهمی بینیپیش که شروع

 نقشه هایهزینه شود، شاملمی گزارشواقعی رقم

 ، مصالحساختمان ، پروانهمهندس ارتـ، نظساختمان

 الزحمهو ابزار کار، مزد کارگر، حق ، وسایلساختمان

و  ، آب، روشناییمرکزی حرارت تاسیسات معمار، هزینه

 ، در هزینهینزم باشد. ارزشمی و غیره فاضالب

 شود.منظور نمی ساختمان

بنایی است که به منظور ساختمان مسکونی: 

 سکونت ساخته شده یا مورد استفاده واقع شود.

ساختمانی است که برای  ساختمان غیر مسکونی: 

صد به سکونت و برای انجام فعالیت اقتصادی یا سایر مقا

 طور توام مورد استفاده واقع شود.

هایی است عبارت از تمامی پرداخت :گذاریسرمایه

که برای ایجاد ساختمان در یک دوره معین انجام 

شود، حتی اگر ساختمان در آن دوره تکمیل نشده می

 باشد. 
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در  که استیی هافعالیت تمامی: ساختمانی فعالیت

، کنیایجاد ساختمان )پی مختلف ارتباط با مراحل

بنا،  بنا، ساخت اسکلت ن، برپاکرد، شناژبندیریزیپی

، ، روکاریکاری، کاشیو تجهیزات تاسیسات نصب

 همچنینگیرد، می صورتو...(  کشی، سیمنقاشی

 موجود )ساخت هایدر ساختمان و جزئی اساسی تعمیرات

و  یا تعمیر تاسیسات جدید، تعویض یا قسمت طبقه یک

 گیری، لکهاز و فاضالب، گآب های، تعمیر لولهتجهیزات

، تعمیر و کاغذ دیواری ، تجدید نقاشیبام و ایزوالسیون

 شود.می محسوب ساختمانی و...( فعالیت محوطه

منظور از ساختمان کلنگی، آن ساختمان کلنگی: 

هایی است که به منظور تخریب کامل دسته از ساختمان

 ست.ارفته بنا و احداث بنای جدید مورد استفاده قرار گ

 مفاهیم و تعاریف به کنیدرجوع: نقاط شهری

 "جمعیت -3فصل"

و مفاهیم  تعاریفکنید به رجوع: روستایینقاط

 "جمعیت -3فصل"

 و تعاریف کنید به رجوع: یـتعاون هایتـشرک

 ."و شیالت ، جنگلداریکشاورزی -5 فصل" مفاهیم

نی توزیعی است شرکت تعاو: مسکن تعاونی شرکت

که در چارچوب اساسنامه تعاونی های مسکن جهت 

 تامین نیاز مسکن اعضا تشکیل و ثبت می شود.

 گزیده اطالعات 

بر اساس اطالعات بدست آمده از شهرداری های استان 

فقره پروانه ساختمانی  3549حدود  1399بوشهردر سال  

متر مربع مساحت زیربنا توسط  هزار 1069469با 

ها صادر شده است که نسبت به سال قبل به ریشهردا

است. درصد افزایش داشته  ۷/11درصد و 13/5ترتیب 

های درصد پروانه 4/88الزم به ذکر است که بیش از 

 صادر شده مربوط به واحدهای مسکونی است. 

من برای احداث ساختاپروانه ساختمانی 3549از تعداد 

گان در بندر کنبوده که 3۷3،بیشترین پروانه صادر شده 

 صادر شده است.

نه پروانه ساختمانی صادر شده بیشترین پروا 3549از 

وده ب 1940ساختمانی صادر شده برای اسکلت بتون آرمه 

ی درصد(برای ساختمان ها50)1۷۷5واز این تعداد است.

 یک طبقه صادر شده است.

پروانه هم برای ساختمان های یک واحدی صادر 1966

 شده است.

ای هاخذ شده از بانک مرکزی تعداد ساختمان  طبق آمار

بوده که نسبت 1451شروع شده توسط بخش خصوصی 

 درصد افزایش یافته است. 4/35 98به سال 

 44مربوط یه ساختمان مسکونی و  13۷6از این تعداد 

 ساختمان هم توام هست. 31ساختمان غیر مسکونی و 

اد عدبوده که از این ت1020تعداد ساختمان تکمیل شده 

 ساختمان 36(مربوط به ساختمان مسکونی و 2/۷3)۷4۷

ساختمان مسکونی و غیر مسکونی  23۷غیر مسکونی و 

 توام هست.

سرمایه گذاری بخش خصوصی بر حسب ساختمان های 

شروع شده نیمه تمام وتکمیل شده در نقاط شهری 

میلیون ریال بوده که نسبه به سال قبل 16835428

 است. درصد افزایش یافته9/20

شرکت تعاونی مسکن  124در استان  1399در سال 

لیه میلیون ریال سرمایه او 24236141نفر عضو و  1461

 داشته اند.
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 شهری نقاط در زیربنا و زمین مساحت برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -1-10

 هزارمترمربع( -)فقره 

 زیربنا مساحت مساحت زمین پروانه سال وشهر

1380 ......................................  203۷ 81۷۷99 385689 

1385 ......................................  5621 1۷645۷2 222815 

1390 ......................................  5۷52 16۷4425 1806961 

1395 ......................................  3382 1028905 1235028 

1396 ......................................  2800 848394 1036900 

139۷ ......................................  2699 856413 81۷456 
1398 .....................................  3125 966449 961994 

1399........................... 3549 1069041 1069469 

 24532 5063۷ 163  ................................ شآب پخ
 4623 14031 31  .......................................... آباد

 ۷۷05 18601 55  ....................................... آبدان
 5۷94 10895 38  ............................... امام حسن

 4822 110۷1 26  .................................. انارستان
 9۷51 16628 63  ........................................ اهرم

 2555 5434 20  ...................................... بادوله
 68006 639۷۷ 248  ................................... برازجان
 5506 11226 36  ................................... بردخون
 9451 19225 62  .................................. بردستان
 63۷28 66۷3۷ 216  .................................... بندردیر

 23341 23۷43 91  .................................. ندردیلمب
 5۷۷1 11209 33  ................................. بندرریگ

 121883 94600 3۷3  ............................... بندرکنگان
 53800 4۷694 1۷5  ................................. بندرگناوه

 43142 4۷1۷3 186  ........................................ بنک
 2945۷ 35449 106  ................................. بهارستان
 2253 ۷951 1۷  ................................... بوشکان
 26۷901 111810 355  ..................................... بوشهر

 0 0 0  ................................... بیدخون
 2912 11۷34 23  .................................. تنگ ارم

 55552 28065 8۷  .......................................... جم
 4۷59 8932 18  .............................. چاه مبارک

 2۷401 3۷362 131  .................................... چغادک
 4330 2۷۷3 15  ......................................خارک

 31226 36141 136  ................................... خورموج
 ۷8 240 1  ...................................... دالکی
 19055 28949 ۷8  ........................................ دلوار

 10603 1۷383 66  .................................. دوراهک
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 ریشه نقاط در زیربنا و زمین مساحت برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -10-1

 )دنباله( هزارمترمربع( -)فقره 

 مساحت زیربنا مساحت زمین پروانه و شهر سال

 ۷436 9239 31  ........................................... ریز

 1031۷ 23311 6۷  ...... .............................سعد آباد

 353۷ 4449 15  ..................................... سیراف

 13929 2966۷ 9۷  ................................... شبانکاره

 0 0 0  .........................................شنبه

 66183 6۷004 192  ................................ عالی شهر

 24896 161۷۷ 62  .................................... عسلویه

 13482 29۷43 106  ....................................... کاکی

 30۷6 11055 26  ........................................ کلمه

 5016 5839 14  ................................. نخل تقی

 11660 3288۷ 90  ..................................... وحدتیه

  )ر.م(.  .ایران آمار مرکز ـ ماخذ

 . زیربنایی و معدن صنعت، دفتر آمار ایران، مرکز -
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 ( فقره) شهری اطنق در استفاده نوع برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -2-10

 سایر بهداشتی و آموزشی صنعتی، بازرگانی توأم کارگاه و مسکونی مسکونی جمع شهر و سال

1380 ......................................  203۷ 1863 20 103 12 39 

1385 ......................................  5621 49۷6 38۷ 235 23 0 

1390 ......................................  5۷52 5283 269 153 3۷ 10 

1395 ......................................  3382 2899 2۷8 166 32 ۷ 

1396 ......................................  2800 23۷5 212 189 16 8 

139۷ ......................................  2699 2302 185 185 19 8 

1398 .....................................  3125 2۷68 163 1۷6 14 4 

1399........................... 3549 3173 201 155 18 2 

 0 1 10 0 152 163  ................................ آب پخش
 0 1 2 0 28 31  .......................................... آباد

 0 0 6 3 46 55  ....................................... آبدان

 0 0 1 2 35 38  ............................... امام حسن
 0 0 5 0 21 26  ...................................انارستان

 0 0 6 5 52 63  ........................................ اهرم
 0 0 1 0 19 20  ....................................... بادوله

 0 2 9 10 22۷ 248  ................................... برازجان
 0 0 2 1 33 36  ................................... بردخون

 1 1 0 2 59 62  .................................. بردستان
 0 0 14 28 1۷4 216  .................................... بندردیر

 1 3 2 8 ۷۷ 91  .................................. بندردیلم
 0 0 6 1 26 33  ................................. بندرریگ

 0 0 5 9 408 3۷3  ............................... بندرکنگان
 0 2 1 4 1۷0 1۷5  ................................. بندرگناوه

 0 0 1 ۷ 1۷8 186  ........................................ بنک
 0 1 1 5 99 106  ................................. بهارستان
 0 0 2 0 15 1۷  ................................... بوشکان
 0 5 24 63 263 355  ...................................... بوشهر

 0 0 0 0 0 0  ................................... بیدخون
 0 0 1 0 22 23  .................................. تنگ ارم

 0 0 6 13 68 8۷  .......................................... جم
 0 0 0 0 18 18  .............................. چاه مبارک

 0 0 6 3 82 131  .................................... چغادک
 0 0 1 3 11 15  ...................................... خارک

 0 0 10 ۷ 119 136  ................................... خورموج
 0 0 0 0 1 1  ...................................... دالکی
 0 0 1 5 35 ۷8  ........................................ دلوار

 1 0 1 3 61 66  .................................. دوراهک
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 پروانه های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان بر حسب نوع استفاده درنقاط شهری )دنباله( -10-2

 )فقره(

 سایر بهداشتی و آموزشی صنعتی، بازرگانی توأم کارگاه و مسکونی مسکونی جمع شهر و سال

 0 0 1 4 26 31  ........................................... ریز

 0 1 11 4 51 6۷  ................................... سعد آباد

 0 0 0 1 14 15  ..................................... سیراف

 0 0 2 0 95 9۷  .................................. شبانکاره

 0 0 0 0 0 0  ........................................ شنبه

 0 1 0 11 180 192  ................................ عالی شهر

 0 0 0 0 62 62  .................................... عسلویه

 0 0 ۷ 0 99 106  ....................................... کاکی

 0 0 1 0 25 26  ........................................ کلمه

 0 0 0 2 12 14  ................................. نخل تقی

 0 0 ۷ 1 82 90  ..................................... وحدتیه

 )ر.م(.  ایران آمار مرکز ـ ماخذ

 . زیربنایی و معدن صنعت، دفتر ان،آمارایر مرکز -
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 در ساختمانی عمده مصالح و اسکلت نوع برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -3-10

 (فقره)شهری  نقاط

 سایر آرمه بتون اسکلت فلزی سیمانی بلوک چوب و آجر آهن و آجر جمع و شهر سال

1380 ................................  203۷ 14۷ 0 859 ۷68 263 0 

1385 ................................  5621 31 8 859 4۷23 0 0 

1390 ................................  5۷52 ۷49 6 12۷2 3۷25 0 0 

1395 ................................  3382 5۷۷ 1 620 33 2151 0 

1396 ................................  2800 43۷ 4 ۷00 19 1640 0 

139۷ ................................  2699 663 5 68۷ 1۷ 132۷ 0 

1398 ................................  3125 6۷6 6 840 10 1593 0 

1399....................... 3549 535 2 1061 11 1940 0 

 0 1 1 161 0 0 163  .......................... آب پخش

 0 1 0 30 0 0 31  ..................................... آباد

 0 2 0 53 0 0 55  .................................. آبدان

 0 0 0 0 0 38 38  .......................... امام حسن

 0 1 0 25 0 0 26  ............................. انارستان

 0 12 0 0 0 51 63  ...................................اهرم

 0 20 0 0 0 0 20  ................................. بادوله

 0 119 3 1 0 125 248  .............................. برازجان

 0 1 0 0 0 35 36  ..............................بردخون

 0 62 0 0 0 0 62  ............................. بردستان

 0 215 1 0 0 0 216  ...............................بندردیر

 0 91 0 0 0 0 91  ............................. بندردیلم

 0 1 0 0 0 32 33  ............................ بندرریگ

 0 245 0 0 0 128 3۷3  ......................... بندرکنگان

 0 39 0 60 0 ۷6 1۷5  ............................بندرگناوه

 0 31 0 154 1 0 186  ................................... بنک

 0 56 1 4۷ 1 1 106  ........................... بهارستان

 0 9 0 0 0 8 1۷  ............................. بوشکان

 0 349 4 2 0 0 355  ................................ بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0  .............................. بیدخون

 0 0 0 21 0 2 23 ..........تنگ ارم.................
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 در ساختمانی عمده مصالح و اسکلت نوع برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه-3-10

 (فقره) ()دنبالهشهری نقاط

و شهر سال آهن و آجر جمع  چوب و آجر  سیمانی بلوک  آرمه بتون اسکلت فلزی   سایر 

 0 8۷ 0 0 0 0 8۷ ..................................... جم

 0 18 0 0 0 0 18 ......................... چاه مبارک

 0 131 0 0 0 0 131 .............................. چغادک

 0 11 1 2 0 1 15 ................................ خارک

 0 136 0 0 0 0 136 ............................. خورموج

 0 0 0 0 0 1 1 ................................. دالکی

 0 0 0 ۷8 0 0 ۷8 ................................... دلوار

 0 1 0 52 0 13 66 ............................. دوراهک

 0 13 0 18 0 0 31 ..................................... ریز

 0 1 0 66 0 0 6۷ ............................. سعد آباد

 0 4 0 11 0 0 15 ............................... سیراف

 0 1 0 ۷2 0 24 9۷ ............................. شبانکاره

 0 0 0 0 0 0 0 .................................. شنبه

 0 192 0 0 0 0 192 .......................... عالی شهر

 0 62 0 0 0 0 62 .............................. عسلویه

 0 0 0 106 0 0 106 ................................. کاکی

 0 15 0 11 0 0 26 .................................. کلمه

 0 13 0 1 0 0 14 ........................... نخل تقی

 0 0 0 90 0 0 90 ............................... وحدتیه

 ..)ر.م(ایران آمار مرکز ـ ماخذ

 .زیربنایی و معدن صنعت، دفتر ،آمارایران مرکز -
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 (فقره)شهری  نقاط در طبقات تعداد برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -4-10

 تربیش و طبقه پنج چهارطبقه طبقه سه طبقه دو طبقه یک جمع و شهر سال

1380 ................................  1863 1668 132 49 14 0 

1385 ................................  5621 3904 9۷6 529 212 0 

1390 ................................  5۷52 2829 1533 1104 286 0 

1395 ................................  3382 164۷ 8۷5 340 313 20۷ 

1396 ................................  2800 1249 ۷46 335 2۷5 195 

139۷ ................................  2699 1368 653 353 228 9۷ 

1398 ...............................  3125 1563 ۷58 459 255 90 

1399..................... 3549 1917 925 315 285 107 

 0 0 3 26 134 163  .......................... آب پخش

 0 0 0 1 30 31  .................................... آباد

 1 0 0 11 43 55  ................................. آبدان

 0 0 0 3 35 38  ......................... امام حسن

 0 0 0 4 22 26  ............................ انارستان

 0 0 0 15 48 63  .................................. اهرم

 0 0 0 0 20 20  ................................ بادوله

 4 13 44 138 49 248  ............................. برازجان

 0 0 0 6 30 36  ............................. بردخون

 0 0 0 5 5۷ 62  ............................ بردستان

 ۷ 11 1۷ ۷6 105 216  .............................. بندردیر

 2 2 15 38 34 91  ............................ بندردیلم

 0 0 0 9 24 33  ........................... یگبندرر

 21 31 ۷9 111 131 3۷3  ......................... بندرکنگان

 1 4 16 83 ۷1 1۷5  ........................... بندرگناوه

 0 2 12 83 89 186  .................................. بنک

 2 5 ۷ 26 56 106  ........................... بهارستان

 0 0 0 1 16 1۷  ............................. بوشکان

 45 186 53 2۷ 44 355  ............................... بوشهر

 0 0 0 0 0 0  ............................. بیدخون

 0 0 0 0 23 23  ............................ تنگ ارم

 14 25 13 21 14 8۷  .................................... جم
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 (فقره)شهری  نقاط در طبقات تعداد برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -4-10

 )دنباله(

 تربیش و طبقه پنج چهارطبقه طبقه سه طبقه دو طبقه یک جمع و شهر سال

 0 0 0 8 10 18  ............................ چاه مبارک

 0 0 9 21 101 131  ................................. چغادک

 4 0 2 4 5 15  ................................... خارک

 0 0 6 29 101 136  ................................ خورموج

 0 0 0 0 1 1  ....................................دالکی

 0 0 0 13 65 ۷8  ...................................... دلوار

 0 0 0 12 54 66  ................................ دوراهک

 0 0 3 8 20 31  ........................................ ریز

 0 0 1 6 60 6۷  ................................ سعد آباد

 0 0 1 6 8 15  .................................. سیراف

 0 0 0 ۷ 90 9۷  ................................ شبانکاره

 0 0 0 0 0 0  ..................................... شنبه

 2 4 21 69 96 192  ............................. عالی شهر

 4 2 10 30 16 62  ................................. عسلویه

 0 0 0 11 95 106  .................................... کاکی

 0 0 1 0 25 26  ..................................... کلمه

 0 0 2 6 6 14  .............................. نخل تقی

 0 0 0 1 89 90  .................................. وحدتیه

 .)ر.م(. ایران آمار مرکز ـ ماخذ

 . زیربنایی و معدن صنعت، دفتر آمار ایران، مرکز -
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 نقاط در آن قبلی وضعیت و زمین مساحت حسببر ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -5-10

 ( مربع متر هزار - فقره)شهری 

 شهر و سال
 تخریبی ساختمان مزرعه یا باغ بایر زمین جمع

 مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه

1380 .............................  203۷ ۷420000 1859 ۷33۷000 13 ۷000 165 ۷6000 

1385 .............................  5621 1۷51300 4855 1531000 31 1300 ۷35 219000 

1390 .............................  6441 1920400 4618 1366000 42 1400 1۷81 553000 

1395 .............................  3382 1028905 2۷4۷ 833193 11 3451 624 192261 
1396 .............................  2800 843894 2286 684591 8 6105 506 153198 

139۷ .............................  2699 856413 2155 664332 6 5981 538 186100 

1398 ............................  3125 966449 2599 ۷88316 6 ۷۷99 520 1۷0334 

1399.................... 3549 1069041 3034 910677 4 2455 511 155909 

 0 0 0 0 5063۷ 163 5063۷ 163  ....................... آب پخش

 5۷64 10 0 0 826۷ 21 14031 31  ................................. آباد

 0 0 0 0 18601 55 18601 55  .............................. آبدان

 4۷11 18 0 0 6184 20 10895 38  ...................... امام حسن

 0 0 116۷ 1 9904 25 110۷1 26  ......................... انارستان

 0 0 0 0 16628 63 16628 63  ............................... اهرم

 0 0 0 0 5434 20 5434 20  ............................. بادوله

 4031 15 0 0 59946 233 639۷۷ 248  .......................... جانبراز

 4899 13 294 1 6033 22 11226 36  .......................... بردخون

 4۷8 1 ۷84 1 1۷963 60 19225 62  ......................... بردستان

 19۷06 ۷4 0 0 4۷031 142 66۷3۷ 216  ........................... بندردیر

 916 4 0 0 2282۷ 8۷ 23۷43 91  ......................... بندردیلم

 1281 3 0 0 9928 30 11209 33  ........................ بندرریگ

 0 0 0 0 94600 3۷3 94600 3۷3  ...................... بندرکنگان

 20141 68 0 0 2۷553 10۷ 4۷694 1۷5  ........................ بندرگناوه

 ۷66 3 0 0 4640۷ 183 4۷1۷3 186  ............................... بنک

 0 0 0 0 35449 106 35449 106  ........................ بهارستان

 0 0 0 0 ۷951 1۷ ۷951 1۷  .......................... بوشکان

 69803 24۷ 210 1 41۷9۷ 10۷ 111810 355  ............................ بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... بیدخون

 0 0 0 0 11۷34 23 11۷34 23  ......................... تنگ ارم

 0 0 0 0 28065 8۷ 28065 8۷  ................................. جم

 0 0 0 0 8932 18 8932 18  ..................... چاه مبارک

 0 0 0 0 3۷362 131 3۷362 131  ........................... چغادک

 1189 5 0 0 1584 10 2۷۷3 15  .............................خارک
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 قاطن در آن قبلی وضعیت و زمین مساحت حسببر ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -10-5

 )دنباله(( مربع متر هزار - )فقرهشهری 

 شهر و سال
 تخریبی ساختمان مزرعه یا باغ بایر زمین جمع

 مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه

 0 0 0 0 36141 136 36141 136  ............................. خورموج

 0 0 0 0 240 1 240 1  .................................دالکی

 196 1 0 0 28۷53 ۷۷ 28949 ۷8  ................................... دلوار

 0 0 0 0 1۷383 66 1۷383 66  ............................. دوراهک

 0 0 0 0 9239 31 9239 31  ..................................... ریز

 0 0 0 0 23311 6۷ 23311 6۷  ............................. سعد آباد

 239 1 0 0 4210 14 4449 15  ............................... سیراف

 904 4 0 0 28۷63 93 2966۷ 9۷  ............................. شبانکاره

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................................. شنبه

 0 0 0 0 6۷004 192 6۷004 192  .......................... عالی شهر

 0 0 0 0 161۷۷ 62 161۷۷ 62  .............................. عسلویه

 0 0 0 0 29۷43 106 29۷43 106  ................................. کاکی

 38۷4 6 0 0 ۷181 20 11055 26  .................................. کلمه

 1016 2 0 0 4823 12 5839 14  ........................... نخل تقی

 15995 36 0 0 16892 54 3288۷ 90  ............................... وحدتیه

 .)ر.م(. ایران آمار مرکز ـ ماخذ

 . زیربنایی و معدن صنعت، دفتر آمارایران، مرکز -
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مسکونی، مساحت  واحد تعداد حسببر مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ختمانیسا هایپروانه -6-10

 ( مربع متر هزار - فقره)شهری  نقاط زیربنا در زمین و مساحت

 شهر و سال

 مسکونی واحد تعداد برحسب پروانه تعداد

  زمین مساحت
 مساحت

 واحد یک جمع زیربنا
 دو

 واحد
 سه

 واحد
 چهار
 واحد

 و واحد پنج
 ترشبی

1380 .............................  1863 168۷ 94 1۷ 65 0 81۷۷99 385689 

1385 .............................  49۷6 3908 688 139 241 0 1۷645۷2 1222815 

1390 .............................  5283 31۷5 1113 3۷5 620 0 1518349 1594۷42 

1395 .............................  2899 1690 582 246 100 281 82818۷ 964281 
1396 .............................  23۷5 1459 461 186 100 169 691940 ۷59396 
139۷ .............................  2302 151۷ 464 1۷2 ۷3 ۷6 681000 60۷000 

1398 ............................  2۷68 1۷5۷ 616 216 88 91 ۷93000 ۷62000 

1399................... 3173 1966 742 204 140 121 930838 871085 

 21450 46548 0 0 1 18 133 152  ...................... آب پخش

 4204 12394 0 0 0 1 2۷ 28  ................................. آباد

 6131 15۷84 0 0 0 4 42 46  .............................. آبدان

 5446 10391 0 0 0 4 31 35  ...................... امام حسن

 4489 10646 0 0 0 3 18 21  ......................... انارستان

 ۷986 14238 0 0 0 3 49 52  ............................... اهرم

 2520 5399 0 0 0 0 19 19  ............................. بادوله

 60515 59084 0 4 13 55 155 22۷  .......................... برازجان

 525۷ 10494 0 0 0 0 33 33  .......................... بردخون

 8808 18242 0 0 0 3 56 59  ......................... بردستان

 45085 5283۷ 8 5 6 39 116 1۷4  ........................... بندردیر

 1813۷ 18043 0 3 6 40 28 ۷۷  ......................... بندردیلم

 3880 8462 0 0 0 2 24 26  ........................ بندرریگ

 1158۷8 90832 9 2۷ 45 153 126 360  ......................بندرکنگان

 4940۷ 46101 2 3 5 82 ۷8 1۷0  ........................ بندرگناوه

 40285 45110 0 19 3 ۷0 86 1۷8  ............................... بنک

 23664 333۷4 3 3 2 30 61 99  ........................ بهارستان

 2194 ۷890 0 0 0 0 15 15  .......................... بوشکان

 1۷8456 ۷3446 66 54 99 14 30 263  ............................ بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... بیدخون

 2۷۷۷ 11054 0 0 0 0 22 22  ......................... تنگ ارم
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مسکونی، مساحت  واحد تعداد حسببر مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -10-6

 )دنباله(( مربع متر هزار - فقره) شهری نقاط زمین و مساحت  زیربنا در

 شهر و سال

 مسکونی واحد تعداد برحسب پروانه تعداد
 مساحت

 زمین

 مساحت

 جمع زیربنا
 یک

 واحد

 دو

 واحد

 سه

 واحد

 چهار

 واحد

 و واحد پنج

 تربیش

 40010 218۷3 8 ۷ 14 25 14 68  .......................................... جم
 4۷59 8932 0 2 0 6 10 18  .............................. چاه مبارک

 23066 2۷65۷ 0 1 0 26 92 119  .................................... چغادک

 2916 1۷8۷ 1 1 0 3 6 11  ...................................... خارک

 2۷346 3156۷ 0 0 4 19 96 119  ................................... خورموج

 ۷8 240 0 0 0 0 1 1  ...................................... دالکی

 10488 18195 0 0 0 12 62 ۷4  ........................................ دلوار

 13589 16395 0 0 0 3 58 61  .................................. دوراهک

 9۷8۷ 8345 0 0 0 6 20 26  ........................................... ریز

 121۷1 16826 0 0 0 0 51 51  .................................. سعد آباد

 ۷235 4142 0 0 1 ۷ 6 14  ..................................... سیراف

 138۷0 29606 0 0 0 ۷ 88 95  .................................. شبانکاره

 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................................ شنبه

 620۷4 63143 19 5 3 60 93 180  ................................ عالی شهر

 24896 161۷۷ 5 5 2 33 1۷ 62  .................................... عسلویه

 13059 29222 0 0 0 9 90 99  ....................................... کاکی

 2926 11005 0 0 0 0 25 25  ........................................ کلمه

 288۷ 405۷ 0 1 0 5 6 12  ................................. نخل تقی

 11013 31300 0 0 0 0 82 82  .................................... وحدتیه

 (.)ر.منایرا آمار مرکز ـ ماخذ

 . زیربنایی و معدن صنعت، دفتر آمارایران، مرکز -
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 عمده اسکلت ومصالح نوع حسببر مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -7-10

 ( فقره) شهری نقاط ساختمانی در

 سایر آرمه بتون اسکلت فلزی سیمانی بلوک وبچ و آجر آهن و آجر جمع شهر و سال

1380 ......................................  203۷ 14۷ 0 859 ۷68 0 263 

1385 ......................................  5621 31 8 859 4۷23 0 0 

1390 ......................................  5۷52 ۷49 6 12۷2 3۷25 0 0 

1395 ......................................  3382 5۷۷ 1 620 33 2151 0 

1396 ......................................  23۷5 1332 ۷ 1036 4 411 621 

139۷ ......................................  2302 616 4 616 ۷ 1059 0 

1398 .....................................  2۷68 645 6 ۷68 2 134۷ 0 

1399......................... 3173 511 2 986 2 1672 0 

 0 0 0 152 0 0 152  ................................ آب پخش

 0 1 0 2۷ 0 0 28  .......................................... آباد

 0 1 0 45 0 0 46  ....................................... آبدان

 0 0 0 0 0 35 35  ............................... امام حسن

 0 1 0 20 0 0 21  ...................................انارستان

 0 5 0 0 0 4۷ 52  ........................................ اهرم

 0 19 0 0 0 0 19  ....................................... بادوله

 0 104 1 1 0 121 22۷  ................................... برازجان

 0 0 0 0 0 33 33  ................................... بردخون

 0 59 0 0 0 0 59  .................................. بردستان

 0 1۷3 1 0 0 0 1۷4  .................................... بندردیر

 0 ۷۷ 0 0 0 0 ۷۷  .................................. بندردیلم

 0 0 0 0 0 26 26  ................................. بندرریگ

 0 236 0 0 0 124 360  ............................... بندرکنگان

 0 34 0 60 0 ۷6 1۷0  ................................. بندرگناوه

 0 29 0 148 1 0 1۷8  ........................................ بنک

 0 51 0 46 1 1 99  ................................. بهارستان

 0 8 0 0 0 ۷ 15  ................................... بوشکان

 0 262 0 1 0 0 263  ...................................... بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0  ................................... بیدخون

 0 0 0 20 0 2 22  .................................. تنگ ارم

 0 68 0 0 0 0 68  .......................................... جم
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 عمده اسکلت ومصالح نوع حسببر مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -10-7

 )دنباله(( فقره) )شهری(  نقاط ساختمانی در

 سایر آرمه بتون اسکلت فلزی سیمانی بلوک چوب و آجر آهن و آجر جمع شهر و سال

 0 18 0 0 0 0 18  ...................... چاه مبارک

 0 119 0 0 0 0 119  ............................ چغادک

 0 8 0 2 0 1 11  ..............................خارک

 0 119 0 0 0 0 119  ........................... خورموج

 0 0 0 0 0 1 1  .............................. دالکی

 0 0 0 ۷4 0 0 ۷4  ................................ دلوار

 0 1 0 4۷ 0 13 61  .......................... دوراهک

 0 8 0 18 0 0 26  .................................. ریز

 0 0 0 51 0 0 51  .......................... سعد آباد

 0 3 0 11 0 0 14  .............................سیراف

 0 1 0 ۷0 0 24 95  .......................... شبانکاره

 0 0 0 0 0 0 0  ................................ شنبه

 0 180 0 0 0 0 180  ....................... عالی شهر

 0 62 0 0 0 0 62  ........................... عسلویه

 0 0 0 99 0 0 99  ...............................کاکی

 0 14 0 11 0 0 25  ................................کلمه

 0 11 0 1 0 0 12  ........................ نخل تقی

 0 0 0 82 0 0 82  ............................ وحدتیه

 .)ر.م(. ایران آمار مرکز ـ ماخذ

 . زیربنایی و معدن صنعت، دفتر آمارایران، مرکز -
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 متقاضی بخش و پروانه نوع حسببر شده صادر ساختمانی هایپروانه در شده تعیین مسکونی واحد تعداد -8-10

 نقاط  شهری در

احداث وافزایش  احداث بنا افزایش بنا
 بنا

 سال وشهر
 جمع خصوصی تعاونی دولتی جمع خصوصی تعاونی دولتی

0 0 0 0 40 ۷ 1990 203۷ 2343 1380 .....................................  

0 0 0 0 235 21۷ 8488 8940 896۷ 1385 .....................................  

0 0 0 0 346 35۷ 148۷۷ 15580 13۷۷9 1390 .....................................  

0 0 369 369 3۷ 93 ۷505 ۷635 8253 1395 .....................................  

0 0 285 285 22 ۷6 5865 5963 65۷1 1396 .....................................  

4 0 389 393 11 5 4359 43۷5 4۷68 139۷ .....................................  

0 0 336 336 15 12 5239 5266 5602 1398 .....................................  

0 0 486 486 201 0 5955 6156 6642 1399............................ 

  ................................ آب پخش 1۷3 0 0 0 0 1۷3 1۷3 0 0
  .......................................... آباد 29 0 0 0 0 29 29 0 0
  ....................................... آبدان 55 0 0 0 0 55 55 0 0
  ............................... امام حسن 43 0 1 1 0 42 42 0 0
  .................................. انارستان 24 0 0 0 0 24 24 0 0
  ........................................ اهرم ۷4 0 12 12 0 62 62 0 0
  ...................................... بادوله 19 0 0 0 0 19 19 0 0
  ................................... برازجان 344 0 1 1 0 343 343 0 0
  ................................... بردخون 36 0 2 2 0 34 34 0 0
  .................................. بردستان 65 0 0 0 0 65 65 0 0
  .................................... بندردیر 392 0 0 0 0 392 392 0 0
  .................................. بندردیلم 156 0 1 1 0 155 155 0 0
  ................................. بندرریگ 38 0 9 9 0 29 29 0 0
  ............................... بندرکنگان 961 0 21۷ 21۷ 0 ۷44 ۷44 0 0
  ................................. بندرگناوه 412 0 122 122 0 290 290 0 0
  ........................................ بنک 349 0 19 19 0 330 330 0 0
  ................................. بهارستان 190 0 0 0 0 190 190 0 0
  ................................... بوشکان 15 0 0 0 0 15 15 0 0
  ..................................... بوشهر 1253 0 13 13 11 1229 1240 0 0
  ................................... بیدخون 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  .................................. تنگ ارم 22 0 0 0 0 22 22 0 0
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 متقاضی بخش و پروانه نوع حسببر شده صادر ساختمانی هایپروانه در شده تعیین مسکونی واحد تعداد -10-8

 )دنباله( شهری نقاط در

احداث وافزایش  احداث بنا افزایش بنا

 بنا

 سال وشهر

 جمع خصوصی تعاونی دولتی جمع خصوصی تعاونی دولتی

 ........................................... جم 303 0 1 1 0 0 302 302 0
 ............................... چاه مبارک 30 0 0 0 0 0 30 30 0
 ..................................... چغادک 163 0 6 6 0 0 15۷ 15۷ 0
 ...................................... خارک 28 0 0 0 0 0 28 28 0
 .................................... خورموج 18۷ 0 2۷ 2۷ 0 0 160 160 0
 ....................................... دالکی 1 0 0 0 0 0 1 1 0

 ......................... ................ دلوار 68 6۷ 6۷ 0 0 1 1 0 0

 ........................ .......... دوراهک 5۷ 55 55 0 0 2 2 0 0

 ....................... .................. ریز 43 43 43 0 0 0 0 0 0

 ....................... .......... سعد آباد 52 45 45 0 0 ۷ ۷ 0 0

 ...................... ............ سیراف 50 49 49 0 0 1 1 0 0

 ..................... .......... شبانکاره 6۷ 6۷ 6۷ 0 0 0 0 0 0

 ..................... ............... شنبه 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 .................... ....... عالی شهر 64 64 54 10 0 0 0 0 0

 ..................... ........... عسلویه 189 189 181 0 8 0 0 0 0

 ..................... .............. کاکی 103 91 89 0 2 12 12 0 0

 .................... ............... کلمه 25 25 25 0 0 0 0 0 0

 .................... ........ نخل تقی 15 14 14 0 0 1 1 0 0

 ..................... ............ وحدتیه 59 5۷ 56 1 0 2 2 0 0

 .)ر.م(. ایران آمار مرکز ـ ماخذ

 . زیربنایی و معدن صنعت، دفتر آمارایران، مرکز -
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 شهری نقاط در خصوصیبخش توسط شده شروع هایساختمان مشخصات -9-10

 شرح
 تعداد

 ساختمان
 (هدستگا)

 مساحت
 زمین

 هزار)
 متر
 (مربع

 سطح
 بنایزیر
 همکف طبقه

 متر هزار)
 (مربع

 کل سطح
 زیربنای
 طبقات

 متر هزار)
 (مربع

 زمین ارزش
 (ریال میلیون)

 ساختمان هزینه
 (ریال میلیون)

       جمع
1385 .....................................................  2569 545 348 ۷18 ۷۷6619 1160۷98 
1390................ ......................................  3518 931 5۷0 1۷۷9 4606942 5925460 
1392.............. ........................................  2418 5۷8 3۷0 1108 5412452 6609351 
1395............... .......................................  902 266 151 411 3423032 3۷52513 
1396................ ......................................  1140 354 208 6۷۷ 840۷805 ۷090292 
139۷ .....................................................  1221 323 204 589 5652269 ۷554۷99 
1398...................................................... 10۷1 346 194 589 103۷3620 13001080 

1399...................................... 1811 447 304 775 24999272 27990713 
       مسکونی ساختمان

1385................ ......................................  21۷9 4۷1 288 551 59425۷ 8۷1914 
1390................ ......................................  3339 865 534 1569 40969۷0 508215۷ 
1392.............. ........................................  2092 452 283 621 2956536 32۷0۷58 
1395.............. ........................................ . ۷66 152 99 245 18569۷0 20۷8602 
1396................ ......................................  ۷68 1۷1 114 301 2290500 28900۷5 
139۷................ ......................................  1113 242 1۷8 462 3988۷24 5481806 
1398..................................................... 1000 243 161 455 ۷686114 10290020 

1399...................................... 1710 325 249 675 19889504 25113838 
       مسکونی غیر ساختمان

1385................ ......................................  4 1 1 4 3860 ۷0۷6 
1390................ ......................................  24 2۷ ۷ 19 5442۷ ۷6۷64 
1392.............. ........................................  5۷ 53 31 152 82۷535 1324081 
1394.............. ........................................  116 100 55 12۷ 1848484 1252363 

1395............... .......................................  44 83 34 5۷ 3۷0۷50 549814 
1396................ ......................................  63 99 32 91 18400۷6 115۷68۷ 
139۷................ ......................................  24 58 11 34 38۷۷09 618۷55 
1398..................................................... 53 9۷ 28 103 2083655 2066380 

1399...................................... 58 112 46 56 4140339 1455969 
 و غیرمسکونی مسکونی ساختمان

 توأم
      

1385 .....................................................  386 ۷3 59 163 1۷8502 281808 
1390....... ..............................................  155 39 29 191 455545 ۷66539 
1392...... ...............................................  269 ۷3 56 335 1628381 2014512 
1395.. ...................................................  92 31 18 109 1195312 112409۷ 
1396......................................................  309 84 32 285 18400۷6 115۷68۷ 
139۷ .....................................................  84 22 16 92 12۷5836 1454238 
1398...................................................... 18 ۷ 5 30 603850 644680 

1399........................................ 42 11 9 44 969429 1420906 
  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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  شهری نقاط در خصوصی بخش توسط شده تکمیل هایساختمان مشخصات -10-10

 شرح
 تعداد

 ساختمان
 (دستگاه)

 مساحت
 زمین

 متر هزار)
 (مربع

 بنایزیر سطح
 فهمک طبقه

 (مربع متر هزار)

 زیربنای کل سطح
 طبقات

 (مربع متر هزار)

 زمین ارزش
 (ریال میلیون)

 ساختمان هزینه
 (ریال میلیون)

       جمع
1385 ......................................  2592 520 292 531 592563 ۷42362 
1390 ....................................... . 5853 1428 899 2456 5۷09440 ۷559856 
1392 ......................................  3109 645 441 1101 5925056 5268289 
1395 ......................................  1623 419 290 829 5804229 6۷23313 
1396 ......................................  2998 805 539 9۷6 ۷913338 ۷531553 
139۷ ......................................  13۷2 521 2۷۷ 912 106۷2185 9080341 
1398....................................... 901 25۷ 1۷6 5۷4 10180549 8029۷54 

1399............................ 1289 312 203 637 25276013 12303530 
       مسکونی تمانساخ

1385...................................... 2484 451 263 455 499150 619813 
1390..................................... 2299 524 339 696 1156925 1۷11160 
1392....................................... 2948 5۷0 395 916 4402556 3828909 
1395 ......................................  1359 301 210 583 3639412 4514538 
1396 ......................................  250۷ 692 464 650 4685۷۷8 4192۷۷8 
139۷ ......................................  1051 310 169 462 4۷58089 39۷180۷ 
1398....................................... 813 193 146 435 66۷2290 5۷۷6386 

1399........................... 956 207 136 368 13697356 7026841 
       مسکونی غیر اختمانس

1385 ......................................  20 55 18 31 4۷316 52264 
1390 ......................................  3399 865 534 1569 40969۷0 508215۷ 
1392 ......................................  41 43 21 50 ۷61250 ۷19690 
1395 ......................................  89 69 3۷ 56 64۷۷34 444654 
1396 ......................................  56 4۷ 16 46 585625 506421 
139۷ ......................................  53 130 52 91 8455۷8 10۷3038 
1398......................................... 2۷ 41 10 35 119635۷ 92۷344 

1399............................. 48 44 18 65 3134252 1571669 
  و مسکونی ساختمان

 توأم غیرمسکونی
      

1385 ......................................  88 14 11 45 4609۷ ۷0285 
1390....................................... 155 39 26 191 455545 ۷66539 
1392....................................... 120 32 25 135 ۷61250 ۷19690 
1395 ......................................  1۷5 49 43 190 151۷083 1۷5 
1396 ......................................  435 6۷ 59 280 2641934 2832354 
139۷ ......................................  268 81 5۷ 358 5068519 4035496 
1398....................................... 61 23 20 104 2311902 1326024 

1399........................... 285 60 49 203 84444 3705020 
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -ماخذ
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 نقاط در شده تکمیل و تمامنیمه شده، شروع هایساختمان حسببر خصوصی بخش گذاریسرمایه -11-10

 (ریال )میلیون شهری

 جمع سال
 های ساختمان

 شده شروع

 هایساختمان

 تمامنیمه

 هایساختمان

 شده تکمیل

1385 ......................................  1131459 398088 583059 150312 

1390 ......................................  565۷406 1886399 32۷9561 491446 

1392 ......................................  ۷908135 1834۷9۷ 5052610 1020۷28 

1395 ......................................  ۷285339 913182 5381600 99055۷ 

1396 ......................................  ۷690915 1481۷۷1 4625935 1583209 

139۷ ......................................  106۷98۷0 1۷96۷29 ۷418123 1465018 

1398...................................... 13921604 3468408 840933۷ 2043859 

1399........................... 24068724 7771617 14029461 2267646 

 .ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک -ماخذ

 

تعداد، متوسط سطح زیربنا و متوسط هزینه یک مترمربع ساختمان واحدهای مسکونی تکمیل شده توسط  -12-10

 ریال( -)متر مربع بخش خصوص در نقاط شهری

 ینه یک مترمربع ساختمانهزمتوسط  متوسط زیربنا تعداد سال

1385 ......................................  2484 205 13955۷2 

1390 ......................................  2299 303 24599۷2 

1392 ......................................  2948 311 41۷9266 

1395 ......................................  1359 429 ۷۷43511 

1396 ......................................  5433 16۷ 6448401 

139۷ ......................................  458۷ 169 85889۷6 

1398...................................... 2۷۷6 191 13281038 

1399........................... 2774 385 66016328 

 المی ایران.بانک مرکزی جمهوری اس -ماخذ  
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 های احداث شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان ) میلیون ریال(تعداد و هزینه انواع ساختمان -13-10

 سال
 ساختمان های دولتی واحدهای مسکونی

 هزینه تعداد هزینه تعداد

1385 ................................  000 000 18 20380 

1389 ................................  000 000 18 21149 

1392 ................................  4 000 22 12930 

1395 ................................  000 000 000 000 

1396 ................................  000 000 000 000 

139۷ ................................  000 000 000 000 

1398 ...............................  516 412800 1 59000 

1399...................... 624 499200 1 65000 

 

 سال
 وژه(عمران شهری)پر شیزمراکزآمو مراکز درمانی

 هزینه تعداد هزینه تعداد هزینه تعداد

1385 .........................  8 22259 2 3300 98 108016 

1390 .........................  3 14۷14۷ 1 10000 4۷ 98514 

1392 .........................  000 000 2 13080 32 43510 

1395 .........................  000 000 000 000 000 000 

1396 .........................  000 000 000 000 000 000 

139۷ .........................  000 000 000 000 000 000 

1398 .........................  000 000 1 55000 21 135000 

1399................ 0 0 0 0 34 84000 

 شهرسازی استان بوشهر. اداره کل راه و -ماخذ
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 )هزارمتر مربع( های واگذار شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان برحسب نوع استفادهزمین -14-10

 سال و شهرستان
 احداث واحد غیرمسکونی احداث واحد مسکونی

 مساحت زمین تعداد قطعه زمین مساحت زمین ینتعداد قطعه زم

1380 ......................................  ۷23 269312 485 1246648 

1390 ......................................  352 139548 181 3139۷8 

1392 ......................................  1213 152642 400 294913 

1395 ......................................  000 000 000 000 

1396 ......................................  000 000 000 000 

139۷ ......................................  000 000 000 000 

1398 .....................................  811 113689 20 698191 

1399......................... 367 370 22 7363 

 ۷250 14 22  155  .......بوشهر..............................

 ۷5 1 0 0 ....تنگستان............................

 0 0 0 0  .......................................... جم

 21 2 14 9۷ ..دشتستان............................

 0 0 16 46 .....دشتی...............................

 0 0 3 4  .......................................... دیر

 0 0 53 55  ......................................... دیلم

 0 0 0 0 .....عسلویه.............................

 0 0 0 0 .....کنگان..............................

 1۷ 5 262 10 .......گناوه..............................

 اه و شهرسازی استان بوشهر.اداره کل ر -ماخذ
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  مسکن فعال در پایان اسفندهای تعاونی مشخصات عمومی شرکت -15-10

 )میلیون ریال(سرمایه شاغالن اعضاء تعداد سال

1380 ................................  4 46 9 2۷6000 

1385 ................................  43 5۷94 135 5252911 

1390 ................................  203 13522 6034 ۷954۷422 

1395 ................................  98 6018 1534 358۷6145 

1396 ................................  10۷ 8541 3864 22۷54854 

139۷ ................................  110 8616 3900 2304۷854 

1398 ...............................  120 8950 4222 23208254 

1399...................... 124 1461 4357 24236141 

 داره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر.ا -ماخذ

 

های مسکونی کلنگی و زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده متوسط قیمت یک مترمربع زمین ساختمان -16-10

 ر ریال()هزا  های معامالت ملکی در شهربوشهردر بنگاه

 سال
متوســط قیمت یک مترمربع زمین ساختمان 

 های مسکونی کلنگی

متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحدهای 

 مسکونی

1380....................................  562 1093 

1385....................................  1452 419۷ 

1390....................................  1۷90 5309 

1394....................................  2849 8980 

1395....................................  2811 9308 

1396....................................  3156 10140 

139۷....................................  42۷۷ 12532 

1398 ...................................  ۷23۷ 22149 

1399........................ 13807 46606 

 رکز آمارایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.م -ماخذ
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متوسط اجاره بهای ماهانه در قراردادهای منعقد شده بین موجر و مستأجردر بنگاه های معامالت ملکی به  -17-10

 )ریال( ازای یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهربوشهر

 ااجاره به سال

1380 ..................................................................................  8314 

1385 ..................................................................................  239۷6 

1390 ..................................................................................  33934 

1395 ..................................................................................  6823۷ 

1396 ..................................................................................  ۷4851 

139۷ ..................................................................................  88669 

1398..................................................................................  108040 

1399............................................................. 160425 

 رکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.م -ماخذ  

 

 ریمتر مربع ز کی یموجر و مستاجر به ازا نیمنعقد شده ب ینه در قراردادهاماها یمتوسظ اجاره بها -10-1نمودار 

 )ریال( یبنا واحد مسکون

 
 10-1۷مبنا جدول 
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 ساکن یبر حسب تعداد خانوار معمول یمعمول یمسکون یواحدها -18-10

 اظهار نشده ترخانوار و بیش 4 خانوار 3 خانوار 2 خانوار 1 جمع شرح

 000 000 000 000 000 000 ........................13۷5آبان 

 000 000 000 000 000 18۷345 ....................1385)1(آبان 

 211 430 1852 10150 219630 2322۷3 ........................1390آبان 

 000 140 535 4087 296830 301592  ............. 1395آبان 

 000 104 438 3398 220063 224003 .......................نقاط شهری

 000 36 9۷ 689 ۷6۷6۷ ۷۷589 ...................نقاط روستایی

 باشد. شامل خانوارهای گروهی و معمولی ساکن در واحدهای مسکونی معمولی می 1385( اطالعات سال 1

 . )ر.م(.رانیمرکز آمار ا -ماخذ

 .یکار و سرشمار یروین ت،ی. دفتر جمعرانیآمار ا مرکز -

 

 ( در واحدهای مسکونی معمولی برحسب نحوه تصرف محل سکونت1خانوارهای معمولی ساکن) -19-10

 جمع شرح

ملکی 

عرصه و 

 اعیان

ملکی 

 اعیان
 استیجاری

در برابر 

 خدمت
 اظهارنشده سایر رایگان

 000 000 000 000 000 000 000 000  ......... 13۷5آبان 

 1309 ۷38 9844 14695 28248 2919 129623 18۷3۷6  ...... 1385)2(آبان 

 281۷ 120۷ 1۷۷98 16188 48530 ۷656 151238 245534  ......... 1390آبان 

 932 35418 000 000 000 86025 184976 307351  ........... 1395آبان 

 ۷83 29461 000 000 000 ۷4394 124043 228681  ........ نقاط شهری

 149 595۷ 000 000 000 11631 60933 ۷86۷0  ...... نقاط روستایی

 باشد.عمولی میشامل خانوارهای گروهی و معمولی ساکن در واحدهای مسکونی م 1395و  1390، 1385 های (  اطالعات سال1

 باشد. به صورت برآورد می 1385(  اطالعات سال 2

 . )ر.م(.رانیمرکز آمار ا -ماخذ

 .یکار و سرشمار یروین ت،ی. دفتر جمعرانیآمار ا مرکز -
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 کونتس های مسکونی معمولی برحسب نحوه تصرف محل خانوارهای معمولی ساکن در واحد -10-2نمودار 

 )تعداد(

 

 10-19مبنا: جدول 
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نقاط شهری  واحدهای مسکونی معمولی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در ساختمان در -20-10

 و روستایی

 جمع کل شرح
اسکلت 

 فلزی
 بتون آرمه

 سایر

 جمع
آجر و آهن یا 

 سنگ و آهن

وب آجر و چ

یا سنگ و 

 چوب

 بلوک سیمانی

)با هر نوع 

 سقف(

        1385)1(آبان 

 1167 628 1699 3924 4040 138 8219 ...........استانکل 

 468 143 3۷1 1142 18۷0 41 3104 ..............نقاط شهری

 699 485 1328 2۷82 21۷0 9۷ 5115 ...........نقاط روستایی

        1390آبان 

 68093 8065 35426 128305 84547 16655 232273 ............ناستاکل 

 000 000 000 000 000 000 000 ...............نقاط شهری

 000 000 000 000 000 000 000 .............نقاط روستایی

        1395آبان 

 71758 3982 25522 123221 147851 25341 301592 ............استانکل 

 40۷22 2۷00 184۷5 ۷6084 12048۷ 23343 224003 ................شهرینقاط 

 31036 1282 ۷04۷ 4۷13۷ 2۷364 1998 ۷۷589 .............نقاط روستایی
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شهری  نقاط واحدهای مسکونی معمولی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در ساختمان در -10-20

 )دنباله( و روستایی

 شرح

 رسای

تمام آجر یا سنگ و  اظهار نشده

 آجر
 تمام چوب

خشت و 

 چوب

خشت و 

 گل
 سایر

اظهار 

 نشده

 1385)1(آبان 
       

 117 0 78 25 210 89 28  ............ استانکل 

 51 0 56 13 ۷1 12 8 ....................نقاط شهری

 66 0 22 12 139 ۷۷ 20 .................نقاط روستایی

        1390آبان 

 2766 1351 8712 1300 1430 655 3273  ............ استانکل 

 000 000 000 000 000 000 000 .....................نقاط شهری

 000 000 000 000 000 000 000 ..................نقاط روستایی

        1395آبان 

 5179 0 13589 1606 1075 773 4916  ............ استانکل 

 4089 0 8638 838 5۷5 ۷۷ 4059 .....................نقاط شهری

 1090 0 4951 ۷68 500 696 85۷ .................نقاط روستایی

 باشد. به صورت برآورد می 1385(  اطالعات سال 1

 مرکز آمار ایران. )ر.م(. -ماخذ 

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

 



 بازرگاني و هتلداری -11 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   381 

 

 بازرگاني و هتلداري -11
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 دمهمق

 بازرگانی» عمده فعالیت سه شامل فصل این آمـارهـای

 .ستا «هتلداری»و « خارجی بازرگانی» ،«داخلی

  داخلی بازرگانی -1

 1332 ، درسالبازرگانی هایاز کارگاه آمارگیری نخستین

، توسط در شهر اصفهان 1336 و در سال در شهر تهران

 د. در سالشکشور اجرا  رتوزا آمار عمومی کل اداره

با  وقت دارایی وزارت آمار بازرگانی ، اداره کل1344

 بازرگانی متحد، در زمینه ملل سازمان هایتوصیه رعایت

 منتشر شد. در سال آن نتایج کرد که تهیه طرحی داخلی

 های، از کارگاهاقتصاد وقت آمار وزارت ، اداره کل1345

، آزمایشی صورت به و حومه شهر تهران وشیفرعمده

 1346 در سال آن نتایج آورد که عمل به سرشماری

 تا 1346 سال از ،ورذکاداره م . همچنینانتشار یافت

 مربوط به ، اطالعاتاینمونه آمارگیری از طریق 1351

 و نتایج وریآا گردشهر کشور ر 250بازرگانی هایکارگاه

 یرانا اسالمی جمهوری مرکزی را منتشر کرد. بانک نآ

 ها قبل، از سالملی هایحساب نیز در ارتباط با تنظیم

 .است کرده ، اقدامبازرگانی آمارهای آوریجمع به نسبت

 قالب ، در1356و  1355 هایسال ، طیایران مرکز آمار

شهر  در یکی که آزمایشی گیرینمونه دو طرح اجرای

و  ، کرمانشاه، زاهدانتهران شهرهای در و دیگری رشت

 .آغاز کرد زمینه را در این ، اقداماتیانجام شدخرمشهر 

 1355 هایسال و مسکن نفوس عمومی در سرشماری

در مورد  نیز آمارهایی 13۷0 جمعیت و آمارگیری 1365و 

 شد. وریآورگردکش درسطح بازرگانی هایکارگاه

از  ، آمارگیری136۷ سال و اوایل 1366 در اواخر سال

 ، بهکاال در نقاط شهری خرید و فروش هایکارگاه

 اجرا در مرحله به نآمار ایرا وسیع توسط مرکز مقیاس

 هایکارگاه آماری ، اطالعات1369 در سال آمد. سپس

 ردآوریـگ اییتـو روس شهری ور، در دو زیرجامعهذکم

 هایاز کارگاه یریـآمارگ رحـ، ط13۷3 الـد. در سـش

 اینمونه صورت کاال(، به خرید و فروش )محل بازرگانی

 شد. اجرا

در دفاتر  شده ثبت معامالت آمار انواع های اخیر، در سال

از  بخشی دهنده نشان که اسناد و امالک ثبت

اسناد و  ثبت باشد، از سازمانمی نیبازرگا هایفعالیت

 .است شده ارائه فصل کشور اخذ و در این امالک

، از شهری تعاونی هایشرکت در زمینه آماری اطالعات

 سال از روستایی، تعاونی هایو آمار شرکت 1339 سال

 هایامهـذیربط اخذ و در سالن هایاز سازمان 1342

  شده جشور درـک آماری

 هایها و اتحادیهشرکت ، آمارلـفص نـای . دراست

و  روستایی تعاون مرکزی از سازمان روستایی، تعاونی

، از تعاونی هایها و اتحادیهسایر شرکت مشخصات

 .استشده اخذ و ارائه  اعی، کار و رفاه اجتمتعاون وزارت
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 خارجی بازرگانی -2

طور  به 12۷9 الـس از ایران ارجیـخ آمار بازرگانی

 بر مبنای نهور، ساالذکشود. آمار ممستمر منتشر می

 و خروجی ورودی هایدر اظهارنامه مندرج اطالعات

کشور، توسط  از گمرکات قطعی شده خیصتر کاالهای

 شود.میتهیه  ایران اسالمیجمهوری  گمرک

 هتلداری  -3

های آمارهایی در زمینه کیفیت اقامتگاهدر این فصل 

ه تا کشور، تعداد اتاق و تعداد تخت آن درج شده است ک

 از سازمان ایرانگردی و جهانگردی وزارت 1382سال 

شد، اما از اواخر سال فرهنگ و ارشاد اسالمی اخذ می

های ایرانگردی و جهانگردی و با ادغام سازمان 1382

سازمان میراث »میراث فرهنگی کشور و تشکیل 

خذ ، آمار مذکور از این سازمان ا«فرهنگی و گردشگری

ز اشود. ارائه این آمارها دارای سابقه طوالنی است و می

 1342زمان تشکیل سازمان جلب سیاحان در سال 

رج د، در سالنامه آماری کشور 1345گردآوری و از سال 

 شود. می

 تعاریف و مفاهیم

یا  ش، معامله تهاتری وعبارت است از فرو: صادرات

س اهدای کاال و خدمات یک کشور به کشورهای دیگر، پ

 از انجام تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات.

 اند:منظور نشده زیر، جزو آمار صادرات نامبرده صادرات

 موقت. صادرات -الف

 کابوتاژ. -ب

 هوایی. و نقلیه  زمینی وسایل و روغن سوخت -ج

 .قانون 32 ماده مسافر موضوع همراه ایکااله -د

ور ضمناً صادرات موارد زیر در صادرات غیر نفتی منظ

گردند و توسط شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز نمی

 باشد:ایران صادر و تابع مقررات خاص خود می

 نفت خام  -الف

 گاز طبیعی  -ب

 نفت کوره  -ج

 نفت سفید -د

 فت گاز )گازوییل( ن -هـ 

 میعانات گازی -و

ها ردیف ، برمبنای13۷4 سال کاالها تا آماری بندیطبقه

 مصوب بروکسل گمرکیتعرفه درجدول مندرج و تعاریف

 عمومی مقررات طبق باشد کهمی 1350 خردادماه امسی

 آمده عمل به در آن فرعی ، تقسیماتیو واردات صادرات

 نظام جدید که المللیبین بندی، طبقه13۷5 . از سالاست

شود، می کاال نامیده و کدگذاری توصیف هماهنگ

 و بیست شامل است که شده قبلی بندیطبقه جایگزین

 باشد:زیر می شرح به قسمت یک

 .حیوانی محصوالت و زنده حیوانات -اول قسمت

 .نباتی محصوالت -دوم قسمت

 و نباتی یا حیوانیهایروغن ها ویچرب -سوم قسمت

 خوراکیهای ها، چربیآن تفکیک از حاصلهایوردهافر

 .یا نباتیحیوانی  های، مومآماده

ها، ، نوشابهغذایی صنایع حصوالتم -چهارم قسمت

 تنباکو و بدل و ها، توتونو سرکه الکلی هایآبگونه

 .هاساخته آن

 .معدنی محصوالت -پنجم قسمت

 صنایع یا شیمیایی صنایع محصوالت - ششمقسمت

 .آن به وابسته
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از  شده ساخته اشیای و تیکیپالس مواد -هفتم قسمت

 .از کائوچو شده ساخته مواد، کائوچو و اشیای این

 و اشیای نرم های، پوست، چرمپوست -هشتم قسمت

، ازیـس و برگ زین مواد، مصنوعات یناز ا شده هـساخت

همانند،  هایو ظرف دستی هایفـر، کیـسف وازمـل

 . از روده شده ساخته اشیای

، چوبی و اشیای چوب ، زغالچوب -نهم قسمت

 حصیربافی ، مصنوعاتایپنبهچوب  و اشیای پنبهچـوب

  .و سبدبافی

، سلولزی یر مواد الیافیا سا خمیرچوب -دهم قسمت

 قـوا و اشیـایکاغذ و م یا مقوا، ریزکاغذو خرده آخال

 . هااز آن شده ساختـه

 .مواد از این و مصنوعات جیامواد نس - یازدهم قسمت

، عصا آفتابی و چتربارانی ،، کالهکفش -دوازدهم قسمت

 ،آن جزایا و تعلیمی تازیانه و شالق شو،صندلی و عصای

، مصنوعی هایاز پر، گل شده ساخته اشیای و آماده پر

 . انسان اشیا از موی

، ، از سیمان، از گچاز سنگ صنوعاتم -سیزدهم قسمت

 ،سرامیک محصوالت همانند، مواد نسوز، از میکا و از پنبه

 . از شیشه مصنوعات و شیشه

 هایسنگ ،پرورده یا مروارید طبیعی -چهاردهم قسمت

گرانبها،  گرانبها، فلزات نیمه هایگرانبها و همانند، سنگ

 گرانبها و اشیای از فلزات یا رویه روکش دارای فلزات

 .، سکهبدلی تمواد، زیورآال از این شده ساخته

. هاآن و مصنوعات معمولی فلزات -پانزدهم قسمت

 ، ادواتمکانیکی و وسایل آالتماشین -شانزدهم قسمت

                                                           

(، حمل کاال از یک نقطه به نقطه Cabotageتاژ )کابو .1
دیگر کشور از طریق دریا و رودخانه های مرزی و احیاناً از 

 طریق خاک کشور دیگر است.

 ضبط و پخش هایآن، دستگاه و اجزا و قطعاتبـرقی 

و تصویر  صـوت ضبـط و پـخش هـای، دستگاهصـوت

  .هادستگاه این و متفرعات ، اجزا، قطعاتتلویزیون

و  ی، آب، هواییزمینیوسایل نقلیه -هفدهم قسمت

  .آن مربوط به تجهیزات

 و عکاسی اپتیک هایو دستگاه آالت -هیجدهم سمتق

، سنجی و دقت و آزمایش و سنجش و سینماتوگرافی

 صنعت ، اشیایو جراحی طبی هایو دستگاه آالت

 و متفرعات و اجزا و قطعات موسیقی ، آالتسازیساعت

 . آن

 اهآن و اجزا و قطعات و مهمات اسلحه -نوزدهم قسمت

 قسمت گوناگون کاالها و مصنوعات -بیستم قسمت

 .عتیقه و کلکسیون ، اشیایهنری اشیای -یکم و بیست

یا  عبارت است از خرید، معامله تهاتری و: واردات

س اهدای کاال و خدمات یک کشور از کشورهای دیگر، پ

 از انجام تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات.

 اند:منظور نشده زیر، جزو آمار واردات هنامبرد واردات

 سیاسی قانونی هایمعافیتکاالهایی که مشمول  -الف

 امسی مصوب امور گمرکی قانون 3۷در ماده  مندرج

 باشند. می 1350 خرداد ماه

 برگشتی ، صادراتیخارجی ترانزیت کـاالهـای -ب

 .موقت داتو وار (1)، کابوتاژانتقالی (،)مرجـوعـی

 پرداخت مشمول که مستعمل شخصی و لوازم اسباب -ج

 نباشد. و سود بازرگانی گمرکی حقوق

 .و هوایی زمینی نقلیه وسایل و روغن سوخت -د
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 خارجیان یا خارج مـمقی ایرانیان مستعمل خانهلوازم -هـ

 پته با کهامور گمرکی قانون 3۷ماده 6بند موضوع

 شود.می ترخیص

 مشمول که ها و مراکزیسازمان به اهدایی کاالهای -و

 باشند.می گمرکی معافیت

 .قانون 31 ماده مسافر موضوع همراه کاالهای -ز

حقیقی،  از اشخاص متشکل شرکتی: تعاونی شرکت

درصد از  51 یا حداقل تمام کهاست عضو  ۷ با حداقل

 مقررات گردد و طبق تامین ااعض وسیله هب آن سرمایه

باشد.  رسیــده ثبــت ، بهتعاونی بخش موجود در قانون

 هایاعضای شرکت حداقل از تعیین قبل ،شودیادآور می

 هایرکتـش از ، بعضیذکورم قانون بر اساس تعاونی

 .است شده تشکیل نفر ۷ کمتر از یبا اعضا تعاونی

 به مختلف هایبخش در که تعاونی هایشرکت اعانو

 :است زیر شرح به ،دارند اشتغال فعالیت

نی است که شرکت تعاو  خدماتی: تعاونی هایشرکت -1

های خدماتی به منظور ارائه خدمات در یکی از رشته

( ISICهای  اقتصادی )بندی فعالیتبرحسب طبقه

 شود.تشکیل و ثبت می

شرکتی : اننیاز تولیدکنندگ تامین تعاونی هایتشرک -2

و  است که با عضویت واحدهای تولیدی به منظور تامین

 شود. توزیع انواع نیازهای مشترک آنان تشکیل و ثبت می

  کنندگان:نیاز مصرف تامین تعاونــی هــایشرکت -3

 انواع و تامین های تعاونی در امر تهیهنوع شرکت این

و  از داخل تعاونی مورد نیاز اعضای مصرفی اال و لوازمک

 و کاهش عمومی مصالح کشور در چارچوب خارج

 هایشرکت دارند و شامـل ها، فعالیتها و هزینهقیمت

                                                           

1. Cost Insurance and Freight 

 ، مصرفکارگری ، مصرفکارمندی مصرف تعاونی

 توزیعی وفـو صن انـآزاد، مرزنشین ، مصرفمحلی

 باشند.می

شرکت تعاونی است که  :فعال تعاونی هایرکتش

سالیانه  ی رسیده و دارای عملکرد مالیبرداربهرهبه 

باشد و بـه نحوی تولیـد داشته و یا ارائه خدمات می

 نماید. 

نوعی شرکت تعاونی است شرکت تعاونی روستایی: 

که اعضای آن در محدوده جغرافیایی همان شرکت 

 یت کشاورزی هستند.ساکن بوده یا دارای فعال

ای است با مجموعه تعاونی اتحادیه: تعاونی اتحادیه

شرکت تعاونی، که موضوع فعالیت  ۷عضویت حداقل 

ها یکسان بـاشـد و بر اساس قانون بخش تعاون آن

 تشکیل و ثبت شود. 

 :روستایی تعاونی هایاتحادیه ذخایر قانونی

 هایاتحادیه ها ود شرکتدرصد از درآم 20 ساالنه

، تقسیم غیر قابل قانونی ذخیره نام ، بهروستایی تعاونی

 .شودمنظور می

 ارزش کاال در واردات بر اساس ارزشکاال:  ارزش

ه ـزینـه اضافهه ـاال بـک قیمت یـیعن C.I.F)(1)(. سیف

شود و یـن مـد تعییـتـا مقص آنو حمل  هـبیم

 رفـاز ط دهـش نـتعیی هایارزشعبارت از  درصادرات

 هــک اسـت ادراتـص مرکز توسعه گذارینرخ ونـکمیسی

کاال  تـقیم یعنیF.O.B )(2 )(. فوب ارزش ایــمبن رـب

 تعیین کشتی روی و تحویل ه بارگیریــــدر نقط

 .گرددمی

2. Free on Board 
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مکان یا قسمتی از مکان یا تعدادی مکان  :اقامتگاه

ای از عوامل تولید زیر در آن مجموعه مشخص است که

نظر مدیریت و حسابداری واحد به فعالیت پذیرش مسافر 

یا مهمان برای اقامت موقت و ارائه خدمات و تسهیالت 

ها هایی که عموم مردم از آناشتغال دارند. اقامتگاه

هایی که و اقامتگاه "همگانی اقامتگاه"کنند، استفاده 

دود به اعضای سازمان بخصوصی استفاده از آن ها مح

شود. اقامتگاه دوم نامیده می "اقامتگاه اختصاصی"باشد، 

خانوارها اعم از آپارتمان و ویالهای شخصی که مورد 

ها قرار استفاده خانوار و اعضای فامیل و دوستان آن

های گردشگری گیرد، با وجود اینکه جزو ظرفیتمی

 آید. نمی به حسابها جزو اقامتگاهشود، ولیمحسوب می

)مهمانخانه( واحد اقامتی پذیرایی است که برای هتل: 

شود. در هتل امکانات اقامتی استفاده مسافران ایجاد می

های های یک نفره، دونفره، سوئیتبه صورت اتاق

ها با توجه به شود. این اقامتگاهمعمولی و ویژه عرضه می

پنج درجه مشخصات ساختمانی، معماری و تاسیساتی به 

ستاره  5و  4، 3های شوند. هتلستاره تقسیم می 5تا  1

دارای سرویس اختصاصی و رستوران هستند. حداقل  

شود مرتب خدماتی که در هتل )مهمانخانه( ارائه می

های بهداشتی کردن روزانه تختخواب، نظافت و سرویس

ستاره تسهیالت  5و 4های است. افزون بر این در هتل

یحی، ورزشی و خدمات دیگر مانند آرایشگاه، رفاهی، تفر

های بازی، های مختلف، زمینکفاشی، بانک، فروشگاه

 شود. های اجتماعات و غیره ارائه میاستخر، سونا، سالن

عمومی که برای استفاده  : اقامتگاهپذیرمهمان

ها شود و برای تعداد تخت در اتاقمسافران ایجاد می

های بهداشتی، الباً سرویسمحدودیتی وجود ندارد و غ

پذیر با توجه حمام و اتاق نشیمن مشترک است. مهمان

تاز به مشخصات ساختمانی و تجهیزات به چهار گروه مم

 شود.تقسیم می 3تا  1و درجه 

ای اقامتگاه عمومی که در آن مجموعه هتل آپارتمان:

ها برای اقامت مسافران وجود دارد. هر واحد از آپارتمان

ان دارای یک یا دو اتاق خواب، سالن کوچک، آپارتم

سرویس بهداشتی و آشپزخانه کوچک بوده و در آن 

وسایل و تجهیزاتی نظیر تختخواب، مبلمان، تلویزیون، 

 بینی شده است. یخچال و غیره پیش

این دسته متشکل از  های گردشگری:اردوگاه

تسهیالت عمومی در محیطی سر بسته جهت استقرار 

دار ها، تریلرها و خودروهای اتاققف کاروانچادرها، تو

باشد. کلیه موارد مذکور تحت مدیریتی واحد اداره می می

گردند و برخی خدمات مورد نیاز گردشگران )فروشگاه، 

 کند. های  تفریحی( را عرضه میاطالع رسانی و فعالیت

مهمانسرای جهانگردی  جهانگردی:سرایمهمان

سازمان واحدی به صورت  نوعی هتل است که زیر نظر

ای و در نقاط مختلف کشور وجود داد. معموالً زنجیره

طراحی فضای این واحدها نوعاً مشابه و متناسب با 

 سازی است. المللی هتلمعیارهای بین

مجتمع جهانگردی واحدی  مجتمع جهانگردی:

های اقامتی است که عموماً در کنار حداقل یکی از جاذبه

اد شده و امکانات اقامت را برای عمده سیاحتی ایج

مهمانان )مسافران( در هتل، ویال و شاله )اتاقک( فراهم 

کند. غالباً در این نوع واحد اقامتی تسهیالت و می

خدماتی متناسب با نوع جاذبه سیاحتی برای استفاده 

 شود. عموم ارائه می



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار و هتلداری بازرگاني -11

388 

متل واحدی است که امکان اقامت شبانه مسافر را  متل:

آورد. در خدمات مورد نیاز وسیله او فراهم میهمراه با 

تواند وسیله نقلیه خود را کنار محل اقامت متل مسافر می

پارک کند. این نوع امکانات اقامتی به صورت ویال و 

های پراکنده در فواصل و موقعیت های مناسب و اتاق

شود. معموالً درکنار ای وسیع ساخته میمعین در محوطه

ر عمده در مناطق ساحلی، کوهستانی و ها و معابجاده

ها امکانات و جنگلی ایجاد می شود و در جوار آن

ای مانند پمپ بنزین، تسهیالت و خدمات مورد نیاز جاده

خدمات اتومبیل، فروشگاه مواد غذایی و اغذیه فروشی 

وجود دارد و معموالً در هریک از واحدهای اقامتی 

بینی هداشتی پیشامکانات پخت و پز، حمام و سرویس ب

شده در غیر این صورت امکان استفاده از موارد مذکور به 

 صورت مشترک درنظر گرفته شده است. 

 وضعیت برحسبها اقامتگاه: اقامتگاه درجه

 که خدماتی و کیفیت و تجهیزاتی ، تاسیساتیساختمانی

 از هرگروه خاص مقررات کنند و بر اساسمی عرضه

ستاره،  3ستاره،  4ستاره،  5یا  : لوکسگروه 6 ها، بهآن

، ممتاز و گروهی به صورت بدون  ستاره یک ،ستاره 2

 تفکیک، و ...( 2، درجه 1بندی شده )درجه ستاره درجه

 .شوندمی

هایی که ها یا تختمجموع اتاق به: ظرفیت اقامتگاه

در مدت معین جهت استفاده مسافران )مهمانان( آماده 

 گویند. شود، ظرفیت اقامتگاه میی میبردارهبهر

  گزیده اطالعات

صادرات انواع کاال)به جز نفت  خام( مقدار  1399در سال 

 وتن بوده است  24320438از گمرکات استان بوشهر 

ارزش صادرات انواع کاال)به جز نفت  خام( از گمرکات 

 .میلیون ریال  بوده است  12۷3660454استان بوشهر 

مقدار واردات انواع کاال به  گمرکات   1399ل در سا

 تن بوده است که نسبت به سال 49۷892استان بوشهر 

ارزش  درصدی را داشته است و 5/1گذشته ، کاهش

 51244316واردات انواع کاال به گمرکات استان بوشهر 

  2سبت به سال گذشته میلیون ریال  بوده است که ن

 درصد کاهش  داشته است.

 1390، 380،13851سالهای گمرکات اطالعات در آمار 

 موجود نمی باشد.

 54۷2شرکت تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان با  48

 دراستان وجود دارد. 1399عضو در سال 

شرکت تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان دراستان  56

 در استان وجود دارد.24۷03۷با تعداد اعضا 

شرکت با  1111 تعداد شرکتهای تعاونی خدماتی فعال

 عضو بوده است. 138۷۷

اقامتگاه می باشد 120تعداد اقامتگاههای استان بوشهر

 هتل و مابقی مهمانپذیر و هتل آپارتمان می باشند. 15
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 )تن( های استانمقدار صادرات انواع کاال )بجز نفت خام( از گمرک -1-11

 می باشد.مربوط به گمرک بوشهر  1395تا  1393آمار از سال 

 1396 1395 1393 رحش

 1406465 1586422 1119328  .................................................................... جمع

 ۷2۷2 11599 113۷6  ......................................................زنده و حیوانات ـ اول قسمت

 42016 13825 14153  .................................................. نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 1 0 0  ............................................................. ها وچربی ـ سوم قسمت

 4683 8404 41۷8  ............................. و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 1286599 1500694 1035341  .............................................. معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 36454 42359 46535  ............................و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 194 94 916  ................................................. و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 5 0 6  ................................................... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 1 0 82  .................................................................. و چوب ـ نهم قسمت

 41 3 0  ....................................................... و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 21 14 2  .................................................. و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 33 0 14  ................................................ و کاله ،کفش ـ دوازدهم قسمت

 21428 234۷ 6033  .................................... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 0 0 0  ............................... و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 3494 402 422  .................. هاآن مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

 381 19۷ 233  ............................................... و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 3810 64 15  ...................................... و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 15 0 0  ................و اپتیک هایدستگاه و آالت ـ هـجـدهـم قسمــت

 0 0 0  ................................ و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 16 1 22  ............................ گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 0 0 0  ............................... و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 0 0  ............................................................. نشده اظهار و نامشخص
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 ()تن های استان )دنباله(ز نفت خام( از گمرکمقدار صادرات انواع کاال )بج -1-11

 مربوط به گمرک بوشهر   می باشد. 1395تا  1393آمار از سال 

 1399 1398 139۷ شرح

 24320438 24۷561۷5 1۷02012  ......................................................................... جمع

 4459 368۷ 1522  ............................................................... زنده حیوانات ـ اول قسمت

 223468 220153 22852  ........................................................ نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 0 11 5  ................................................................... ا وهچربی ـ سوم قسمت

 2335۷ 2893 3056  ................................... و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 11131933 1308844۷ 146۷0۷۷  .................................................... معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 1138۷531 989۷45۷ 31901  .................................. و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 1433485 1352918 5448  ....................................................... و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 2 8 20  ......................................................... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 195 93 19  ........................................................................ و چوب ـ نهم قسمت

 23 49 21  ............................................................. و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 104 96 42  ........................................................ و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 20 88 48  ...................................................... و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 113213 900۷5 ۷۷6۷6  ........................................... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 0 6 0  ..................................... و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 968 831۷۷ ۷6453  ........................ هاآن مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

 365 1625 262  ...................................................... و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 12 14۷5۷ 15019  ............................................ و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 0 151 0  ...................... و اپتیک هایدستگاه و آالت ـ هـجـدهـم قسمــت

 0 235 0  ...................................... و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 1302 249 591  .................................. گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 0 0 0  ......................................و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 0 0  ................................................................... نشده اظهار و نامشخص

 گمرک استان بوشهر . -ماخذ

 شود.هایی که دارای گمرک هستند، تکمیل میتوجه: برای استان
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 )تن( اله(بوشهر)دنب نفت خام( از گمرکمقدار صادرات انواع کاال )بجز -1-11

 1396 1395 1393 شرح

 3۷806303.۷8 396843۷1.4 260۷9۷39  ....................................................................... جمع

 8۷1۷ 119۷8 13436  .........................................................و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 115105 24321 1۷3949  ..................................................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 1/39 0/9 5/0  ................................................................ ها وچربی ـ سوم قسمت

 5936 8684 20519  ................................ و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 2894891۷ 30464195 18832466  ................................................. معدنی محصوالت ـ جمپن قسمت

 ۷3632۷4 ۷912553 5854۷45  ...............................و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 1321642 124۷632 11۷۷345  .................................................... و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 6 0 6  .....................................................  و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 44 10 8۷  ..................................................................... و چوب ـ نهم قسمت

 144 3 0  .......................................................... و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 58 22 15  ..................................................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 68 2 14  ................................................... و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 34006 2683 6394  ....................................... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 0 0 0  .................................. و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 3۷49 5545 433  ..................... هاآن مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

 489 231 241  .................................................. و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 4036 64 65  ......................................... و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 1۷ 0 0  ...................و اپتیک هایدستگاه و آالت ـ هـجـدهـم قسمــت

 0 0 0  ................................... و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 95 16 23  ............................... گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 0 0 0  .................................. و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 0 0  ................................................................ نشده اظهار و نامشخص

 

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار و هتلداری بازرگاني -11

392 

 )تن( )دنباله(بوشهر مقدار صادرات انواع کاال )بجز نفت خام( از گمرک-1-11

 1399 1398 139۷ شرح

 5682549 20۷06146 29۷488۷5  .............................................. جمع

 4413 346۷ 5545  ....................... و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 222043 219390 15۷322  .................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 0 8 5  ...............................ا وهچربی ـ سوم قسمت

 22632 2258 5132  و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 34011۷9 1843۷254 203486۷3  ................معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 ......................................................................  
۷912096 18538۷6 1905622 

 10911 9۷۷ 1141205  ................... و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 2 9 23  ....................  و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 195 86 64  .................................... و چوب ـ نهم قسمت

 0 49 153  ......................... و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 103 90 142  .................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 20 12 114  .................. و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 112۷8۷ 88812 8498۷  ...... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 0 6 0  . و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

  .............................................................. هاآن
۷6804 830۷9 966 

 365 1432 ۷2۷  ................. و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 12 14۷06 15168  ........ و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 هایدستگاه و آالت ـ هـجـدهـم قسمــت

  ......................................................... و اپتیک
0 152 0 

 0 235 0  . و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 1299 248 ۷16 گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 0 0 0  . و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 0 0  ............................... نشده اظهار و نامشخص

 گمرک استان بوشهر . -ماخذ

 شود. هایی که دارای گمرک هستند، تکمیل میتوجه: برای استان

 موجود نمی باشد. 1380،1385،1390آمار سالهای -
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 )میلیون ریال(   های استاننواع کاال از گمرکارزش صادرات ا -2-11

 می باشد.مربوط به گمرک بوشهر  1395تا  1393آمار از سال 

 1396 1395 1393 شرح

 11234۷80 15066468 16559351  ............................................... جمع

 1200956 140256۷ 11۷24۷4  .........................و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 530546 188043 241164  ..................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 21 0 18  ................................ و هاچربی ـ سوم قسمت

 99845 139056 9088۷  و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 ۷252462 1114۷33۷ 13432538  ................. معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 10۷3926 113388۷ 133۷555 و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 13640 8238 31420  .................... و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 112۷ 0 4۷0  ..................... و  چرم وست،پ ـ هشتم قسمت

 163 8 4088  ..................................... و چوب ـ نهم قسمت

 2053 314 0  .......................... و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 2964 655 320  ..................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 1663 0 928  ................... و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 1۷2226 14304 35858  ....... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 0 0 0  .. و عیطبی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

  ............................................................... هاآن
25014 33890 2469۷0 

 3۷342 42394 184163  .................. و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 594۷36 95554۷ 1451  ......... و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 اپتیک هایدستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

  ..................................................................... و

0 0 
112 

 0 0 0  ... و مهمات و ــهاسـلح ـ نـوزدهـم قسمـت

 402۷ 15۷ 1003  گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 0 ۷2 0  .. و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 0 0  ................................ نشده اظهار و نامشخص
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 )تن( (های استان )دنبالهارزش صادرات انواع کاال از گمرک -2-11

 می باشد.  مربوط به گمرک بوشهر  1395تا  1393آمار از سال 

 1399 1399 139۷ شرح

 1273660454 10۷5۷30145 50943415  ................................................................. جمع

 2284834 999633 315466  .................................................. و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 1341۷200 892۷561 542091  ............................................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 0 2884 325  ......................................................... و هاچربی ـ سوم قسمت

 2636422 26۷612 93519  .......................... و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 502499989 556853032 10569536  .......................................... معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 486458646 296988421 18۷۷04۷  ........................ و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 261211365 130662918 682492  .............................................. و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 2592 3200 5168  ................................................ و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 52888 1۷064 1860  .............................................................. و چوب ـ نهم قسمت

 6953 9944 3812  .................................................... و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 1456۷5 54104 12004  ............................................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 21121 24960 11۷938  .............................................و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 1۷26890 8344211 628۷88  ................................. و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 0 1130 0  ............................ و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 693860 5236884 1۷۷9838  ............... هاآن مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

 239250 2506805 40219  ............................................ و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 14109 64645240 34269149  ................................... و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 15 121۷88 0  .............. و اپتیک هایدستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

 0 ۷58 0  ............................ و تمهما و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 2248646 61996 4165  ......................... گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 0 0 0  ............................ و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 0 0  .......................................................... نشده اظهار و نامشخص

 گمرک استان بوشهر .  -ماخذ

 شود.هایی که دارای گمرک هستند، تکمیل میتوجه: برای استان
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 )میلیون ریال( بوشهر)دنباله( زنفت خام(از گمرک )بجارزش صادرات انواع کاال -2-11

 1396 1395 1393 شرح

 51۷828245 4۷58155۷6 515235446  ............................................. جمع

 1368359 1440130 1444945  ...................... و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 1393309 303141 691896  ................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 ۷1 339 18  .............................. و هاچربی ـ سوم قسمت

 1383۷5 148480 24۷380  . غذایی صنایع صوالتمح - چهارم قسمت

 359622۷05 33۷938469 13432538  .......... معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 102068588 9262۷080 80054548  شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 51960854 42030۷1۷ 46284910  .................. و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 13۷8 0 4۷0  ......................  چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 189۷ 508 4539  ................................... و چوب ـ نهم متقس

 9919 612 0  ........................ و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 ۷968 1686 1001  ................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 4216 41 928  ...................  کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 296413 18482 52519  .........سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 0 0 0  و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 و معمولی فلزات ـ مپانزده قسمت

  ............................................ هاآن مصنوعات
26008 280646 265500 

 62532 6۷655 185369  ................ و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 615900 956۷02 6925  ....... و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 هایدستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

  ..........................................................  اپتیک

0 
34 8۷1 

 0 0 0  .و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 مصنوعات و کاالها ـ بیستم سمتق

  ........................................................ گوناگون
1140 ۷81 9392 

 0 ۷2 0  و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 0 0  .............................. نشده اظهار و نامشخص

 

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار و هتلداری بازرگاني -11

396 

 )میلیون ریال( بوشهر)دنباله( زنفت خام(از گمرکارزش صادرات انواع کاال )بج -2-11

 1399 1398 139۷ شرح

 118020250 2346۷1613 ۷8485401۷  ............................................... جمع

 2251029 1019901 899120  .......................... و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 133320۷۷ 88۷3613 252411۷  ....................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 0 1989 341  ................................. و هاچربی ـ سوم قسمت

 2565569 232086 1۷5618  .. و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 30۷1۷642 1133428۷3 492050166  .................. معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 62441534 38594833 1۷۷891624  و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 15۷۷819 15۷032 ۷4092045  ...................... و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 2592 3124 6108  ........................ و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 52888 14061 14۷05  ...................................... و چوب ـ نهم قسمت

 5 6813 80۷2  ............................ و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 145464 49924 4592۷  ...................... و ساجین مواد ـ یازدهم قسمت

 21121 9882 130241  .................... و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 1۷20603 80284 ۷۷050۷  ......... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 0 1130 0  .... و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

  ................................................................. هاآن
1823038 5206631 693288 

 239250 23۷5559 88۷28  .................... و آالتماشین ـ همشانزد قسمت

 14109 6462۷86۷ 34303988  ........... و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 هایدستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

  ............................................................ و اپتیک
0 121۷9 15 

 0 ۷58 0 و. مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 2245244 610۷4 296۷2  .گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 0 0 0 ....و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 0 0  .................................. نشده اظهار و نامشخص

 گمرک استان بوشهر . -ماخذ

 شود. هایی که دارای گمرک هستند، تکمیل میتوجه: برای استان

 موجود نمی باشد. 1380،1385،1390آمار سالهای -
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 )تن( های استانمقدار واردات انواع کاال از گمرک -3-11

 می باشد. مربوط به گمرک بوشهر 1395تا  1393آمار از سال 

 1396 1395 1393 شرح

 1104142 1010610 1۷41092  ............................................. جمع

 16223 16580 415۷8  ...................... و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 652۷92 563۷99 499000  ................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 3242 396۷ 4854  .............................. ها وچربی ـ سوم قسمت

 28546 14050 16355 ..و غذایی صنایع صوالتمح - چهارم قسمت

 3501 5814 6063  ............... معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 16814 24131 89۷14 و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 604۷۷ 68329 288252  .................. و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 658 448 28۷  ...................  و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 3688 3301 46۷91  ................................... و چوب ـ نهم قسمت

 8030 12111 2352۷0  ........................ و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 6193 4468 31656  ................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 10۷1 842 613  ................. و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 20348 16210 15826  ..... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 18 13 18  و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 مصنوعات و مولیمع فلزات ـ پانزدهم قسمت

  ............................................................. هاآن
204808 ۷565۷ 5885۷ 

 12200۷ 108300 158۷83  ................ و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 6618۷ 63564 ۷330۷  ....... و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 هایدستگاه و آالت ـ هـجـدهـم قسمــت

  ........................................................ و اپتیک
2۷61 258۷ 3224 

 25 22 43  .و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 31205 26042 19653 گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم متقس

 1036 3۷5 5460  و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 0 0  .............................. نشده اظهار و نامشخص
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 )تن( )دنباله(  های استانمقدار واردات انواع کاال از گمرک-3-11

 مربوط به گمرک بوشهر   می باشد. 1395تا  1393آمار از سال 

 1399 1398 139۷ حشر

 497892 505344 520423 جمع.............................
 433 1016۷ 1۷282 و................... زنده حیوانات ـ اول قسمت
 203828 221124 28۷842 نباتی................ محصوالت ـ دوم قسمت
 1054 1384 1642 ها و...........................چربی ـ سوم قسمت
 2816 8۷86 19038 و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت
 35331 20۷08 413 معدنی............... محصوالت ـ پنجم قسمت
 413۷ 19868 6005 و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت
 240۷8 36880 29168 ................... و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت
 0 2 0 ....................  و چرم پوست، ـ هشتم قسمت
 265 638 569 .................................... و چوب ـ منه قسمت
 6336 855۷ ۷050 ......................... و چوب خمیر ـ دهم قسمت
 10186 8531 3234 .................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت
 40 65 241 .................. و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت
 12152 9115 6011 ...... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت
 0 0 11 . و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت
 مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

 .............................................................. هاآن
40833 42۷3۷ 42455 

 106165 82861 59802 ................. و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت
 2989۷ 19441 2۷۷60 ........ و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 هایدستگاه و آالت ـ هـجـدهـم قسمــت
 ......................................................... و اپتیک

1498 1399 16۷8 

 0 40 ۷3 ..و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت
گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 ...................................................................... 
11386 122۷۷ 140۷5 

 296۷ ۷64 568 . و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت
 0 0 0 ............................... نشده اظهار و نامشخص

 گمرک استان بوشهر . -ماخذ

 شود.هایی که دارای گمرک هستند، تکمیل میتوجه: برای استان
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 بوشهر)دنباله(  )تن( گمرکمقدار واردات انواع کاال از  -3-11

 1396 1395 1393 شرح

 1166924 113۷6۷2 1849338  ............................................... جمع

 16223 16580 415۷8  ........................ و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 654494 5۷9903 499۷20  ..................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 333۷ 4081 51۷4  ................................ و هاچربی ـ سوم قسمت

 31۷43 1۷268 16451  و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 4352 ۷103 12499 معدنی................... محصوالت ـ پنجم قسمت

 1۷۷5۷ 25290 1334۷3 و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 68395 80422 2920۷6  .................... و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 1339 11۷8 6۷1  ...................... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 4360 31۷0۷ 4۷520  ..................................... و چوب ـ نهم قسمت

 9031 13504 235463  .......................... و چوب خمیر ـ مده قسمت

 ۷324 6668 32336  ..................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 1498 1601 888  ................... و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 24068 201۷4 1865۷  ....... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 19 13 18  .. و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 عاتمصنو و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

  ............................................................... هاآن
214241 88550 65880 

 142854 1329۷1 184۷43  .................. و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 ۷4211 ۷482۷ 82493  ......... و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 هایدستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

  .......................................................... و اپتیک
3303 3400 3809 

 41 36 48  ...و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 35152 32022 22525  گوناگون مصنوعات و االهاک ـ بیستم قسمت

 1036 3۷5 5460  .. و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 0 0  ................................ نشده اظهار و نامشخص
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 )تن(  بوشهر)دنباله( مقدار واردات انواع کاال از گمرک-3-11

 1399 1398 139۷ شرح

 425772 505344 553۷۷6  .......................................... جمع
 303 1016۷ 1۷451  .................. و زنده حیوانات ـ اول قسمت
 181208 221124 288693  ............... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت
 1054 1384 1642  .......................... و هاچربی ـ سوم قسمت
 2816 8۷86 194۷2 و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت
 148۷۷ 20۷08 1289  ........... معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت
 شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

  ............................................................... و
15336 

19868 3103 

 22851 36880 31863  .............. و پالستیکی مواد ـهفتم سمتق
 0 2 0  ................ و چرم پوست، ـ هشتم قسمت
 265 638 580  ............................... و چوب ـ نهم قسمت
 6325 855۷ ۷453  .................... و چوب خمیر ـ دهم قسمت
 10111 8531 3895  ............... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت
 40 65 29۷  ............. و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت
 ۷355 9115 6646  . و سنگ زا مصنوعات ـ سیزدهم قسمت
 0 0 11 و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت
 و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

  ........................................ هاآن مصنوعات
4۷5۷9 

42۷3۷ 35231 

 95929 82861 66353  ............ و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت
 26644 19441 30۷23  ... و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 هایدستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت
  .................................................... و اپتیک

162۷ 
1399 1588 

 0 40 ۷3 .و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت
 مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

  .................................................... گوناگون
12225 

122۷۷ 13110۷ 

 296۷ ۷64 568 و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت
 0 0 0  .......................... نشده اظهار و نامشخص

 گمرک استان بوشهر .  -ماخذ

 موجود نمی باشد. 1380،1385،1390شود. *آمار سالهای هایی که دارای گمرک هستند، تکمیل میی استانتوجه: برا
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  مربوط به گمرک بوشهر می باشد(1395تا 1393های استان)آماراز سال ارزش واردات انواع کاال از گمرک -4-11

 )میلیون ریال(

 1396 1395 1393 شرح

 ۷603345۷ 662۷9698 10۷452126  ............................................. جمع

 2۷806۷9 1966323 34459۷2  ....................... و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 20163318 16561026 13954288  ................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 291211 333863 250880  .............................. و هاچربی ـ سوم قسمت

و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 .....................................................................  
811۷61 1036105 1548028 

 2296۷3 1640۷0 300۷05  ............... معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 .....................................................................  
5۷60394 2605804 2292498 

 5949252 6321401 19861489  .................. و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 121۷93 5۷400 22826  .................... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 149159 11۷80۷ 524968  ................................... و چوب ـ نهم قسمت

 ۷01626 601550 5401292  ........................ و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 525829 4225۷6 219۷441  ................... و نساجی مواد ـ یازدهم سمتق

 325998 132021 41004  ................. و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 11913۷4 ۷03۷91 4۷1161  ......و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 5۷91 6811 2663  و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

  ..............................................................هاآن
۷۷536۷1 3951۷58 413132۷ 

 14۷32954 121280۷9 288۷4681  ................. و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 159562۷2 15854691 14353989  ....... و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 هایدستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

  ....................................................... و. اپتیک
439122 55851۷ 924164 

 8029 2318 5642  . و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 3۷۷9052 265۷084 1510861 گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 225429 96۷05 146۷316  و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 0 0  .............................. نشده اظهار و نامشخص
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 )میلیون ریال( های استان )دنباله( ارزش واردات انواع کاال از گمرک -11- 4

 1399 1398 139۷ شرح

 51244316 52352940 61499531 ....................................................جمع

 124503 230۷848 4332139 ...............................و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 8528454 9928035 13062۷۷1  ............................. نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 11836۷ 160۷4۷ 192238  ....................................... و هاچربی ـ سوم قسمت

 46۷922 464348 1195926  ....... و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 548384 4628۷5 456۷5  ........................ معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 549459 13۷4491 1429624  ...... و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 3389225 4831555 35140۷3  ........................... و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 0 14۷4 0  .............................. و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 2235۷ 41532 39938  ............................................ و چوب ـ نهم قسمت

 62۷598 893۷51 641865  .................................. و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 2004805 12۷6152 386902  ............................ و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 138۷8 14100 55809  .......................... و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 1010181 ۷12108 40۷103  ............... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 0 0 ۷536  ..........و طبیعی یــدمـروار ـ چهــاردهـم قسمت

 3626181 4233669 341۷295  هاآن مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

 21155895 1854۷033 250۷۷122  .......................... و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 4851344 3۷44505 4692۷25  ................. و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 890۷24 ۷60350 1028489  و اپتیک هایدستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

 0 12339 21416  .......... و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 2088544 204609۷ 1۷45534  ...... گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 1226394 539931 205348  .......... و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 . 0  ........................................ نشده اظهار و نامشخص

 گمرک استان بوشهر . -ماخذ

 شود.هایی که دارای گمرک هستند، تکمیل میرای استانتوجه: ب
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 )میلیون ریال(  بوشهرارزش واردات انواع کاال از گمرک -4-11

 1396 1395 1393 شرح

 82261665 ۷48۷8681 113526815  ................................................. جمع

 2۷806۷9 1966323 34459۷2  ............................. و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 20230230 16895591 13963023  ......................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 29۷513 34298۷ 268۷45  .................................... و هاچربی ـ سوم قسمت

 غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

  ..........................................................................و
814686 113۷209 1688682 

 25۷349 195509 323642  ..................... معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 23649۷6 2688292 636852۷  ... و شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 6513428 ۷163369 2012۷938 .............و. پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 201329 1263۷4 3۷888 و................. چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 1۷2502 43۷62۷ 533201  ......................................... و چوب ـ نهم قسمت

 ۷44415 65404۷ 540۷889 و.................. چوب خمیر ـ دهم قسمت

 6629۷4 ۷00243 2239502 و............. نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 439509 25۷05۷ 62522  ....................... و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

  ........................................................................ و 
555480 931۷22 1436551 

 6413 6885 2۷01  ...... و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

  ....................................................................هاآن
8154288 483585۷ 4592124 

 1۷095014 14۷80892 31362254  ....................... و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 1۷260592 1۷688432 16180206  ............. و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 هایدستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

  .............................................................. و اپتیک
52۷0۷0 ۷12935 1060418 

 13224 ۷۷38 61۷8  ....... و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 4218314 325288۷ 16۷۷۷86  ... وناگونگ مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 225429 96۷05 146۷316  ...... و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 0 0  .................................... نشده اظهار و نامشخص
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 )میلیون ریال( های استان )دنباله(ارزش واردات انواع کاال از گمرک -4-11

 1399 1398 139۷ شرح

 4501499 44468802 68329802  ............................................. جمع

 69618 230۷848 4۷1۷0۷2  ...................... و زنده واناتحی ـ اول قسمت

 ۷5۷9۷23 8886013 131011۷8  ................... نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 11836۷ 160۷4۷ 192238  .............................. و هاچربی ـ سوم قسمت

 46۷922 464348 12238 و غذایی صنایع محصوالت - چهارم قسمت

 46۷465 223۷49 122529۷  ............... معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 331۷60 ۷06588 64168 و شیمیایی صنایع تمحصوال ـ ششم قسمت

 3216425 4541033 1۷52463  .................. و پالستیکی مواد ـهفتم قسمت

 0 14۷4 380۷968  .................... و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 2235۷ 389608 0  ................................... و چوب ـ نهم قسمت

 626352 859۷84 668631  ........................ و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 1992441 1221635 668631  ................... و نساجی مواد ـ یازدهم قسمت

 138۷8 12980 ۷5158  ................. و کاله کفش، ـ دوازدهم قسمت

 603359 36۷۷55 ۷5158  ..... و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 0 0 ۷536  و طبیعی مـرواریــد ـ چهــاردهـم قسمت

 مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

  ............................................................. هاآن
3838423 

328382۷ 3102010 

 1856۷305 1456۷522 293۷901۷  ................ و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 4246156 3331980 5282099  ....... و زمینی نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 429092 ۷25159 1094583  اپتیک هایدستگاه و آالت ـ هجـدهـم قسمــت

 0 12339 21416  .و مهمات و اسـلحــه ـ نـوزدهـم قسمـت

 193432۷ 1864482 18۷3418 گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 1226394 539931 205348  و هنری اشیــای ـ یکـم و بیـست قسمت

 0 . 0  .............................. نشده اظهار و نامشخص

 گمرک استان بوشهر . -ماخذ

  .شودهایی که دارای گمرک هستند، تکمیل میتوجه: برای استان
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  1399 های تعرفه گمرکی:و فصل( 1)هامقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسمت -5-11

 میلیون ریال( –)تن 

 (2)فصل و قسمت
 نفتی غیر صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن

 1273660454 24320438 51244216 497892  ................................................................................................. (3)جمع

 2284835 4460 124503 433  ............................ ... و زنده حیوانات ـ اول قسمت

 0 0 54885 130  .......................................................................... زنده حیوانات .1

 42۷1 24 0 0  ...................................................... خوراکی احشای و گوشت .2

 ستون فاقد آبزیان سایر و صدفداران قشرداران، ها،ماهی .3

 2064526 3290 0 0  .......................................................................................... فقرات

 پرندگان،عسل لبنی،تخم محصوالت و . شیر4

 216038 1146 69618  303           .................... دارند حیوانی منشا که خوراکی طبیعی،محصوالت

 و نشده گفته دیگر جای در که حیوانی محصوالت سایر .5

 0 0 0 0  ....................................... باشد نشده تعرفه گردی شماره مشمول

 13417199 223468 8528454 203828  ............................. نباتی محصوالت ـ دوم قسمت

 32614 568 0 0  ......................................... گلکاری محصوالت و زنده نباتات .6

 945۷508 158316 33۷551 9900  ....... خوراکی زیرخاکی های غده و ریشه نباتات، و هاسبزی .۷

 36532۷4 63316 3344930 108581  ............... ربزهخ پوست یا مرکبات پوست خوراکی، هایمیوه .8

 80418 102 1۷13۷۷4 120۷3  ........................................................ ادویه و ماته چای، ،قهوه .9

 10065 62 2064235 523۷2  ................................................................................... غالت .10

 فکول، و نشاسته مالت، آردسازی،صنعت محصوالت .11

 4641 14 202۷2 842  ................................................................. گندم گلوتن و اینولین

 گوناگون، های هبذرمیو و دانه دار،روغن های میوه و دانه .12

 66853 419 10401۷3 19883  .......................................... نواله و کاه دارویی، یا صنعتی نباتات

 5۷262 180 6005 ۷8  ........... نباتی هایعصاره و هاشیره سایر و هارزین ها،انگم .13

 دیگر جای در که نباتی محصوالت سایر بافت، قابل مواد .14

 54564 491 1514 99 باشد نشده تعرفه دیگر شماره مشمول و نشده گفته

 0 0 118367 1054  ................................... ...و هاچربی ـ سوم قسمت

 0 0 11836۷ 1054  ..................................... نباتی و حیوانی وروغنهای ها. چربی15
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 )دنباله( 1399های تعرفه گمرکی: و فصل( 1)هامقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسمت -5-11

 میلیون ریال( –)تن 

 (2)فصل و قسمت
 نفتی غیر صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن

 2635422 23358 467921 2816 ..........و غذایی صنایع محصوالت ـ چهارم قسمت

 سایر یا صدفداران قشرداران، ماهی، گوشت، های فراورده .16

 1۷883 19 0 0  ............................................................. فقرات ستون فاقد آبزیان

 38101 80 0 0  ........................................................... شیرینی و شکر و قند .1۷

 11594 19 5565 40  ...................................................... آن هایفراورده و کاکائو .18

 هاینان و شیر یا فکول نشاسته، آرد، غالت، های فراورده .19

 8293۷ ۷93 0 0  ........................................................................................ شیرینی

 191889 ۷96 14310 348  . نباتات اجزای سایر از یا ها میوه ها،سبزی از هاییفراورده .20

 11218 2۷ 10488 26  ............................................. گوناگون خوراکی هایفراورده .21

 18802 198 0 0  .............................. هاسرکه و الکلی های آبگونه ها،نوشابه .22

 برای آماده هایخوراکی سازی،خوراک صنایع تفاله و آخال .23

 2252803 21420 86458 236  ........................................................................................ حیوانات

 10195 6 351100 2166  ...................................................................... تنباکو و توتون .24
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 –)تن  ()دنباله 1399های تعرفه گمرکی: و فصل( 1)هامقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسمت -5-11

 میلیون ریال(

 (2)فصل و قسمت
 نفتی غیر صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن

 1468859121 33873263 1274968 41712 ........................معدنی محصوالت ـ پنجم قسمت

 و آهک گچ، سنگ، و خاک گوگرد، نمک، .25

 22115056 4522330 81422 20498 ......................................................................................سیمان

 11136 1002 0 0 ........................................آن خاکستر و جوش فلز، سنگ .26

 از حاصل محصوالت و معدنی هایروغن معدنی، هایسوخت .2۷

 هایموم قیری، مواد ها،آن تقطیر

 4803۷3۷9۷ 6608601 466963 14833 ........................................................................................معدنی

 شیمیایی صنایع محصوالت ـ ششم قسمت

 ....................................................................(3)و
4137 549458 11387531 486458645 

 6601121 3092۷4 12410 355 یا آلی ترکیبات یا آلی غیر شیمیایی محصوالت .28

 398031290 9011۷58 ۷۷891 1111 ...................................................آلی شیمیایی محصوالت .29

 0 0 0 0 ............................................................دارویی محصوالت .30

 ۷52680۷6 2032۷6۷ 5226 129 .................................................................................کودها .31

 مشتقات و هاتانن رنگرزی، و دباغی هایعصاره .32

 0 0 81598 649 ...........................................................................................هاآن

 یا عطرسازی محصوالت رزینوییدها، و اسانسی هایروغن .33

 34۷81 153 23665 123 .....................................آرایشی هایفراورده و آماده پاکیزگی

 شستشو، برای هافراورده تانسیواکتیو، آلی مواد ها،صابون .34

 692446 6292 16800 140 .............................صنوعیم هایموم کننده،روان هایفراورده

 فکول یا نشاسته بر اساس محصوالت آلبومینویید، مواد .35

 29023 89 66505 446 ...............................................هاآنزیم و هاچسب شده، اصالح

 ،کبریت بازی،آتش فن اشیای منفجره، مواد و باروت .36

 0 0 0 0 .........................................اشتعال قابل مواد و زاآتش آلیاژهای

 0 0 5911۷ 21۷ ..................................سینماتوگرافی و عکاسی محصوالت .3۷

 5801908 2۷198 206246 96۷ ..................................شیمیایی صنایع گوناگون محصوالت .38
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 –)تن ( )دنباله 1399های تعرفه گمرکی: و فصل( 1)هامقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسمت -5-11

 میلیون ریال(

 (2)فصل و قسمت
 نفتی غیر صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن

 261211365 1433485 3389225 24078 ..............................و پالستیکی مواد ـ هفتم قسمت

 26115۷966 1433401 ۷56322 ۷149 ...................مواد این از شده ساخته اشیای و پالستیکی مواد .39

 53399 84 2632903 16929 ....................................کائوچو از شده ساخته اشیای و کائوچو .40

 0 0 0 0 .................................و چرم پوست، ـ هشتم قسمت

 461 0 0 0 ....................................چرم و( نرم هایپوست از غیر) پوست .41

 لوازم سازی، برگ و زین مصنوعات چرم، از شده ساخته اشیای .42

 ................................................................................................سفر،
0 0 2 2130 

 ساخته اشیای و بدلی نرم هایپوست و طبیعی نرم هایپوست .43

 ...................................................................................هاآن از شده
0 0 0 0 

 52888 195 22357 265 .................................................و چوب ـ نهم قسمت

 1۷۷02 63 20262 251 ........................................چوب زغال و چوبی اشیای و چوب .44

 0 0 2095 14 ............................پنبهچوب از شده ساخته اشیای و پنبهچوب .45

 35186 132 0 0 ............................................سبدبافی یا حصیربافی مصنوعات .46

 6953 23 627597 6336 ........................................و چوب خمیر ـ دهم قسمت

 کاغذ ریزخرده و آخال سلولزی، الیاف مواد سایر با چوب خمیر .4۷

 .............................................................................................مقوا یا
0 0 0 0 

 یا کاغذ از کاغذ، خمیر از شده ساخته اشیای مقوا، و کاغذ .48

 ..................................................................................................مقوا
6284 622621 23 6953 

 دست چاپ، صنعت محصوالت سایر و تصویر روزنامه، کتاب، .49

 ...................................................هانقشه و هاشده تایپ ها،شتهنو
52 49۷6 0 0 

 

  



 بازرگاني و هتلداری -11 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   409 

 –)تن ( )دنباله 1399عرفه گمرکی: های تو فصل( 1)هامقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسمت -5-11

 میلیون ریال(

 (2)فصل و قسمت
 نفتی غیر صادرات واردات

 ارزش نوز ارزش وزن

 145666 103 2004804 10188 .........................و نساجی مواد  ـ یازدهم قسمت

 0 0 2029۷ 15  ............................................................................... ابریشم .50

 تار هایپارچه و نخ زبرحیوان، یا( کرک) نرم مـوی پشم، .51

 0 0 0 0  .................................................... دم و یال موی از باف پود و

 0 0 4۷51 26  ................................................................................... پنبه .52

 و تار هایپارچه و کاغذی نخ نباتی، نساجی سایرالیاف .53

 0 0 24۷3 6۷  .............................................................. کاغذی نخ از باف پود

 0 0 1426802 5930  ................... یکسره غیر مصنوعی یا سنتتیک های رشته .54

 0 0 94208 818  ............................ یکسره غیر مصنوعی یا سنتتیک الیاف .55

 ریسمان، ویژه، هاینخ نبافته، های پارچه و نمد اوات، .56

 203 0 88032 634  ............................ هاآن از هشد ساخته اشیای و کابل و طناب

 8026۷ 42 0 0  ........................ نساجی مواد از هاپوش کف سایر و فرش .5۷

 نسـاجی هایپارچـه مخصوص، باف پود و تار هایپارچه .58

 0 0 62۷58 363  .............................................................. ها،دانتل بـاف،منگوله

 شده مطبق یا پوشانده اندوده، آغشته، نساجی هایپارچه .59

 2025 3 243656 2061  ...........صنعتی مصارف برای سبمنا انواع از نساجی اشیای و

 0 0 614۷0 2۷4  ....................................... باف قالب یا کشباف هایپارچه .60

 43596 34 0 0  ............... بافقالب یا کشباف از لباس متفرعات و لباس .61

 16269 14 35۷ 0  ...... بافقالب غیر یا غیرکشباف لباس متفرعات و لباس .62

 3306 10 0 0  ................................... مهیا، و دوخته نساجی اشیای سایر .63

 21121 20 13878 40  ..................... ...و کاله ، کفش ـ دوازدهم قسمت

 2111۷ 20 0 0  ................. اشیا این اجزای و همانند اشیای و گتر کفش، .64

 0 0 138۷8 40  ........................................................... کاله اجزای و کاله .65

 و شالق شو، صندلی عصای عصا، آفتابی، و بارانی چتر .66

 4 0 0 0  ................................................... هاآن اجزای و تعلیمی تازیانه
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 –)تن ( )دنباله 1399های تعرفه گمرکی: و فصل( 1)هامقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسمت -5-11

 میلیون ریال(

 (2)فصل و قسمت
 نفتی غیر صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن

 نرم، پر یا پر از شده ساخته اشیای و آماده نرم پر و پر .6۷

 0 0 0 0  ............ انسان موی از شده ساخته اشیای مصنوعی، هایگل

 1726890 103214 1010181 12152  ............ .. و سنگ از مصنوعات ـ سیزدهم قسمت

 از یا میکا نسوز، پنبه سیمان، گچ، سنگ، از مصنوعات .68

 926550 ۷1041 26۷040 3353  .............................................................................. همانند مواد

 408439 21555 16354 140  ........................................................ سرامیکی محصوالت .69

 391901 10618 ۷26۷8۷ 8659  ............................................ ایشیشه مصنوعات و شیشه .۷0

 0 0 0 0  ................ ...و طبیعی مروارید ـ چهاردهم قسمت

 هایسنگ یا گرانبها هایسنگ پرورده، یا طبیعی مروارید .۷1

 0 0 0 0  .............................................................................گرانبها، نیمه

 577248 818 1631987 30159  هاآن مصنوعات و معمولی فلزات ـ پانزدهم قسمت

 0 0 260928 ۷920  ........................................................... فوالد و آهن چدن، .۷2

 5۷۷248 818 13۷0908 19368  ..................................... فوالد یا آهن چدن، از نوعاتمص .۷3
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 –)تن )دنباله(  1399های تعرفه گمرکی: و فصل( 1)هامقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسمت -5-11

 میلیون ریال(

 (2)فصل و قسمت
 نفتی غیر صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن

 ۷521 28 3961۷ 335  ........................................................... مس از مصنوعات و مس .۷4

 0 0 2۷31 5  ......................................................... نیکل از مصنوعات و نیکل .۷5

 106190 120 3۷091 216  ............................................. آلومینیوم از مصنوعات و آلومینیوم .۷6

 0 0 0 0  ........................................................ سرب از مصنوعات و سرب .۷8

 622 1 0 0  ........................................................... روی از مصنوعات و روی .۷9

 0 0 15893 106  ............................................................... قلع از مصنوعات و قلع .80

 0 0 94۷6 24  ............. مواد این از مصنوعات و هاسرمت معمولی، فلزات سایر .81

 14۷ 0 0 0  .................................... چاقوسازی مصنوعات ابزارآالت، ابزارها، .82

 2133 2 454430 2185  .............................................معمولی فلزا از گوناگون مصنوعات .83

 239250 365 16028561 80073  ............................. ... و آالتماشین ـ شانزدهم قسمت

 و آالتماشین گرم،آب و بخار دیگ ای،هسته راکتورهای .84

 235148 352 1435108 12296  ............................................... هاآن قطعات و اجزا مکانیکی، وسایل

 تصویر و صوت پخش و برقی هایدستگاه و آالتماشین .85

 4102 13 14593453 6۷۷۷۷  ......................... هادستگاه این متفرعات و قطعات و اجزا تلویزیونی،

 14109 12 4851343 29897  ................................. (3)زمینی و نقلیه وسایل ـ هفدهم قسمت

 و اجزا و آهن خط روی نواقل تراموای، یا آهنراه موتیوهایلکو .86

 0 0 28091 640  ........................................... هایمهارکننده و ملحقات ها،آن قطعات

 و تراموای یا آهنراه خط روی نواقل از غیر زمینی نقلیه وسایل .8۷

 528 1 4823252 2925۷  ......................................................... هاآن متفرعات و قطعات و اجزا

 0 0 0 0  .................... هاآن قطعات و اجزا و فضایی هوایی، نقلیه وسایل .88

 13581 11 0 0  ....................................................... شناورها و هاقایق ها،کشتی .89

 15 0 890723 1678  .......... .. و اپتیک هایدستگاه و آالت ـ هیجدهم قسمت

 سنجش، سینماتوگرافی، عکاسی، اپتیک، هایدستگاه و آالت .90

 0 0 ۷50968 1424  ................................................................................................ کنترل

 0 0 12325۷ 233  ......................................................... سازیساعت صنعت اشیای .91

 15 0 16498 21  .................. آالت این متفرعات و قطعات و اجزا موسیقی، آالت .92

      ..................................... (3)و مهمات و اسلحه ـ نوزدهم قسمت

 0 0 0 0  ...................... هاآن متفرعات و قطعات و اجزا مهمات، و اسلحه .93
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 –)تن )دنباله(  1399های تعرفه گمرکی: و فصل( 1)هامقدار و ارزش واردات و صادرات بر حسب قسمت -5-11

 میلیون ریال(

 (2)فصل و قسمت
 نفتی غیر صادرات واردات

 ارزش وزن ارزش وزن

 2248646 1302 2088545 14076 .........گوناگون مصنوعات و کاالها ـ بیستم قسمت

 همانند تختخواب اسباب جراحی، ـ طبی هایمبل مبل، .94

 2164۷51 1092 ۷96356 ۷088 ..............................................که روشنایی     وسایـل و چراغ

 83895 210 106۷901 5528 .....هاآن قطعات و اجزا ورزش، لوازم و بازی اسباب بازیچه، .95

 0 0 224288 1460 ...............................................................گوناگون مصنوعات .96

 0 0   ................... و یهنر اشیای ـ یکم و بیست قسمت

 0 0 0 0 .............................عتیقه یا کلکسیون اشیای هنری، اشیای .9۷

 خودروها سازی،راه آالتماشین ،(C.K.D) منفصله قطعات .98

 0 0 0 0 .......................................................................آالتماشین سایر و

 0 0 1226394 296۷ ..............................................................نشده اظهار و نامشخص

 مقدمه فصل مراجعه شود. تعاریف ومفاهیم  ها به( برای اطالع از عنوان کامل قسمت1

 برای احتیاجات آتی گمرک طراحی شده و فاقد اطالع است. ۷۷( فصل 2

 باشد که در سرجمع منظور شده است.می 93و  88، 36های مع با اجزا بدلیل ارقام مربوط به فصل( اختالف سرج3

 گمرک استان بوشهر . - ماخذ

 شود.هایی که دارای گمرک هستند، تکمیل میتوجه: برای استان
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  های تعاونی فعال تامین نیاز تولیدکنندگان در پایان اسفندمشخصات عمومی شرکت -6-11

 (میلیون ریال)سرمایه شاغالن اعضاء تعداد و شهرستانسال 

1380 ....................................................................  1 21 4 100000 

1385 ....................................................................  0 0 0 0 

1390 ....................................................................  0 0 0 0 

1395 ....................................................................  1 16 83 16000 

1396 ....................................................................  2 39 40 13۷00 

139۷ ....................................................................  0 0 0 0 

1398 ....................................................................  45 5041 1223 2۷255 

1399................................................ 48 5472 1228 27279 

 264۷4 50۷ 1950 16  ................................................................... بوشهر

 1۷2 408 820 10  ............................................................... تنگستان

 290 61 20 1  ........................................................................ جم

 63 133 358 3  ............................................................... دشتستان

 32 12 210 3  .................................................................... دشتی

 124 18 348 4  ........................................................................ دیر

 328 2 650 1  ...................................................................... دیلم

 45 6 335 3  ................................................................. عسلویه

 1 4۷ 361 4  ................................................................... کنگان

 10 34 420 3  ..................................................................... گناوه

 اعی استان بوشهر .اداره تعاون، کار و رفاه اجتم – ماخذ             
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 )تعداد( مشخصات عمومی شرکتهای فعال تامین نیاز تولید کنندگان -11-1 نمودار

 
 11-6مبنا جدول 
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   های تعاونی فعال تامین نیاز مصرف کنندگان در پایان اسفندمشخصات عمومی شرکت -7-11

 ریال(میلیون )سرمایه شاغالن اعضاء تعداد سال و شهرستان

1380 ....................................  1 543۷ 2 190295 

1385 ....................................  2 423 8 519۷5 

1390 ....................................  0 0 0 0 

1395 ....................................  0 0 0 0 

1396 ....................................  0 0 0 0 

139۷ ....................................  0 0 0 0 

1398 ....................................  54 2۷383۷ 2۷۷ 10409 

1399........................ 56 274037 304 10412 

 ۷۷3 115 981 18  ................................... بوشهر

 15۷ 9 38099 4  ............................... تنگستان

 125 3 25300 2  ........................................ جم

 3۷95 46 8182۷ 13  ...............................دشتستان

 38۷2 52 68499 5  .................................... دشتی

 4۷6 9 36869 3  ........................................ دیر

 226 3 410 2  ...................................... دیلم

 298 50 1۷۷4 4  ................................. عسلویه

 219 8 4۷00 2  ................................... کنگان

 4۷0 9 155۷8 3  ..................................... گناوه

 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر . – ماخذ
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  خدماتی در پایان اسفندصنوف های تعاونی مشخصات عمومی شرکت -8-11

 )هزارریال(سرمایه شاغالن اعضاء تعداد ال و شهرستانس

1380 ....................................  000 000 000 000 

1385 ....................................  000 000 000 000 

1390 ....................................  309 28۷8 2266 168811۷1 

1395 ....................................  ۷88 6213 121۷9 9241142۷ 

1396 ....................................  828 6161 1235۷ 112561628 

139۷ ....................................  869 6449 12983 112918028 

1398 ....................................  1082 13651 25668 30185910 

1399....................... 1111 13877 25428 34591686 

 9544605 3493 2455 234  ................................... بوشهر

 1۷064۷5 1652 965 122  ............................... تنگستان

 1235550 3۷3 550 60  ........................................ جم

 6826386 2299 1235 155  ...............................دشتستان

 1280550 2361 866 122  .................................... دشتی

 986600 1135 63۷ 85  ........................................ دیر

 3215۷0 353 95۷ ۷3  ...................................... دیلم

 1461550 8399 3۷38 54  ................................. عسلویه

 28۷9500 4893 2185 169  ................................... کنگان

 8348900 4۷0 269 3۷  ..................................... گناوه

 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر . – ماخذ
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 (نفر-)تعداد مشخصات عمومی شرکتهای خدماتی تامین نیاز مصرف کنندگان -11-2نمودار 

 
 11-8-مبنا جدول
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 سال ی تعاونی روستایی در پایان هامشخصات عمومی شرکت -9-11

 )هزارریال(سرمایه شاغالن اعضاء تعداد سال و شهرستان

1380 ....................................   32 ۷3۷20 50 23983 

1385 ....................................   32 ۷3۷16 50 23983 

1390 ....................................   32 6955۷ 4۷ 33112 

1395 ....................................   32 ۷36۷4 44 65849 

1396 ....................................   32 69386 000  34166 

139۷ ....................................   32 69386 000  34166 

1398 ....................................   32 1153 2359 1400۷450 

1399........................ 33 89044 57 34296381 

 9/40835۷ 2 4524 3  ................................... بوشهر

 405099۷ 2 11400 3  ............................... تنگستان

 0 0 0 0  ........................................ جم

 15505096 30 22008 12  ...............................دشتستان

 5۷843۷0 11 25219 4  .................................... دشتی

 0 0 0 0  ........................................ دیر

 0 0 0 0  ...................................... دیلم

 0 0 0 0  ................................. عسلویه

 5856410 0 1۷۷13 6  ................................... کنگان

 2691150 12 81۷9 5  ..................................... گناوه

 استان بوشهر . سازمان تعاون روستایی – ماخذ

 فعالیت آنان ثبت شده است. 1396آمار جدول فوق در خصوص طرح تعاونی های روستا تعاون می باشد که از نیمه دوم سال -
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 ال()هزار ری  های تعاونی روستایی در پایان اسفندمشخصات عمومی اتحادیه -10-11

 تعداد سال و شهرستان
های تعاونی شرکت

 عضو 
 )هزارریال(ذخیره قانونی )هزارریال(سرمایه

1380 ....................................  5 32 2413۷000 35۷0000 

1385 ....................................  5 32 2413۷000 35۷0000 

1390 ....................................  4 20 1116000 1063000 

1395 ....................................  5 32 492550000 2265000 

1396 ....................................  5 32 ۷09000 2842000 

139۷ ....................................  5 32 ۷09000 2842000 

1398 ....................................  5 32 ۷09000 2842000 

1399....................... 5 29 55507190 3418381 

 1۷324۷1 51۷09640 5 1  ................................... بوشهر

 0 0 0 0  ............................... تنگستان

 0 0 0 0  ........................................ جم

 22412۷/6 1600000 8 1  ...............................دشتستان

 1030805 438560 5 1  .................................... دشتی

 0 0 0 0  ........................................ دیر

 0 0 0 0  ...................................... دیلم

 0 0 0 0  ................................. عسلویه

8901492 6 1  ................................... کنگان  195836 

 235141 266100 5 1  ..................................... گناوه

 استان بوشهر . سازمان تعاون روستایی – ماخذ
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 نفر(-)تعدادروستایی در پایان سال مشخصات شرکتهای تعاونی  -11-3 نمودار
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 های استان بر حسب درجهتعداد اقامتگاه -11-11

 سال و شهرستان
جمع 

 هااقامتگاه

 گردشگری مجتمع (1) هتل

پنج 

 ستاره

چهار 

 ستاره

 سه

 ستاره

دو 

 ستاره

یک 

 ستاره
 اقامتگاه سنتی

اقامتگاه بوم 

 گردی

1380 ..................................  13 0 0 1 1 0 0 0 

1385 ..................................  15 0 0 1 2 1 0 0 

1390 ..................................  23 0 0 1 3 1 0 0 

1395 ..................................  32 0 0 1 6 3 0 2 

1396 ..................................  40 0 0 1 6 3 0 9 

139۷ ..................................   55 0 0 2 6 3 1 22 

1398 .................................  83 0 0 2 6 3 1 46 

1399........................ 120 1 0 3 8 3 1 55 

 3 1 0 5 2 0 0 45  ..................................بوشهر

 1۷ 0 0 0 0 0 0 18  .............................. تنگستان

 5 0 0 0 1 0 0 6  ...................................... جم

 11 0 0 1 0 0 0 13  ............................. دشتستان

 11 0 0 0 0 0 0 12  .................................. دشتی

 4 0 0 0 0 0 0 4  ...................................... دیر

 1 0 0 0 0 0 0 3  .................................... دیلم

 0 0 1 0 0 0 0 6  ................................ عسلویه

 3 0 1 0 0 0 1 ۷  ................................. گانکن

 0 0 1 2 0 0 0 6  ................................... گناوه
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 )دنباله(های استان بر حسب درجهتعداد اقامتگاه -11-11

 سال و شهرستان
 سایر

 پانسیون مجتمع اقامتی هتل آپارتمان مهمانپذیر

 11 0 0 0 

11 0 0 0 

13 5 0 0 

13 ۷ 0 0 

13 8 0 0 

13 8 0 0 

15 8 2 0 

36 9 4 0 

 0 2 4 28 ..................................بوشهر 

 0 1 0 0 ..............................تنگستان 

 0 0 0 0 ......................................جم 

 0 0 0 1 ............................دشتستان 

 0 0 0 1 .................................دشتی 

 0 0 0 0 .....................................دیر 

 0 0 0 2 ...................................دیلم 

 0 1 2 2 ..............................عسلویه 

 0 0 2 0 ...............................کنگان 

 0 0 1 2 .................................گناوه 

 باشد.ع جهانگردی، اردوگاه جهانگردی، پالژ و متل می( شامل مجتم1

 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر .  – ماخذ
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  درجه برحسب های استانظرفیت اقامتگاه -12-11

 سال
 جمع اقامتگاه

 (1)هتل 

 ستاره یک دو ستاره ستاره سه چهارستاره ستاره پنج

 اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت

1380 .......................  ۷84 2۷4 0 0 0 0 136 68 ۷8 3۷ 0 0 

1385 .......................  824 294 0 0 0 0 136 68 118 5۷ 0 0 

1390 .......................  1363 519 0 0 0 0 136 68 208 88 38 16 

1395 .......................  2113 844 0 0 0 0 136 68 562 241 263 113 

1396 .......................  2306 921 0 0 0 0 136 68 562 241 263 113 

139۷ .......................  25۷۷ 10۷4 0 0 0 0 182 91 562 241 263 113 

1398 .......................  3149 1381 0 0 0 0 182 91 562 241 263 113 

1399................. 4716 1884 1000 360 0 0 342 143 604 263 263 113 

 

 سال

 سایر

 هتل آپارتمان وخانه مسافرمهمانپذیر
مجتمع 

 گردشگری
 بوم گردی

خوابگاه های 

 دانشجویی

 اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق ختت

1380 ...............................  5۷0 169 0 0 0 0 0 0 548 1244 

1385 ...............................  5۷0 169 0 0 0 0 0 0 61۷ 1366 

1390 ...............................  66۷ 212 314 135 0 0 0 0 1440 3۷49 

1395 ...............................  694 220 458 202 0 0 0 0 1538 4589 

1396 ...............................  694 220 518 232 0 1۷ 18 2۷ 1601 5002 

139۷ ...............................  694 220 582 256 8 4 258 86 1۷38 5284 

1398 ...............................  694 220 582 256 408 204 430 193 1۷30 5206 

1399................... 844 266 610 266 461 230 540 224 1699 5086 

 باشد.( شامل مجتمع جهانگردی، اردوگاه جهانگردی، پالژ و متل می1

 شهر .اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بو  -ماخذ
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 مقدمه

 هایدر مورد فعالیت فصل در این شده ارائه آمارهای

 انبارداری و هوایی و ، دریاییزمینی و نقل حمل به مربوط

آمارها در هر  از تهیه مختصری تاریخچه در زیر به که

 شود.می اشاره یاد شده، هایاز زمینه یک

 زمینی نقل و حمل

 آهن( راهالف

خود  تشکیالت در 1324 در سال ایران دولتی آهنراه

بتواند  ایجاد کرد تا آمار و مطالعات قسمت نام به واحدی

 ها را، توسط اینریزیخود در برنامه آماری نیازهای

 کند. مینأت قسمت

 آهنراه ینیماش حاضر، دفتر آمار و خدمات در حال

 را براساس الزم ایران، آمارهای اسالمی جمهوری

ها دریافت و بخش ،  از نواحیو ماهانه روزانه هایگزارش

 کند.و منتشر می تنظیم ساالنه صورت و به

 ایجاده و نقل ( حملب

 اصلی هایراه ولـط وط بهـار مربـآم رینـتیـقدیم

 قرار گرفته مرکز آمار ایران در دسترس تاکنون کشور که

 در نخستین باشد کهمی 1340 سال ، مربوط بهاست

. در است گردیده ، درج1345 کشور سال سالنامه آماری

دفتر آمار کشور از  هایراه مربوط به حاضر اطالعات حال

 شود.می اخذ و ارائه و تلفیق برنامه راه و شهرسازی

 هایراه و نگهداری ساخت ، مسئولیت1368از سال 

جهاد  وزارت به و ترابری راه کشور از وزارت روستایی

د و ـول شـ( محسازندگی قبـلی جهاد )وزارت کشاورزی

 توسط اینذکور م ایـهراه ربوط بهـم اطالعات

 1381 شده است. از تیرماه و ارائه گردآوری وزارتخانه

به وزارت  «های روستاییراه»یت مربوط به فعال اًمجدد

که در حال حاضر از دفتر آمار  راه و ترابری محول گردید

 گردد.و تلفیق برنامه وزارت راه و شهرسازی دریافت می

 موتوری نقلیه الزم به ذکر است، آمار تعداد وسایل

 جمهوری انتظامی نیروی از طریق که، شده گذاریشماره

 ارائه بخش در ایننیز، است  شده دریافت یرانا اسالمی

 گردد.می

در  نقلیـه و تردد وسایــل نقل و حمل در مورد میزان

در  جامعی ، آمارهای1341 کشور تا سال هایجاده

 برای و ترابری راه وزارت ال مذکورـنبود و در س دسترس

 این ار نمـود کهو ارائه آم تهیه به بار اقدام نخستین

و  مـشکالت علــت به مختلـف هایدر سـال فعالیـت

، دچار وجود داشت آن اجرای در راه که متعددی موانع

 گردید. وقفه

 نـدر ای آماری اتـاطالع به نیاز روزافزون به توجه با

 آمار و اطالعات آوریجمع وظیفه 1361 سال ، ازهـزمین

و از  ریزیامهـعهده دفتر آمار و برن متمرکز به ورتص به

  عهده هب 13۷6 الـس دوم نیمه
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 هایو پایانه و نقل حمل سازمان اطالعات وریـار فنـدفت

 1382این سازمان در اواخر اسفند ماه  شد. کشور محول

براساس مصوبه شورای عالی اداری به سـازمان 

 ای ل جـادهراهـداری و حمـل و نـق

 کشور تغییر نام یافت. 

، زمینه کمبود آمار در این منظور جبران ، به1366 در سال

 و نقل حمل آمارگیری» طرح با اجرای مرکز آمار ایران

 ناوگان مورد مشخصات در اطالعاتی «کشور ایجاده

 نمود که آوریجمع شده و بار حمل ، رانندگانایجاده

 هایسال آماری در سالنامه طرح این از نتایج ایگزیده

 .است شده ارائه قبل

 آبی و نقل حمل

در زمینه  طور عمدهبه بنادر که به مربوط آماری اطالعات

ها آن توقف و مدت ، ظرفیتوارد شده هایتعداد کشتی

 رحط یک بار در قالب نخستین برای 1342 ، در سالاست

اجـرا گردیـد.  بنـادر و کشتیرانـی سازمان توسط آماری

 به ذکورم سازمان حاضر توسط در حال اطالعـات، ایـن

 شود.می و ارائه تهیه ثبتی روش

 هوایی و نقل حمل

 شرکت اولین سیسأ، با تهوایی و نقل حمل آمار فعالیت

 1323 در سال ایران لیم هواپیمایی نام به هـواپیمایـی

 هواپیمایی شرکت»، اسالمی انقالب از پیروزی پس که

قرار  شـد، مـورد توجه نامیـده «اسالمـی ایران جمهوری

 هواپیمایی ، شرکتذکورم بر شرکت . عالوهگرفت

، ایرتور، پیام ایران های، شرکت1359 از سال آسمان

و  13۷1 از سال سفیران ایر، ساها و، کیشکاسپین

در زمینه  فعالیت به ، شروع13۷2 ایر از سالماهان شرکت

از  ،آن به مربوط آمارهای اند کهکرده هوایی و نقل حمل

 شود.می ارائه کشوری هواپیمایی سازمان طریق

 که در ایران خارجی هواپیمایی هایشرکت آمار فعالیت

 کشوری هواپیمایی سازمان ها بهآن هایتوسط نمایندگی

در  درج برای ذکورم سازمان شود، از طریقمی گزارش

 گردد.ارائه می فصل این

 انبارداری

 در سال ، مرکز آمار ایرانانبارداری در ارتباط با فعالیت

کشور و در  هایاز سردخانه ، سرشماری1366

 ارائه خدمات محل هایاز کارگاه ، آمارگیری13۷0سال

 نیز مرکز آمار ایران 13۷3 داد. در سال را انجام انبارداری

 انبارهـا، طـرح عمومی هایویژگی منظور شناخت به

 .کشور را اجرا کرد انبارداری از فعالیت آمـارگیـری

با  ، مرکز آمار ایران1380و  13۷۷های همچنین در سال

 صنعت عمومی از سرشماری حاصل تاز فهرس استفاده

 آن و تکمیل سازینگامهو به 13۷3 سال و معدن

 ، بهربطذی هایموجود در سازمان اطالعات براساس

در  .استکرده  ها اقداماز انبارها و سردخانه سرشماری

مرکز آمار ایران با استفاده از  1384و  1382های سال

، اقدام 1381ی کارگاهی سال چارچوب سرشماری عموم

 آوری اطالعات مذکور نمود. به جمع

، 1380 ،13۷۷های سال در سرشماری ،ذکر است شایان

آمار انبارها و  فقط  1390و  138۷، 1384، 1382

 را به خود خدمات که یا متبوعی مستقل هایسردخانه

 عات. همچنین اطالاست شده اند، ارائهکرده عرضه عموم

 از معاونت 13۷4 ، از سالگندم سیلوهای مربوط به

 ارائه فصل و در این کشور دریافت غله سازمان بازرگانی
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به شرکت  1382این سازمان در اول اسفند  .است شده

 بازرگانی دولتی ایران تغییر نام یافت. 

 تعاریف و مفاهیم

یه ریلی به مسیری برای تردد وسایل نقل :آهنخط راه

جایی بار و یا مسافر است که به دو نوع اصلی منظور جابه

 شود.و فرعی تقسیم می

های خطی است که ایستگاه آهن:راه خطوط اصلی

 کند.آهن را به یکدیگر متصل میراه

خطوط غیر اصلی، شامل  آهن:راه خطوط فرعی

تجاری و مانوری به عنوان خطوط  -خطوط صنعتی

 شود.یفرعی شناخته م

در  هستند که خطوطی: آهنراه یخطوط مانور

 و تفکیک تنظیم آهن، برایراه تشکیـالتی هایایستگاه

 اند.گردیده قطارها )مانور( احداث

خطوطی هستند آهن: خطوط صنعتی و تجاری راه

که بنابر تقاضای موسسات دولتی، صنعتی، زراعی و 

آهن منشعب و به هبازرگانی از خطوط داخلی ایستگاه را

 شوند.خطوط داخلی موسسات متقاضی متصل می

وسیله نقلیه دارای نیروی کشش است که  لکوموتیو:

ها مورد استفاده قرار برای به حرکت درآوردن واگن

گیرد و برحسب نوع انرژی مصرفی )برقی، دیزلی و می

بندی بخاری( و نوع استفاده )اصلی و مانوری( طبقه

 شود. می

 و تجاری محموالت وزن مجموع :بارخالص وزن

 .است توشه ( و وزنآهنخود راه )غیر از محموالت دولتی

 خالص وزن بار طور عمومبه :خالص غیر بار وزن

 .قطار است اضافه وزنبه

آهن، امکان باری که بر اساس مقررات راه :توشه

گنی ویژه جایی آن در واگن مسافری نباشد و در واجابه

به همین نام توسط قطارهای مسافری حمل شود توشه 

  شود.آهن نامیده میراه

: راهی است که معبر رفت و برگشت آن به طور آزاد راه

های هم سطح فیزیکی از یکدیگر مجزا و فاقد تقاطع

بوده و ورود و خروج آن منحصراً در نقاط معین و 

 محدودی میسر است. 

راهی است با  ار خطه(:بزرگراه )راه اصلی چه

حداقل چهار خط عبور )دو خط در هر طرف( برای عبور 

وسایل نقلیه موتوری که مسیرهای رفت و برگشت آن 

کامال از یکدیگر جدا و امکان ایجاد تقاطع هم سطح و 

دسترسی در آن به صورت محدود وجود دارد. )حداقل 

 یک تقاطع هم سطح دارد(.

شود که ارتباط مراکز می به راهی اطالق راه روستایی:

های فرعی و اصلی تولید روستایی و اتصال آن به راه

 کشور را برقرار کند. 

محل تالقی خشکی و دریا که دارای امکانات الزم  بندر:

برای پهلو دهی شناورها به منظور انجام عملیات مورد 

 نیاز باشد. 

بندری است که در آن  بندر تجاری )بازرگانی(:

لیات مربوط به تخلیه و بارگیری کاالی صــرفاً عم

 تجاری انجام شود. 

هر نوع وسیله نقلیه آبی را شناور گویند شناورها  شناور:

بندی ها طبقهتوان بسته به نوع و نحوه کاربری آنرا می

 کرد. 
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به هر شناوری که معموالً از جنس فلز بوده،  کشتی:

انصد دارای موتور باشد و ظرفیت ناخالص آن بیش از پ

 شود. تن باشد کشتی گفته می

 گنجایششناور:  شدهثبت غیرخالص ظرفیت

 طبق د کهباش( میمکعب فوت 100) تن شناور برحسب

، عیناً ذکر شده در گواهینامه مربوط المللیبین مقررات

 است.

 ظرفیت مانده شناور: شدهثبت خالص ظرفیت

مربوط  و فضای حجم از کسر پس شده ثبت غیرخالص

 ، انبارها و سایر فضاهای، کارکنانآالتماشین به

 عیناً طبق باشد کهمی امر کشتیرانی به یافته اختصاص

 مربوط، ذکر شده هایدر گواهینامه المللیبین مقررات

 .است

 حامل که است کشتی :بر خشککشتی فله

 سطح در یک ییانبارها و دارای همگن محمـوالت

فاقد جرثقیل است کشتی  نی، اطور معمولباشد. بهمی

 وفقط دوقالب بزرگ برای جابجا کردن کاال دارد.

ای مشخص بر روی زمین یا آب شامل منطقهفرودگاه: 

سیسات و تجهیزات نصب شده که از کل اها، تساختمان

یا بخشی از آن حسب مورد برای نشست، برخاست و 

انواع وسایل پرنده و حمل و نقل هوایی  حرکت زمینی

شود و شامل های پستی استفاده میبار، مسافر و محموله

المللی، فرودگاه داخلی، فرودگاه مرز هوایی، فرودگاه بین

 فرودگاه ویژه، فرودگاه مشترک و فرودگاه بالگرد است.

حرکت یک هواپیما از یک فرودگاه به فرودگاه  پرواز:

تواند شامل یک یا ماره بوده و میدیگر که تحت یک ش

 چند مرحله باشد. 

پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی داخلی  پرواز داخلی:

است که مبدا و مقصد پرواز فوق در داخل کشور باشد 

 .حتی اگر در مسیر پرواز مرزهای کشور را قطع کند

فردی )به جز خلبانان و خدمه پرواز(  مسافر هوایی:

یک شماره پرواز در یک مرحله منفرد تحت  اکه با هواپیم

 از پرواز، سفر کند.
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 برای که است تانکرداری کشتی بر:کشتی روغن

 گیرد.قرار می مورد استفاده مایعات حمل

 حمل توانایی که است کشتی :چند منظوره کشتی

را  و فله ، کیسهمتفرقه کانتینر،کاالی بارها از جمله انواع

انبارها  و عرض معموالً طول هاکشتی گونهاین دارد. در

از ابعاد  ضریبی است که شده طراحی ایگونه به و عرشه

 باشد.  می فوتی 20کانتینر یک

 انبار همراه 5تا  4 هزار تن و دارای 20حدوداً  آن ظرفیت

 باشد.می جرثقیل 5 تا 3با 

 مخصوص کشتیکشتی کانتینربر )کانتینردار(: 

 ۷00حدود   آن حمل ظرفیت باشد کهکانتینر می حمل

 .است فوتی 20کانتینر دستگاه

مسافر هوایی است که مبدا و  مسافر هوایی داخلی:

مقصد پرواز او در داخل کشور باشد حتی اگر مسیر پرواز 

 وی مرزهای کشور را قطع کند. 

مسافر هوایی  المللی ورودی:مسافر هوایی بین

ت که مبدا  پرواز او در خارج و مقصد پرواز وی در اس

 داخل کشور باشد. 

مسافر هوایی  المللی خروجی:مسافر هوایی بین

است که مبدأ پرواز او در داخل و مقصد پرواز وی در 

 خارج از کشور باشد. 

ای به جز بار همراه مسافر است بار بارنامه بار هوایی:

 ود. شکه توسط هواپیما جا به جا می

مرسوالت پستی اعم  همهبه  محموله پستی هوایی:

از پست نامه و امانات که به صورت دپش تحویل 

شود محموله پستی هوایی های هواپیمایی میشرکت

 گویند. می

تعاریف و مفاهیم »رجوع شود به  :تعاونی شرکت

 «.کشاورزی، جنگلداری و شیالت -5فصل 

است که بر  شرکتی :و نقل حمل تعاونی شرکت

اساس قانون بخش تعاونی با عضویت اشخاص حقیقی 

و حقوقی غیردولتی جهت فعالیت در امور حمل و نقل 

بار، مسافر یا هر دو در اشکال زمینی، دریایی، هوایی و 

 شود.ریلی تشکیل و ثبت می

یا  یک در آن که است و مشخصی ثابت مکان :کارگاه

نظر  و مستمر، زیر ر منظمطوبه اقتصادی چند فعالیت

 شود.می واحد انجام و حسابداری مدیریت یک

 ترینبیش که است فعالیتی :اصلی کارگاه فعالیت

 آن انجام برای ،کارگاه و تجهیزات ، تاسیساتامکانات

 حاصل از آن درآمد کارگاه ترینو معموالً بیش بینیپیش

 شود.می

حوطه محصوری است که تمام یا مکان یا م انبار:

قسمتی از آن برای نگهداری کاال در نظر گرفته شده 

است. انبارها برحسب نوع ساختمان )سرباز، سرپوشیده 

ی )اختصاصی و عمومی(، نوع برداربهرهو...( نوع 

تجهیزات )مکانیزه، سردخانه، سیلو، انبار غله، مخزن و...( 

  .شوندبندی میها تقسیمو سایر ویژگی

یا  تمام که است مستقل از کارگاهی عبارت :سردخانه

 عنوان به داریسردخانه فعالیت برای از آن قسمتی

 کاالهای سازیو ذخیره منظور نگهداری، بهاصلی فعالیت

و  خاص ضوابط تحت و فاسدشدنی و دامی کشاورزی

 نسبی رطوبت، حرارت از نظر درجه الزم مصنوعی شرایط

 را به داریسردخانه و خدمات است یافته و... اختصاص

 خود داشته برای تولید خدمت کند )خواهمی عرضه عموم

 باشد(. یا نداشته
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 ارائه محل کارگاه ،منظور دایر: انبار یا سردخانه

 سال در طول که است دارییا سردخانه انبارداری خدمات

 .است باز بوده یا منقطع متوالی صورت روز به 30 حداقل

 ارائه محل کارگاه ،منظور: فعال انبار یا سردخانه

 در طول که است دارییــا سردخانه انبــارداری خدمات

 ربطذی فعالیــت انجــام روز به 30 حداقل سال

 خود فعالیت انجام و برای است داشته اشتغـال

 .است کرده و درآمد کسب شده را متقبل هاییهزینه

 ،مدارهیک در سالن :و دومداره مدارهیک سالن

صفر  صفر یا باالی زیر از دوحالت هوا در یکی دمای

 حالت به حالت از یک تبدیل و قابل است تقریباً ثابت

 ز یکهوا ا ، دمـایدومداره در سـالن ولی دیگر نیست

 تـوانو می است تبـدیل دیگر قابـل حالت به حالت

 صفر استفاده صفر یا باالی از مدار زیر لـزوم بـرحسب

 کرد.

سازی به صورت افقی یا محل ذخیره نوعی سیلو:

عمودی است دارای ساخت بتنی یا فلزی که برای 

ای یا پودری به صورت نگهداری محصوالت یا مواد دانه

 گیرد.ی قرار میبرداربهره، مورد فله

 محوطه برخی در داخل اختصاصی محلی انبار روباز:

)در  گندم مدت کوتاه نگهداری برای که است از سیلوها

قرار  سیلو(، مورد استفاده بـه گندم حداکثر واردات زمان

 زمان انبارها، در اولین در این شده تخلیه گیرد. گندممی

 شود.وارد سیلو می تخلیه ، از چالهممکن

 از سیلوها دارای برخی :انبار سرپوشیـده معمولی

با  ارتباط مکانیزه و بدون معمولی سرپوشیده انبارهای

انبارها،  این در شده تخلیه هستند. غالت اصلی سیلوی

 اصلی سیلوی دیگر، به یا وسایل وسیله کامیون باید به

 شود. منتقل

 گزیده اطالعات

 استان بوشهر راه آهن وجود ندارد. در 

 811/4486، کل راههای استان بوشهر 1399سال در 

کیلومتر  6۷1 کیلومتر بوده است که از این میزان 

 845کیلومتر راه اصلی معمولی و  6572/بزرگراه،

راه فرعی درجه یک برخوردار بوده است.  کیلومتر

یلومترراه روستائی استان در این ک561/234۷همچنین 

 666/495کیلومتر راه آسفالته 9/1851سال شامل 

 کیلومترشوسه بوده است.

 تونل می باشد. 12تعداد تونل ها در استان بوشهر 

تعداد سفرهای انجام شده توسط وسایل  1399ل درسا

بوس و ای ) اتوبوس، مینینقلیه عمومی مسافری جاده

بوده است. مسافر حمل سفر 95332ای( کرایهسواری

بوده نفر 2396902شده توسط این ناوگان دراین سال 

دستگاه وسیله نقلیه  12845تعداد  1399است. درسال  

 گذاری شده است.موتوری دراستان شماره

تعداد شناورهای با ظرفیت هزار تن و بیشتر در استان 

 شناور بوده است.19۷8بوشهر 

یه و بارگیری شده میزان کاالی غیرنفتی تخل

 1381۷21به ترتیب  1399بوشهر درسال  استان درادربن

تن بوده است. این میزان برای کاالهای  32241399 و  

 باشد.می تن 8699935 و  5۷29296نفتی به ترتیب  

تن و  8000یک سیلوی گندم با ظرفیت  1399در سال 

تن در  45000انبار سرپوشیده معمولی گندم با ظرفیت  3

 استان وجود دارد.
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 )کیلومتر( ای استانهای تحت حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادههانواع را -1-12

سال و 

 شهرستان
 جمع کل

 های روستاییراه های بین شهریراه

 راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه جمع

راه 

درون 

 شهری

 شوسه آسفالت جمع

1380 ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1385 ...... 289۷ 1450 0 259 250 941 0 144۷ 964 483 

1390 ...... 384۷ 19۷8 0 604 458 916 0 1869 1501 368 

1395 ...... 4483 2144 0 638 608 849 49 2246 1۷64 283 

1396 ...... 43۷8 2132 0 663 5۷2 848 49 2246 189۷ 349 

139۷ ...... 4383 213۷ 0 6۷1 5۷2 845 49 2344/061 1836/895 50۷/166 

1398 ...... 4486/811 25/2139 0 6۷1 6/5۷2 845 51 561/234۷ 1851/9 495/666 

1399.. 4486/811 25/2139 0 671 6/572 845 51 561/2347 1851/9 495/666 

 2/388 105/49۷ 10۷/885 0 16 ۷5 82 0 1۷3 885/280 ..... بوشهر

 63/242 244/545 30۷/۷8۷ 0 6/155 1/45 48 0 ۷/248 556/48۷ تنگستان..

 45/38 190/68 236/06 0 1/126 21 25 0 1/1۷2 16/408 جم............

 18۷/113 50۷/۷31 694/844 12 ۷/163 4/113 5/101 0 6/390 1085/444 دشتستان

 114/869 358/805 4۷3/6۷4 12 ۷3 5/48 85 0 5/218 692/1۷4 دشتی....

 3/26۷ 133/38۷ 136/654 4 3/26 5/۷0 61 0 8/161 298/454 دیر............

 5/1 92/936 98/036 3 6/151 39 33 0 6/226 324/636 دیلم..........

 22/249 69/169 91/418 13 4۷ 15/60 4/۷1 0 55/191 282/968 عسلویه.....

 0 2/025 2/025 2 65/23 34 05/91 0 ۷/150 152/۷25 کنگان......

 52/058 14۷/12 199/1۷8 5 62 95/65 ۷5/۷2 0 ۷/205 404/8۷8 گناوه........

 ای استان بوشهر.اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده -ماخذ
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 )کیلومتر(شهرستانها یتحت حوزه استحفاظ یراهها -12-1نمودار 

 12-1-مبنا جدول

 

 )کیلومتر(شهرستانها یشهر نیب یراهها -12-2نمودار 
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 )کیلومتر( هاشهرستان ییروستا یراهها -12-3نمودار 
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 هاهای مسیر راهها و راهدارخانهها، پلتعداد تونل -2-12

 تونل سال و شهرستان
 پل

 راهدارخانه
 متر و بیشتر 20 متر 10 -20 متر 10زیر 

1380 ....................................  000 000 000 000 000 

1385 ....................................  0 000 000 000 000 

1390 ....................................  12 9041 ۷9 36 8 

1395 ....................................  12 9313 84 3۷ 1۷ 

1396 ....................................  12 9313 84 3۷ 1۷ 

139۷ ....................................  12 9313 84 3۷ 1۷ 

1398 ....................................  12 9340 84 3۷ 1۷ 

1399....................... 12 9340 85 37 19 

 1 1 2 488 0  ................................... بوشهر

 3 0 4 1013 2  ............................... تنگستان

 1 5 10 501 5  ........................................ جم

 5 10 22 1314 1  .............................. دشتستان

 3 5 14 3049 0  .................................... دشتی

 1 3 5 1125 0  ........................................ دیر

 1 1 2 4۷4 0  ...................................... دیلم

 1 0 0 0 2  ............................. (1)عسلویه

 2 8 23 802 2  ................................... کنگان

 1 4 3 5۷4 0  ..................................... گناوه

 ای.اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده - ماخذ

 اطالعات شهرستان عسلویه درشهرستان کنگان هست.(1
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 وسایل نقلیه عمومی درون شهری برحسب نوع -3-12

 کسیتا مینی بوس اتوبوس جمع سال، شهرستان و شهر

1380 ....................................................................  842 45 ۷8 ۷19 

1385 ....................................................................  1031 9۷ 96 838 

1390 ....................................................................  1564 152 ۷8 1334 

1395 ....................................................................  1384 122 40 1255 

1396 ....................................................................  1384 122 40 1255 

139۷ ....................................................................  1384 122 40 1255 

1398 ....................................................................  1384 122 40 1255 

1399................................................ 1384 122 40 1255 

 000 000 000 000  ............................... شهرستان بوشهر

 000 000 000 000  ............................................................ شهربوشهر

 000 000 000 000  ..................................... شهرتنگستان

 000 000 000 000  ........................................................  شهر اهرم   

 000 000 000 000  .................................... شهرستان جم

 000 000 000 000  ................................................................. شهرجم

 000 000 000 000  ................................... شهردشتستان 

 000 000 000 000  ...................................................  شهر برازجان   

 000 000 000 000  ................................ شهرستان دشتی

 000 000 000 000  ......................................................... موجشهرخور

 000 000 000 000  ..................................................... شهرستان دیلم

 000 000 000 000  ........................................................  شهر دیلم   

 000 000 000 000  .................................................. شهرستان کنگان

 000 000 000 000  .......................................................... شهر کنگان

 000 000 000 000  .................................................... شهرستان گناوه

 000 000 000 000  ..................................................................... گناوه

 های استان بوشهر.شهرداری – ماخذ
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 ل نقلیه موتوری و موتورسیکلت شماره گذاری شدهتعداد انواع وسای -4-12

 اتوبوس سواری جمع سال 
مینی 

 بوس
 تاکسی

وانت و 

 کامیونت
 آمبوالنس موتورسیکلت تریلی کامیون

آالت ماشین

 کشاورزی
 (1)سایر

1380... 281۷ 0 0 11 0 9۷0 0 0 1563 10 1 262 

1385.... 19395 16061 39 64 145 2513 412 0 000 12 000 49 

1390 ..  32256 28556 39 106 115 2212 899 0 000 22 91 216 

1395 ..  26669 24012 53 156 3۷ 1952 24۷ 0 1۷083 4 115 93 

1396 ..  28۷16 26519 62 109 9 1684 124 0 2541 11 ۷6 122 

139۷ ..  12952 11624 50 39 2 83۷ 106 0 2081 4 1 289 

1398 ..  11986 10341 13 11 0 1286 39 0 1563 10 245 285 

1399. 12845 10487 0 31 0 1222 49 0 3800 4 5 1047 

 ( شامل کامیون کشنده، نیمه یدک و جرثقیل است.1

 .نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.معاونت طرح وبرنامه وبودجه.اداره آمار – ماخذ
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های حمل مسافر( از طریق پایانهتعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی )بر اساس صورت وضعیت  -5-12

 ای به تفکیک ماهمسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده

 سال و ماه
 مسافر جابجا شده تعداد سفر

 سواری مینی بوس اتوبوس جمع سواری مینی بوس اتوبوس جمع

1380 ............................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ............................  233000 2000 14۷000 84000 3۷61000 859000 25۷0000 332000 

1390 ............................  1895۷۷ 18155 90145 812۷۷ 2611588 ۷26954 15۷2221 312413 

1395 ............................  122۷41 3425۷ 42384 46100 2241539 14128۷6 661148 16۷515 

1396 ............................  84934 1۷32۷ 35065 32542 1343600 ۷12001 515039 116560 

139۷ ............................  ۷0900 10664 31۷34 28502 944814 40۷۷60 430603 106451 

1398 ............................  94۷26 ۷549۷ 10562 866۷ 19۷9946 1۷88941 160831 301۷4 

1399.................... 95332 47476 32729 15127 2396902 1963780 383619 49503 

 11۷۷ 15551 95813 112541 416 1300 2322 4038  ........................ فروردین

33533 112562 15020۷ 1309 2499 2۷58 6566  ..................... اردیبهشت  4310 

 3945 32465 10۷۷۷3 144183 1180 2393 2۷02 62۷5  ............................ خرداد

 40۷4 3۷292 159259 200625 124۷ 2950 3840 803۷  ................................. تیر

911620 1963۷6 1086 2435 3910 ۷431  ............................. مرداد  30663 3694 

 3۷13 38455 188429 22699۷ 1122 2810 45۷4 8506  ......................... شهریور

86۷182 222311 1213 28۷5 4414 8502  ............................... مهر  35314 4130 

 4551 34232 188403 22۷186 1324 2988 454۷ 8859  ............................... آبان

 4۷01 34612 1۷۷434 216۷4۷ 1492 3183 428۷ 8962  ................................. آذر

 4910 35312 202664 242886 1482 3493 4881 9856  ................................ دی

 52۷2 3133۷ 189428 22603۷ 1681 3028 4550 9259  ............................ بهمن

 5026 28651 19۷129 230806 15۷5 2۷۷5 4691 9041  ............................ اسفند

 ای استان بوشهر.اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده - ماخذ
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های تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی )بر اساس صورت وضعیت حمل مسافر( از طریق پایانه -6-12

 1399ای بر حسب شهرستان: مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده

 شهرستان
 مسافر جابجا شده عداد سفرت

 سواری مینی بوس اتوبوس جمع سواری مینی بوس اتوبوس جمع

 49503 383619 1963780 2396902 15127 32729 47476 95332  .......کل استان    

 145۷3 2948۷ 21399 65459 5۷00 1836 629 8165  ......................... بوشهر

 12۷8 18134 0 19412 329 25۷1 0 2900  ..................... تنگستان

 1141 ۷42۷6 ۷99489 8۷4906 12۷ 4421 18930 234۷8  ............................. جم

 5523 201510 204 20۷23۷ 1459 11881 5 13345  .................... دشتستان

 4206 1۷548 930 22684 1240 28۷6 22 4138  ......................... دشتی

 0 4003 9132 13135 0 66۷ 341 1008  ............................. دیر

 ۷84 ۷21 0 1505 196 46 0 242  ............................ دیلم

 98 16 1130442 1130556 39 1 2۷441 2۷481  ....................... عسلویه

 359 35328 16۷1 3۷358 290 8149 94 8533  ........................ کنگان

 21541 2596 513 24650 5۷4۷ 281 14 6042  .......................... گناوه

 ای استان بوشهر.اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده - ماخذ
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های استانی )بر اساس صورت وضعیت حمل مسافر( از طریق پایانه برون تعداد سفر و مسافر جابجا شده -7-12

 ای به تفکیک ماهری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جادهمسافرب

 سال و ماه
 مسافر جابجا شده تعداد سفر

 سواری مینی بوس اتوبوس جمع سواری مینی بوس اتوبوس جمع

1380 ............................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ............................  233000 2000 14۷000 84000 3۷61000 859000 25۷0000 332000 

1390 ............................  1895۷۷ 18155 90145 812۷۷ 2611588 ۷26954 15۷2221 312413 

1395 ............................  122۷41 3425۷ 42384 46100 2241539 14128۷6 661148 16۷515 

1396 ............................  84934 1۷32۷ 35065 32542 1343600 ۷12001 515039 116560 

139۷ ............................  ۷0900 10664 31۷34 28502 944814 40۷۷60 430603 106451 

1398........................... 94۷26 ۷549۷ 10562 866۷ 19۷9946 1۷88941 160831 301۷4 

1399 ..................  79684 64451 7625 7608 1345884 1479181 109515 23782 

 ۷36 4993 33294 39023 246 331 12۷3 1850  ........................ فروردین

 1۷29 95۷9 83806 95114 549 620 4813 5982  ..................... اردیبهشت

 184۷ 98۷5 9۷9۷6 109698 589 631 5040 6260  ............................ خرداد

 1961 12105 109۷5۷ 123823 635 ۷48 5498 6881  ................................. تیر

 2035 ۷930 122۷23 132688 611 500 5895 ۷006  ............................. مرداد

 1۷43 8145 112۷20 122608 564 521 5650 6۷35  ......................... شهریور

 1944 8221 116348 126513 595 54۷ 5۷95 693۷  ............................... مهر

 2138 9221 125۷63 13۷122 662 61۷ 6155 ۷434  ............................... آبان

 2218 9400 120646 132264 ۷53 ۷11 5891 ۷355  ................................. آذر

 2225 10209 131۷33 14416۷ ۷38 844 6061 ۷643  ................................ دی

 2484 9683 145۷58 15۷925 813 ۷4۷ 6248 ۷808  ............................ بهمن

 2۷22 10154 145360 158236 853 808 6132 ۷۷93  ............................ اسفند

 بوشهر.ای استان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده - ماخذ
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های ون استانی )بر اساس صورت وضعیت حمل مسافر( از طریق پایانهبرتعداد سفر و مسافر جابجا شده  -8-12

 1399ای بر حسب شهرستان: مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده

 شهرستان
 مسافر جابجا شده تعداد سفر

 سواری بوس مینی اتوبوس جمع سواری مینی بوس اتوبوس جمع

 23782 109515 1345884 1479181 7608 7625 64451 79684  ....... کل استان    

 10۷44 652 228620 240016 3869 38 200۷6 23983  ........................ بوشهر

 42 144۷ 0 1489 14 250 0 264  .................... تنگستان

 1264 522۷۷ 649810 ۷03351 243 3045 16510 19۷98  ............................. جم

 5993 33559 ۷239 46۷91 16۷۷ 1915 659 4251  ................... دشتستان

 9۷4 ۷30 5322 ۷026 318 113 286 ۷1۷  ......................... دشتی

 0 11340 512۷9 62619 0 100۷ 1۷9۷ 2804  ............................. دیر

 434 19 28۷5 3328 110 1 318 429  ........................... دیلم

 0 104 265546 265650 0 6 1۷286 1۷292  ...................... عسلویه

 86 2596 344۷۷ 43040 ۷6 1166 208۷ 3329  ........................ کنگان

 4245 910 100۷16 1058۷1 1301 84 5432 681۷  .......................... گناوه

 ای استان بوشهر.اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده - ماخذ
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 برحسب ماه ای بر اساس بارنامه صادر شدهوزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جاده -9-12

 )تن(

 جابجایی درون استانی سال و ماه
 جابجایی برون استانی

 ورودی  خروجی

1380....................................................  156422 69۷403 0 

1385....................................................  1843190 221315۷ 360۷000 

1390....................................................  2841492 42550۷4 0 

1395....................................................  1520829 42609۷4 5۷18803 

1396....................................................  1594559 4468۷64 0 

139۷....................................................  2194200 3885860 0 

1398....................................................  2941464 4009654 ۷25053۷ 

1399.................................. 2782000 4775000 6483000 

 332000 2۷0000 148000  ............................................... فروردین

 588000 458000 320000  ............................................. اردیبهشت

 5۷4000 34۷000 250000  .................................................... خرداد

 5۷5000 344000 20۷000  .........................................................تیر

000360 205000  ..................................................... مرداد  525000 

 550000 366000 221000  ................................................. شهریور

00038۷ 236000  ....................................................... مهر  563000 

 4۷8000 402000 203000  ....................................................... آبان

 586000 448000 2۷2000  ........................................................ آذر

 641000 531000 268000  ....................................................... دی

 596000 45۷000 240000  .................................................... بهمن

 4۷5000 405000 212000  .................................................... اسفند

 ای استان بوشهر .اداره کل راهداری و حمل و نقل، جاده - ماخذ

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار حمل و نقل و انبارداری -12

444 

ای بر اساس بارنامه صادر شده برحسب وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جاده -10-12

 ن( )ت  1399شهرستان:

 جابجایی درون استانی شهرستان
 جابجایی برون استانی

 ورودی  خروجی

 6479000 4781000 2789000  ............................. کل استان    

 2246000 ۷۷4000 ۷30000  ...................................................... بوشهر

 ۷8000 2000 2000  .................................................. تنگستان

 145000 45000 2000  ........................................................... جم

 642000 491000 1011000  ................................................. دشتستان

 323000 2۷6000 81۷000  ....................................................... دشتی

 215000 28۷000 ۷000  ........................................................... دیر

 ۷1000 10000 4000  ......................................................... دیلم

 16۷9000 2286000 145000  .................................................... عسلویه

 ۷۷3000 5۷0000 64000  ......................................................کنگان

 30۷000 40000 ۷000  .................................................... عسلویه

 ای استان بوشهر .اداره کل راهداری و حمل و نقل، جاده - ماخذ
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 تن( –)فروند  هارگانی و ظرفیت آنتعداد شناورهای با ظرفیت هزار تن و بیشتر وارد شده به بنادر باز -11-12

 تعداد سال و بندر
 ظرفیت

 ناخالص خالص

1380 ........................  000 000 000 

1385 ........................  000 000 000 

1390 ........................  623 2589 6308 

1395 ........................  2864 ۷3303340 129880309 

1396 ........................  2۷63 ۷1259514 123620841 

139۷ ........................  3921 62۷25412 115908012 

1398......................... 2128 234۷1143 4۷۷۷8293 

1399 ................  1978 5/18716324 52/38314224 

 3932324 24/1929330 55۷ ............بوشهرشهر  

 1340۷600 ۷18281۷ 284 ................خارگشهر

 211892 89631 120 ..........دیرشهرستان 

 52/20۷46864 26/950461۷ 1011 ...عسلویهشهرستان 

 15544 9929 6 .......گناوهشهرستان 

 0 0 0 شهرستان تنگستان

 0 0 0 شهرستان جم............

 0 0 0 شهرستان دشتستان

 0 0 0 شهرستان دشتی........

 0 0 0 شهرستان دیلم..........

 0 0 0 شهرستان کنگان.......

 اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر . - ماخذ

 تان بوشهر .ادراه کل بنادر و دریانوردی اس -

 شود.هایی که در این زمینه فعالیت دارند، تکمیل میتوجه: برای استان
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 بیشتر تعداد شناور وارده به بنادراستان با ظرفیت هزارتن و -12-4 نمودار

 
 12-9-مبنا جدول 
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 )تن( وزن کاالی تخلیه و بارگیری شده در بنادر بازرگانی استان -12-12

 سال و بندر

 گیریبار تخلیه

 مواد نفتی
کاالهای 

 غیرنفتی
 مواد نفتی

کاالهای 

 غیرنفتی

1380...........................................................................  000 000 000 000 

1385...........................................................................  000 000 000 000 

1390...........................................................................  1441162 1954536 38۷۷24 1080226 

1395...........................................................................  3403021 1816۷13 141906949 10300498 

1396...........................................................................  2266۷58 2426351 141855529 102584۷8 

139۷...........................................................................  41511۷8 123۷029 109616465 10805859 

1398.......................................................................... 100۷345 3134115 12324612 43546۷65 

1399 .....................................................  5729296 1381721 8699935 32241399 

 360920 2041643 596948 598188  ......................................................... شهرستان بوشهر

 1432۷440 ۷9810 256040 50۷4442  ................................................................... شهرخارگ

 0 253921 64565 0  .............................................................. ستان دیرشهر

 1۷553038 6603213 13۷581 56666  ....................................................... شهرستان عسلویه

 0 2102۷ 630۷0 0  ........................................................... گناوه شهرستان

 0 0 20681۷ 0  ......................................................... کنگانشهرستان 

 0 21 56۷00 0  ............................................................ دیلمشهرستان 

 0 0 0 0  .................................................... دشتستانشهرستان 

 0 0 0 0  .......................................................... دشتیشهرستان 

 0 0 0 0  .............................................................. جمشهرستان 

 0 0 0 0  ..................................................... تنگستانشهرستان 

 اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر . - ماخذ

 ادراه کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر . -

 شود.هایی که در این زمینه فعالیت دارند، تکمیل میتوجه: برای استان
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 تعداد سفر و مسافر خروجی و ورودی بنادر بازرگانی استان -13-12

 سال و بندر
 خارج شده وارد شده

 مسافر تعداد سفر مسافر اد سفرتعد

1380 ......................................................  000 000 000 000 

1385 ......................................................  000 000 000 000 

1390 ......................................................  435 ۷1109 435 ۷3864 

1395 ......................................................  4423 353455 4420 35۷142 

1396 ......................................................  2566 201۷84 2563 20188۷ 

139۷ ......................................................  19۷4 218669 19۷8 220309 

1398 ......................................................  000 204661 000 199631 

1399..................................... 000 127544 000 128057 

 36۷00 000 36285 000  ..................................... شهرستان بوشهر

 62458 000 63848 000  ............................................... شهرخارگ

 0 000 0 000  ........................................................... دیر

 0 000 0 000  .................................................... عسلویه

 28899 000 2۷411 000  ........................................................ گناوه

 0 000 0 000  .................................................. تنگستان

 0 000 0 000  ........................................................... جم

 0 000 0 000  ................................................. دشتستان

 0 000 0 000  .......................................................دشتی

 0 000 0 000  ......................................................... دیلم

 0 000 0 000  ..................................................... کنگان

 اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر . -ماخذ

 ادراه کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر . -

 شود.هایی که در این زمینه فعالیت دارند، تکمیل میتوجه: برای استان
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  بار حمل شده در پروازهای داخلی برحسب ماهوزن مسافر و  -14-12

 سال و ماه
 )تن(وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1380 ............................  262 262 15012 16۷00 202 149 

1385 ............................  254 254 293۷5 29۷6۷ 813 ۷48 

1390 ............................  13۷8 1366 181003 193۷13 262۷ 2080 

1395 ............................  1642 1643 209105 568356 2221 2511 

1396 ............................  99 2093 265241 340314 250۷ 3964 

139۷ ............................  1805 1805 201934 239936 16۷2 2390 

1398 ............................  2162 2162 22۷199 253189 1۷89 188۷ 

1399................. 1702 1702 138047 147513 1133 1286 

 42 39 45۷5 4624 82 82  ........................ فروردین

 ۷6 92 8150 9144 121 121  ..................... اردیبهشت

 12۷ 84 132۷1 10915 132 132  ............................. خرداد

 126 80 14399 11363 145 145  ................................. تیر

 110 9۷ 12463 12944 145 145  ............................. مرداد

 134 11۷ 16351 1488۷ 150 150  .......................... شهریور

 120 119 1۷013 1496۷ 148 148  ................................ مهر

 103 94 12889 109۷0 155 155  ............................... آبان

 102 9۷ 11182 10818 156 156  ................................. آذر

 108 101 11512 11846 153 153  ................................ دی

 10۷ 93 12۷13 12020 152 152  ............................. بهمن

 125 116 12995 13549 163 163  ............................. اسفند

 های استان بوشهر .اداره کل فرودگاه - ماخذ
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  المللی )به استثنای حجاج( برحسب ماهمسافر و بار حمل شده در پروازهای بین -15-12

 سال و ماه
 )تن(محموالت پستی )تن(وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی روجیخ ورودی خروجی ورودی

1380 .........................................  262 262 15012 16۷00 202 149 000 000 

1385 .........................................  254 254 293۷5 29۷6۷ 813 ۷48 000 000 

1390 .........................................  135 138 15146 158۷۷ 230 304 000 000 

1395 .........................................  ۷0 ۷0 8۷25 8902 94 8۷ 000 000 

1396 .........................................  99 99 11433 11698 126 130 000 000 

139۷ .........................................  50 50 69۷ 680 83 ۷2 000 000 

1398 (1) .....................................  4 4 2 2 3۷1 363 000 000 

1399(1)............................ 4 4 13 99 5/34 2/2 000 000 

 000 000 000 000 000 000 000 000  ..................................... فروردین

 000 000 ۷/0 34 45 ۷ 3 3  ...................................اردیبهشت

 000 000 000 000 000 000 000 000  .......................................... خرداد

 000 000 5/1 5/0 54 6 1 1  .............................................. تیر

 000 000 000 000 000 000 000 000  ........................................... مرداد

 000 000 000 000 000 000 000 000  ....................................... شهریور

 000 000 000 000 000 000 000 000  ............................................. مهر

 000 000 000 000 000 000 000 000  .............................................آبان

 000 000 000 000 000 000 000 000  .............................................. آذر

 000 000 000 000 000 000 000 000  ............................................. دی

 000 000 000 000 000 000 000 000  .......................................... بهمن

 000 000 000 000 000 000 000 000  .......................................... اسفند

 روازهای کمتری صورت گرفته است. پبه دلیل تورم  98در سال (1

 های استان بوشهر .اداره کل فرودگاه -ماخذ

 شود.هایی که در این زمینه فعالیت دارند، تکمیل میتوجه: برای استان
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های هواپیمایی داخلی المللی برحسب شرکتاج( و بار حمل شده در پروازهای بینمسافر )به استثنای حج -16-12

  1399و خارجی: 

 تعداد پرواز شرح
 )تن(محموالت پستی )تن(وزن بار تعداد مسافر

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

 000 000 363 371 2 2 4  ..................... جمع     

های هواپیمایی داخلیشرکت

.............................................  

4 2 2 3۷1 363 000 000 

های هواپیمایی شرکت

  ................................. خارجی

0 0 0 0 0 000 000 

 های استان بوشهر .اداره کل فرودگاه -ماخذ

 شود.هایی که در این زمینه فعالیت دارند، تکمیل میتوجه: برای استان

 

  های هواپیماییتعداد پرواز و مسافر حمل شده حج تمتع توسط شرکت -17-12

 تعداد پرواز سال
 )تن(وزن بار فرتعداد مسا

 خروجی ورودی خروجی ورودی

1380 ....................................  16 2026 2026 59 48 

1385 ....................................  14 1893 1893 56 45 

1390 ....................................  2۷ 3255 3292 92 45 

1395(1) ................................  0 0 0 0 0 

1396 ....................................  16 1039 1039 29 28 

139۷ ....................................  8 916 916 21 18 

1398 ....................................  14 ۷60 11۷1 1۷ 23 

1399...................... 0 0 0 0 0 

 های استان بوشهر .اداره کل فرودگاه -ذماخ

 شود.هایی که در این زمینه فعالیت دارند، تکمیل میتوجه: برای استان

 هیچ پرواز و مسافری از استان بوشهر  به حج تمتع نرفته است. 1395(در سال 1
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  های تعاونی حمل و نقل فعال در پایان اسفندمشخصات عمومی شرکت -18-12

 )میلیون ریال(سرمایه شاغالن اعضاء تعداد شرکت نسال و شهرستا

1380 ....................................  000 000 000 000 

1385 ....................................  24 2651 654 861۷44 

1390 ....................................  186 4213 1۷35 32233 

1395 ....................................  191 3996 4098 84239 

1396 ....................................  1۷2 4241 2551 110983 

139۷ ....................................  1۷3 4215 2608 90016۷28 

1398 ....................................  1۷4 4222 2638 9002۷228 

1399....................... 177 4243 2620 108107601 

 98042051 800 10۷5 ۷6  ................................... بوشهر

 601800 1049 ۷26 55  ............................... تنگستان

 0 0 0 0  ........................................ جم

 10500 45 ۷ 1  .............................. دشتستان

 130۷50 11۷ 206 12  .................................... دشتی

 908000 103 22۷ 10  ........................................ دیر

 91500 29 36۷ 6  ...................................... دیلم

 29500 200 112 1  ................................ عسلویه 

 88200 135 1۷۷ 9  ................................... کنگان

 8205300 142 1346 ۷  ..................................... گناوه

 اجتماعی استان بوشهر. رفاه و کار تعاون، اداره کل – ماخذ
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 1399انبار و سردخانه فعال برحسب نوع مدیریت : -19-12

 عمومی (1)خصوصی جمع شرح

 0 5 5  ....................................... انبار

 0 3 3  ................................سردخانه

 باشد.های بخش تعاونی نیز می( شامل انبارها و سردخانه1
 .زیربنایی و صنعت، معدن دفتر. رانای آمار مرکز - ماخذ

 

 1399دایر برحسب نوع : های سردخانهمشخصات سالن -20-12

 حجم )متر مکعب( مساحت )متر مربع( سالن تعداد نوع سالن

 3029 1002 14  ............... یک مدار زیر صفر 

 0 0 0 ...........یک مدار باالی صفر 

 0 0 0  .............................. دو مداره 

 .زیربنایی و صنعت، معدن دفتر. ایران آمار مرکز - ماخذ 

 

 ) تن ( تعداد و ظرفیت سیلوهای دایر و انواع انبار دایر ذخیره گندم -21-12

 سال

 انبار گندم سیلوی گندم

 ظرفیت تعداد
 رو باز سرپوشیده معمولی

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد

 000 000 40000 2 40000 انبارهای چغادک مجتمع  ......................1380

 000 000 15000 1 15000 الزهراآرد  کارخانه  ......................1385

 3000 1 4000 1 ۷000 آرد برازجان کارخانه  ......................1390

1395......................  1 8000 3 86000 0 0 

1396......................  1 8000 3 60000 0 0 

139۷......................  1 8000 3 60000 0 0 

1398......................  1 8000 3 ۷0000 0 0 

1399............. 1 8000 3 45000 0 0 

 بوشهر. شرکت غله و خدمات بازرگانی استان – ماخذ
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 ) تن ( عملکرد سیلوهای گندم -22-12

 سال
موجودی اول 

 سال

 گندم خارج شده از سیلو گندم وارد شده به سیلو

 از خارج کشور هااز سایر استان از استان
تحویل به 

 کارخانه

تحویل به سایر 

 سیلوها

1380 ....................................  ۷053 28۷09 5248 ۷9۷04 4484 0 

1385 ....................................  11983 91928 20۷0۷ 20506 1184۷5 14۷63 

1390 ....................................  23129 84۷9 51412 0 ۷3222 0 

1395 ....................................  13908 100۷16 20049 0 113398 ۷191 

1396 ....................................  14052 9601 853۷8 0 91144 0 

139۷ ....................................  1۷888 5۷68 9851۷ 0 105195 0 

1398 ....................................  16954 12265۷ 25004 0 129515 31282 

1399...................... 13755 119646 34794 0 141106 14843 

 شرکت غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر. – ماخذ
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 مقدمه

های مهم توسعه کشور است. ارتباطات از زیرساخت

بیشترین توسعه کشورها در دو دهه گذشته در جوامعی 

رخ داده است که بیشترین توسعه را در بخش ارتباطات 

اتی و ارتباطی های اطالعاند. تأثیرات فناوریشاهد بوده

اند با پردازان سعی کردهچنان عمیق بوده است که نظریه

ای این های جامعه اطالعاتی و جامعه شبکهنظریه

 تحوالت را تبیین کنند. 

ارتباطات نقش مهمی در تحول اقتصادی کشور به سمت 

انداز اقتصاد دانش بنیان دارد. با توجه به این اهمیت چشم

یک فصل جداگانه به بخش  1393روزافزون، از سالنامه 

ارتباطات اختصاص یافته است. به همین دلیل سری 

 ساله نمی باشد. 8زمانی برخی از جداول به صورت 

های آمارهای ارائه شده در این فصل در مورد فعالیت

مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات می باشد 

در که در زیر به تاریخچه مختصری از تهیه آمارها، 

 شود.های ذکر شده اشاره میهریک از زمینه

توسط  133۷آمارهای مربوط به پست که از سال پست:

ادارات ذیربط به روش ثبتی تولید می شود، توسط مرکز 

در سالنامه آماری  1345آمار ایران گردآوری و از سال 

کشور منتشر شده است. آمارهای این بخش در سال 

فناوری اطالعات مورد  توسط وزارت ارتباطات و 1393

 بازنگری قرارگرفته است.

آمارهای مربوط به مخابرات که از سال  مخابرات:

شود، توسط ادارات ذیربط به روش ثبتی تولید می 133۷

در  1345توسط مرکز آمار ایران گردآوری و از سال 

سالنامه آماری کشور منتشر شده است. آمارهای این 

رت ارتباطات و فناوری توسط وزا 1393بخش نیز در سال

 اطالعات مورد بازنگری قرار گرفته است.

اطالعات مربوط به این حوزه از  فناوری اطالعات:

به سالنامه آماری کشور اضافه شده است.  1393سال 

به بعد 1392اطالعات آماری در این خصوص برای سال 

 باشد.قابل احصا می

کاربران  مرکز آمار ایران نیز دو بار طرح آمارگیری از

و  138۷های اینترنت در خانوارهای کشور را در سال

با  1392آورده است. این طرح در سال به اجرا در 1389

خانوارها و افراد از  طرح آمارگیری استفاده»عنوان 

سازمان »به سفارش « فناوری اطالعات و ارتباطات

به عنوان مسئول تدوین نظام « فناوری اطالعات ایران

های فناوری اطالعات و ارتباطات کشور و پایش شاخص

تهیه و اجرا شده است. « ی آمارپژوهشکده»با همکاری 

طرح »نیز این طرح با عنوان 1396و  1394های در سال

برخـورداری خانـوارها و افـراد از فناوری  ریـآمارگی

اجرا شده است. اطالعات این « اطالعات و ارتباطات

 است.طرح در این فصل ارائه شده 
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 تعاریف و مفاهیم

، آن الزم تجهیزات که است تلفنی :منصوبه تلفن

 .است واگذار نشده مشترک هنوز به ولی گردیده نصب

و در  نام به که است تلفنی کار: به مشغول تلفن

، آن وسیلهتواند بهمی باشد و مشترکمی اختیار مشترک

 ند.بـرقرار ک ارتباط تلفنی

 روستاهایی :ارتباط تلفنی دارای نقاط روستایی

 به دسترسی ، امکاندفاتر مخابراتی از طریق هستند که

 کل کشور را دارند. شبکه مخابراتی

و  امکانات تمام که است ایوسیله :همراه تلفن

 را بدون معمـولی دیجیتال تلفن یک هایقابلیت

و یا سیار  متحرک شکل ، بهثابت مکانی به وابستگی

 دهد.می ارائه

 محل جغرافیایی استقرار فرستنده اصلی است.ایستگاه: 

 است ها و تجهیزاتیمجموعه دستگاه: اصلی فرستنده

 صورت را به و یا تلویزیونی رادیویی هایبرنامه که

از  کند و پسمی صدا یا صدا و تصویـر دریافت سیگنال

ها و از فرکانس یکی موردنظر را روی ، منطقهتقویت

 دهد.قرار میپوشش  تحتشده،  تنظیم هایکانال

در آن  شود کهمی هــگفت هاییمکان به :واحد پستی

شود. می انجام پستی و یا عملیات عرضه پستی اتـدمـخ

 جغرافیایی محل موقعیت برحسب پستی واحدهای

 قرار دارد و یا دیـگری رار یا زیرنظر واحد پستیاستق

 که پستی اجرایی نظر واحدهای زیر طور مستقیمبه

 ، فعالیتاست و پشتیبانی اداری خدمات آن عمده فعالیت

 کند.می

مستقر در  اصلی واحد پستی یا اداره پست: کل اداره

 شهر پستی طقمنا از و یا یکی یا  شهرستان مرکز استان

 پستی و عملیات خدمات تمامی، در آن که است تهران

 گیرد.می انجام

 تمامیدر  که اسـت واحد پستی :دفتر پست شهری

 قبولمربوط به  وجود دارد و عملیات نقاط شهری

 آن و نیـز فـروش و توزیع ، ارسالسازی، آمادهمرسوالت

 دهد.می را انجام بهـادار پـستـی اوراق

 که است واحد پستی یک :شهری پست باجه

 زیاد است پستی تقاضای که ، در نقاطیضرورت برحسب

شود یا خصوصی، دایر می عمومی بزرگ مانند موسسات

 نیز بسته رسد ومی فروش به بهادار پستی ، اوراقو در آن

 محدود پذیرفته صورت هب پستی مرسوالت مورد، انواع به

 شود.می

شهرها  یا حاشیه نقاط روستایی در :پستی نمایندگی

 مقرون نظر اقتصادی از میسر تاسیس واحد پستی که

 نوع شود. اینایجاد می پستی نیست، نمایندگی صرفه به

و  عادی مراسالت و توزیع ولـواحدها در ارتباط با قب

 واحدها، طبق نوع ور اینما کند. ادارهمی فعالیت سفارشی

 طور معمولاز افراد مورد اعتماد محلی )به یکی قرارداد به

 شود.می کسبه( محول

 که از نقاط روستایی در برخی :روستایی دفتر پست

وجود دارد،  پستی خدمات عرضه برای شرایط الزم

 شود کهدایر می "یروستای دفتر پست" نام به واحدهایی

 همجوار را تحت از روستاهـای ، تعدادیطور معمولبه

 قبول مربوط به واحدها، عملیات خود دارد. در این پوشش

 آن و نیز فروش و توزیع ، ارسالسازی، آمادهمرسوالت

 گیرد.می انجام بهادار پـستی اوراق

 حدهایاز وا در تعدادی :و مخابرات دفتر پست

شهرها و  در حاشیه یبرداربهرهمورد  یا مخابراتی پستی
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 و یا مخابراتی پستی ، خدماتروستایـی یـا مناطـق

 شرکت نفر با مدیریت یک تصدی تحت طور توأمبه

و  واحدها دفتر پست این گردد کهمی ارائه پسـت

 شود.می نامیده مخابرات

 واحد پستی، کوچکترینصندوق : پستی صندوق

 شهرها )اعم از معابر عمومی برحسب مورد در که پستی

کنندگان از خدمات گردد و استفادهمی نصب روستاها(، و

پستی، مرسوالت عادی خود را پس از الصاق تمبر برای 

 اندازند. میآن ارسال توسط پست، به داخل 

 هایفـروشگاه شامل :پستـی سایـر واحدهای

سیار و  پست ،پستیخدمات دهندهارائه روستایی یـعاونت

 .است رسانینامه ایستگاه

 داخل برای آن وزن که ایهر مرسوله :پستی امانت

 10از کشور، از خارج و برای کیلوگرم 30حداکثر  کشور،

 تجاوز نکند، به زمینی کیلوگرم 20و هوایی کیلوگرم

مورد  حسب و سفارشی، و به صورت پستی امانت عنوان

 و ، پذیرفتهخاص مقررات بر اساس شده اظهار با قیمت

 شود.می ارسال

 صورت به که است چاپی اوراق پستی: مطبوعات

طور در یابد و بهانتشار می ،و نشریه ، مجله، روزنامهکتاب

 هـب و نسبت ودـشمی پست لـویـتح باز در ابعاد مختلف

 پستی رخـ، نر مرسوالتـایـس

 شود.می در مورد آن اعمال کمتری

 کاال و اطالعات از هرگونه عبارت: کوچک هایبسته

، یا خام شده ظاهر ، فیلممغناطیسی ، نوارهایضبط شده

 کیلوگرم 2حداکثر تا  هایبسته صورتبه سوغات هدایا و

 ،سفارشی صورتمعموالً به رسوالتم گونه. ایناست

 شود.می ارسال و پذیرفته یا اکسپرس بیمه

 گزیده اطالعات 

های ثابت منصوبه ، تعداد کل تلفن1399در سال 

تلفن مشغول  2۷3996باشد که از این تعداد می 385026

های منصوبه و مشغول بکار باشند. تعداد تلفنبکار می

صد در 1/4به ترتیب بدون تغییروسال گذشته نسبت به 

تعداد کل خطوط  1399افزایش داشته است. در سال 

 واگذار شده که شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل است، 

 خط دائمی و  3۷6436باشد که از این تعداد خط می

باشد. تعداد کل خطوط خط اعتباری می26098۷3

ز باشد که امی 190۷223مشغول به کار در همین سال

خط اعتباری  15۷3065دائمی و 334158خط  این تعداد 

 باشد. می

های همراه تعداد کل مشترکان تلفن 1399در پایان سال 

باشد که نسبت به سال خط می 1042534مشغول بکار 

 درصد افزایش داشته است.  9/10قبل از

ساله و بیشتر دارای  6پوشش جمعیتی  1396در سال 

تعداد  1399باشد. در سال درصد می 80تلفن همراه 

باشد که از می 14۷108خطوط پرسرعت اینترنت استان 

خط خانگی و بقیه خط تجاری  5/83درصد این تعداد 

 باشد. می

 143دفتر پیشخوان دولت و  69در استان بوشهر تعداد 

صندوق  310و  (ICT) روستایی مخابرات و پست دفتر

 پستی شهری و روستایی وجود دارد.

مجموع مرسوالت پستی صادره شهری و  1399 در سال

مرسوله، تعداد  4898۷4بین شهری درون استانی، معادل 

مرسوالت پستی صادره برون استانی حدود 

 می باشد.مرسوله 1111222
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های ثابت منصوبه و مشغول به کار در مناطق شهری و روستایی و نقاط روستایی دارای ارتباط تعداد تلفن -1-13

 تلفنی

و  سال

 شهرستان

نقاط  روستایی شهری کل

روستایی 

دارای ارتباط 

 تلفنی

 مشغول به کار منصوبه مشغول به کار منصوبه مشغول به کار منصوبه

1380 ...............  000 000 000 000 000 000 000 

1385 ...............  3511۷0 289059 245۷69 218068 105401 ۷0991 6۷6 

1390 ...............  338618 28۷133 2480۷6 210506 90542 ۷662۷ 602 

1395 ...............  419845 334۷59 299242 256265 120603 ۷8494 565 

1396 ...............  421185 336۷89 300832 25۷936 120353 ۷8853 552 

139۷ ...............  385026 258311 304511 210195 80513 48116 552 

1398 ...............  385026 263190 304513 212812 80513 503۷8 552 

1399........ 385026 273996 304513 225061 80513 48935 581 

 33 4235 5832 ۷2423 105438 ۷6658 1112۷0  ...............بوشهر

 91 943۷ 151۷1 6382 8368 15819 23539  ........... تنگستان

 60 4320 ۷032 6580 13540 10900 205۷2  ................... جم

 123 14394 19۷34 42911 65۷99 5۷305 85533  .......... دشتستان

 81 3۷۷8 ۷0۷2 1315۷ 193۷9 16935 26451  ............... دشتی

 45 2521 3150 12558 14102 150۷9 1۷252  ................... دیر

 32 ۷6۷ 3104 9322 11810 10089 14914  ..................دیلم

 23 526۷ 10498 ۷385 10248 12652 20۷46  ............. عسلویه

 12 3125 3208 19093 28516 22218 31۷24  .............. کنگان

 52 2534 5۷12 23001 2۷313 25535 33025  ................ گناوه

 اداره کل مخابرات استان بوشهر. - ماخذ

 

  



 ارتباطات -13 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   461 

 )تعداد خط(تعداد تلفن های منصوبه دراستان به تفکیک سال -13-1 نمودار

 
 13-1-مبنا جدول 

 

 )تعداد خط(تعداد تلفن های مشغول به کار -13-2 نمودار

 
 13-1-مبنا جدول
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  فکیک نوع خط و اپراتورتخطوط واگذار شده و مشغول به کار تلفن همراه به  -2-13

 سال 

 جمع کل

 شغول به کارخطوط م خطوط واگذار شده

 اعتباری دائمی جمع اعتباری دائمی جمع

1395............... 2443964 266440 21۷۷524 138۷333 2549۷1 1132362 

1396............... 2۷28931 282606 2446325 1502۷95 25645۷ 1246338 

139۷............... 24863۷9 31۷100 21692۷9 1504416 26۷965 1236451 

1398................ 2۷9911۷ 34۷۷55 2451362 1۷31531 30858۷ 1422944 

1399..........  2986309 376436 2609873 1907223 334158 1573065 

 سال 

 همراه اول

 خطوط مشغول به کار خطوط واگذار شده

 اعتباری دائمی جمع اعتباری دائمی جمع

1395............... 10623۷1 251519 810852 818990 249192 569۷98 

1396.............. 11۷8120 250453 92۷66۷ 864533 250002 614531 

139۷.............. 130360۷ 281651 1021956 8۷5242 261524 613۷18 

1398.............. 1396528 2883۷1 110815۷ 939282 266518 6۷2۷64 

1399......... 1528598 296268 1232330 1042534 275956 766578 

 سال 

 ایرانسل

 خطوط مشغول به کار خطوط واگذار شده

 اعتباری دائمی جمع اعتباری دائمی جمع

1395................. 133۷۷15 14131 1323584 556321 5563 550۷58 

1396................ 1495132 31295 146383۷ 624994 6250 618۷44 

139۷................ 1126359 34855 1091504 60۷381 60۷4 60130۷ 

1398................. 1350466 58455 1292011 ۷6۷2۷2 41586 ۷25686 

1399.......... 1402499 79093 1323406 838756 57658 781098 

 سال 

 رایتل

 خطوط مشغول به کار خطوط واگذار شده

 اعتباری دائمی جمع اعتباری دائمی جمع

1395................ 438۷8 ۷90 43088 12022 216 11806 

1396................ 556۷9 858 54821 13268 205 13063 

139۷................. 56413 594 55819 21۷93 36۷ 21426 

1398................. 52123 929 51194 249۷۷ 483 24494 

1399.......... 55212 1075 54137 25933 544 253899 

    .اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان بوشهر -مأخذ 
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 )تعداد خط(خطوط واگذار شده تلفن همراه اول و ایرانسل -13-3 نمودار

 
 13-2مبنا: جدول 
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 ساله و بیش تر برحسب استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات  6جمعیت  -3-13

 سال
ساله و  6کل جمعیت 

 بیش تر

دارای تلفن جمعیت 

 همراه

جمعیت استفاده کننده از 

 رایانه

 جمعیت کاربر اینترنت

138۷  ..................................  ۷۷8133 0 0 10۷822 

1389 ...................................  800855 55۷424 2419۷5 134۷89 

1392 ...................................  949۷98 ۷24294 390289 349242 

1394 ...................................  99۷4۷6 ۷92038 4۷0151 526621 

1396 ........................  1041187 842196 547098 729177 

 . دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.مرکز آمار ایران -ماخذ

 شود.تکمیل می ICTهای اجرای طرح توجه: اطالعات این جدول برای سال

 

 خانوارهای استان برحسب برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات در محل سکونت -4-13

 سال
کل خانوارهای 

 استان

خانوارهای 

 دارای تلفن

 خانوارهای

 دارای رایانه

سترسی به خانوارهای با د

 اینترنت در محل سکونت

138۷ ....................................  214010 205680 63020 38645 

1389 ....................................  238012 232024 ۷56۷6 45923 

1392 ....................................  2۷8988 2۷4848 146181 113199 

1394 ....................................  3069۷4 303160 194319 194186 

1396 ........................  332994 329599 244559 279147 

 مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -مأخذ

 شود.تکمیل می ICTهای اجرای طرح ه: اطالعات این جدول برای سالتوج
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 تعداد خطوط پر سرعت اینترنت ثابت به تفکیک نوع در پایان اسفند -5-13

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان بوشهر -ماخذ

 تولید شده است. 1393توجه: اطالعات این جدول از سال 

 

 ایان اسفندپدر  اپراتورباند سیار به تفکیک  پهنتعداد مشترکان  -6-13

 سال
 رایتل (1)ایرانسل همراه اول جمع

1395 ...................................................  508310 26۷485 22۷۷38 1308۷ 

1396 ...................................................  ۷5112۷ 508519 228118 14490 

139۷ ...................................................  930050 589333 323426 1۷291 

1398 ..................................................  9۷۷295 4۷8558 4۷9008 19۷29 

1399.................................... 1215066 633137 560159 21770 

 ت استان بوشهر.اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعا -ماخذ

 تعداد و بوده  G 3 مشترکین تعداد فقط 1394 درسال ایرانسل به مربوط (آمار1تولید شده است.  1393توجه: اطالعات این جدول از سال 

 .باشد می کشوری بصورت G4مشترکین 

 تولید شده است. 1393توجه: اطالعات این جدول از سال 

 

  

 تجاری خانگی جمع سال

1395 .................................................  130316 99631 30685 

1396 .................................................  13120۷ 10149۷ 29۷10 

139۷ .................................................  163048 14352۷ 19521 

1398 .................................................  14۷108 122953 24155 

1399.................................. 183356 157312 26044 
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 ی اصلی رادیویی موج متوسط، تلویزیونی هاها و فرستندهتعداد ایستگاه -7-13

 سال

 رادیو

 فرستنده اصلی ایستگاه
 های پخش کننده برنامه در هر شبکهتعداد فرستنده

 برون مرزی شبکه استانی شبکه سراسری

1380 ....................................  3 520 1 2 0 

1385 ....................................  2 3 3 4 0 

1390 ....................................  3 3 3 4 0 

1393 ....................................  3 3 3 4 0 

1395 ....................................  2 3 2 4 0 

1396 ....................................  2 3 2 4 0 

139۷ ....................................  2 3 2 4 0 

1398 ....................................  2 3 2 4 0 

1399....................... 2 3 2 4 0 

 

 سال

 دیجیتال تلویزیون

 (1)ایستگاه

 فرستنده اصلی

 جمع

 و بسته اول

 بسته دوم
)شبکه بسته  سوم

 امید(
 شبکه امید شبکه اول

1380 ...................................  53 116 53 22 23 

1385 ...................................  69 204 69 45 53 

1390 ...................................  ۷5 30۷ ۷9 ۷6 ۷9 

1393 ...................................  ۷8 361 ۷8 64 ۷5 

1395 ...................................  ۷8 ۷04 ۷8 ۷8 ۷8 

1396 ...................................  80 1134 80 80 80 

139۷ ...................................  84 1134 80 80 80 

1398 ...................................  84 1134 80 80 80 

1399....................... 84 1134 80 80 80 
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 )دنباله(های اصلی رادیویی موج متوسط، تلویزیونی ها و فرستندهتعداد ایستگاه -7-13

 سال

 تلویزیون
 اف ام

 فرستنده اصلی

 فرستنده اصلی ایستگاه شبکه خبر شبکه پنجم شبکه چهارم

1380 ...................................  16 1 1 3 8 

1385 ...................................  30 3 4 11 0 

1390 ...................................  8 0 8 23 106 

1393 ...................................  10 1 8 21 110 

1395 ...................................  20 20 20 21 110 

1396 ...................................  80 58 58 21 110 

139۷ ...................................  80 58 58 21 110 

1398 ...................................  80 58 58 14 81 

1399......................... 80 58 58 14 81 

 شدند.به ترتیب شبکه اول و شبکه دوم نامیده می 13۷5شبکه سراسری و شبکه استانی تا سال  (1

 ای.های زمینی ماهواره(با احتساب ایستگاه2

 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مرکزبوشهر . -ماخذ
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 ی برحسب نوع مالکیت برداررهبهواحدهای پستی مورد  -8-13

 سال و شهرستان

 غیر دولتی دولتی

 دفتر پست شهری اداره کل و اداره
دفتر پست 

 روستایی
 نمایندگی پستی

1380 ...................................  000 000 000 000 

1385 ...................................  000 000 000 000 

1390 ...................................  9 16 14 29 

1395 ...................................  11 4 8 24 

1396 ...................................  11 6 0 0 

139۷ ...................................  11 8 0 0 

1398 ...................................  11 8 0 19 

1399........................ 11 10 0 18 

 9 0 1 2  ................................... بوشهر

 0 0 1 1  ............................... تنگستان

 1 0 1 1  ........................................جم

 3 0 1 1  .............................. دشتستان

 1 0 1 1  ................................... دشتی

 0 0 1 1  ........................................ دیر

 0 0 1 1  ...................................... دیلم

 1 0 1 1  ................................. عسلویه

 1 0 1 1  .................................. کنگان

 2 0 1 1  .....................................گناوه
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 اله(ی برحسب نوع مالکیت )دنببرداربهرهواحدهای پستی مورد  -8-13

 سال و شهرستان

 صندوق پستی غیر دولتی

دفتر پیشخوان  تعداد مرسوالت

 دولت

  ICTدفتر 

 روستایی
 روستایی شهری

1380 ....................................  000 000 000 000 000 

1385 ....................................  000 000 000 000 000 

1390 ....................................  000 000 144 244 0 

1395 ....................................  56 148 139 182 62515۷1 

1396 ....................................  58 146 132 1۷۷ 62515۷1 

139۷ ....................................  58 146 132 1۷۷ 55۷4300 

1398 ....................................  59 141 132 1۷۷ 4151230 

1399........................ 69 143 133 177 1601631 

 ۷۷830۷ 8 54 9 1۷  ................................... بوشهر

 4۷۷84 18 2 20 2  ............................... تنگستان

 483۷4 18 2 1۷ 1  ........................................ جم

 241580 54 38 36 21  ...............................دشتستان

 55614 23 8 23 6  .................................... دشتی

 38539 16 8 6 6  ........................................ دیر

 86496 3 4 4 3  ...................................... دیلم

 ۷1281 3 6 10 4  ................................. عسلویه

 81868 22 10 3 4  ................................... کنگان

 151۷88 12 1 15 5  ..................................... گناوه

 اداره کل پست استان بوشهر . - ماخذ
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 )مرسوله( انواع مرسوالت پستی صادرشده درون استانی -9-13

 عادی جمع سال و شهرستان
 سفارشی

 امانت مطبوعات بسته و کیسه نامه

1380....................................  4466416 000 4186583 34385 1۷3629 ۷1819 

1385....................................  181005۷ 000 1382۷10 26152 3۷1285 29910 

1390....................................  32۷8409 000 2۷05831 3096۷ 52۷398 14213 

1395....................................  296649۷ 24116۷8 239036 6689 188 294 

1396....................................  230886۷ 230889 15۷6964 196692 5064 453 

139۷....................................  1361553 980204 104630 440۷ 202 500 

1398....................................  450282 12۷610 49۷28 3388 155 ۷۷0 

1399........................ 489874 145835 51903 4152 129 938 

 241 45 2138 40825 140034 32963۷  ................................... بوشهر

 2۷ 0 12 936 339۷ 14262  ............................... تنگستان

 54 ۷4 138 482 145 11006  ........................................ جم

 435 8 1044 4631 535 442۷4  .............................. دشتستان

 24 0 32 26۷2 0 16693  .................................... دشتی

 65 0 51۷ 623 0 10343  ........................................ دیر

 60 0 202 418 0 8۷86  ...................................... دیلم

 1 0 0 465 222 13۷29  ................................. عسلویه

 24 0 69 344 112 14114  ................................... کنگان

 ۷ 2 0 50۷ 1390 2۷030  ..................................... گناوه
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 )مرسوله( (انواع مرسوالت پستی صادرشده درون استانی )دنباله -9-13

 سال و شهرستان
 پست ویژه پیشتاز

 بسته پاکت بسته پاکت

1380 ...................................  000 000 000 000 

1385 ...................................  000 000 000 000 

1390 ...................................  000 000 000 000 

1395 ...................................  23656۷ 36629 31998 3418 

1396 ...................................  28901 34893 4122 230889 

139۷ ...................................  220899 13441 3580۷ 1463 

1398 ...................................  223462 104۷3 29965 4۷31 

1399....................... 194636 28987 56403 6891 

 444۷ 23913 15813 102181  ................................... بوشهر

 90۷ 1241 894 6848  ............................... تنگستان

 16 15۷8 825 ۷694  ....................................... جم

 0 15235 24۷3 19913  .............................. دشتستان

 1۷4 4026 1053 8۷12  ................................... دشتی

 0 1506 412 ۷220  ....................................... دیر

 380 328 15۷2 5826  ...................................... دیلم

 32 1216 1685 10108  ................................. عسلویه

 10۷ 3101 2108 8249  .................................. کنگان

 828 4259 2152 1۷885  .................................... گناوه

 اداره کل پست استان بوشهر . -ماخذ
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 )مرسوله( انواع مرسوالت پستی صادرشده برون استانی -10-13

 عادی جمع سال و شهرستان
 سفارشی

 امانت مطبوعات بسته و کیسه نامه

1380 ....................................  000 000 000 000 000 000 

1385 ....................................  605039 10004 45640 28115 4819 18۷55 

1390 ....................................  695835 4046 21848 4510 1034 120۷1 

1395 ....................................  10204۷4 58۷24 330014 6000 ۷۷9 292۷2 

1396 ....................................  2593266 1669120 222194 169۷0 524 36412 

139۷ ....................................  11616۷5 6۷3846 41850 1381۷ ۷6 38886 

1398 ....................................  89۷008 249666 52592 26904 3۷ 55119 

1399........................ 1111222 0 50324 42931 919 56942 

 14114 56 1۷995 23449 0 448152  ................................... بوشهر

 2186 0 481 5۷2 0 33522  ............................... تنگستان

 2258 ۷24 15۷5 5292 0 3۷368  ........................................ جم

 30835 12۷ 11۷64 11436 0 19۷295  ...............................دشتستان

 1866 0 434 1۷05 0 38921  .................................... دشتی

 1۷36 2 69۷2 280۷ 0 28196  ........................................ دیر

 2001 0 2۷91 1885 0 ۷۷۷09  ...................................... دیلم

 66 1 1 113 0 5۷54۷  ................................. هعسلوی

 126۷ 1 888 2344 0 6۷۷54  ................................... کنگان

 613 8 30 ۷21 0 124۷58  ..................................... گناوه
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 )مرسوله( (انواع مرسوالت پستی صادرشده برون استانی )دنباله -10-13

 سال و شهرستان
 پست ویژه پیشتاز

 بسته پاکت بسته پاکت

1380 ....................................  000 000 000 000 

1385 ....................................  49۷۷06 000 000 000 

1390 ....................................  652326 000 000 000 

1395 ....................................  434819 114831 40۷38 529۷ 

1396 ....................................  451001 142856 483۷3 5816 

139۷ ....................................  24۷615 135958 8088 1539 

1398 ....................................  30626۷ 2038۷4 2246 303 

1399........................ 468501 491479 119 7 

 5 92 14۷819 244622  ................................... بوشهر

 0 0 2152۷ 8۷56  ............................... تنگستان

 0 ۷ 12885 1462۷  ........................................ جم

 0 0 102۷32 40401  ...............................دشتستان

 2 14 233۷3 1152۷  .................................... دشتی

 0 1 8294 8384  ........................................ دیر

 0 0 29910 41122  ...................................... دیلم

 0 2 301۷4 2۷190  ................................. عسلویه

 0 0 36325 26929  ................................... کنگان

 0 3 ۷8440 44943  ..................................... گناوه

 اداره کل پست استان بوشهر . -ماخذ
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 )مرسوله( مقصد خارج از کشورتعداد مرسوالت پستی صادر شده به  -11-13

 عادی جمع سال و شهرستان
 پیشتاز سفارشی

 بسته پاکت امانت مطبوعات بسته و کیسه نامه

1380 .............................................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 .............................................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1390 .............................................  ۷4 0 22 5 0 38 9 0 

1395 .............................................  ۷41 ۷6 136 108 0 196 ۷2 153 

1396 .............................................  58۷ 0 ۷3 50 0 4۷ 125 292 

139۷ .............................................  969 0 52 4۷ 0 56 215 599 

1398 .............................................  622 0 90 59 0 ۷8 ۷9 316 

1399.............................. 535 0 19 5 2 55 47 407 

 40۷ 42 53 2 5 9 0 518  ............................................ بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................................ تنگستان

 0 2 0 0 0 0 0 0  ................................................. جم

 0 9 2 0 0 9 0 11  ........................................دشتستان

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................................. دشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................................. دیر

 0 1 0 0 0 0 0 1  ............................................... دیلم

 0 4 0 0 0 1 0 5  .......................................... عسلویه

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................................ کنگان

 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................................. گناوه

 .اداره کل پست استان بوشهر -ماخذ
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 مقدمه

 ان، سازمبیمه های، شرکتاعتباری ها، مؤسساتبانک

، الحسنهقرض های، صندوقبهادار تهران اوراق بورس

، گذاریسرمایه هایو شرکت بازنشستگی هایصندوق

 در زیر به دهند کهمی کشور را تشکیل مالی مؤسسات

 اطالعات گردآوری و روش آماری فعالیت تاریخچه

 .شودمی ها اشارهآن آماری

 و بانک پول -1

 بانک کشور با تأسیس و بانکی پولی هایآمار آوریجمع

، با 1314 از سال شد و شروع 130۷ سال در ایران ملی

 بانک این در اقتصادی هایآمار و بررسی اداره تأسیس

 در ایران مرکزی بانک از تشکیل . پسیافت گسترش

 ور واگذار شد.کذم بانک به وظیفه ، این1339 سال

با  ایران اسالمی جمهوری مرکزی حاضر، بانک در حال

طور کشور به هایاز بانک که هاییاز گزارش استفاده

کشور  یـو بانک ولیـپ هایارـکند، آممی دریافت مرتب

 نماید.و منتشر می آوریرا جمع

  بیمه -2

 شد. تأسیس 1314 در سال ایران بیمه سهامی شرکت

آمار  اداره ، با تشکیلبیمه به مربوط هایآمار آوریجمع

شد.  شروع 1339 ر، از سالذکوم در شرکت و اطالعات

 1345 چند، در سال و تحوالتی از تغییر پس اداره این

 به تریگسترده و با امکانات یافت تجدید سازمان

 .در کشور پرداخت مهبی هایآمار آوریجمع

و  هدایت با هدف ایران مرکزی ، بیمه1350 در سال

و انتشار  گردید و تهیه تأسیس بیمه هایفعالیت نظارت

 واگذار شد. در سازمان آمار این اداره به بیمه هایآمار

 مرکزی توسط بیمه بیمه به مربوط هایآمار حاضر، حال

 از اسناد و مدارک ، با استفادهایرانمیجمهوری اسال

 شود.و منتشر می آوری، جمعبیمه مختلف هایشرکت

  بورس -3

بهادار  اوراق سهام معـامـالت مـربـوط بـه هایآمـار

 اوراق ورسـب انـسازم» توسط 1346 سال درکشـور، از

شر و منت آوریجمع روش ثبتی هـب «تهران ادارـبه

مورد بازنگری  1396جداول بورس در سال  .شودمی

 قرارگرفت.

  مالی هایسایر فعالیت -4

 هایشرکت توسط هاییفعالیت بر موارد فوق، عالوه

این  اعضای مالی هاینیاز تأمین اعتبار، برای تعاونی

  هـود کـشمی انجام هاشرکت

از  ثبتی صورت به 13۷0 سال مربوط به آن، از هایآمار

 عالوهو منتشر شده است. به دریافت تعاون وزارت

 و سایر الحسنهقرض هایصندوق توسط هاییفعالیت

 آماری اطالعات شود کهمی انجام اعتباری مؤسسات

 . است نشده آوریجمع طور جامعبه ها، تاکنونآن
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تعداد  ، شاملفصل این در آمار مندرج و اطالعات

ها، آن هایبدهی ها ودارایی ، میزانبانکی هایواحد

 های، سپردهها، نقدینگیبانک و مصارف تغییر در منابع

 هایبخش و بدهی هانزد بانک دولتی و غیر دولتی بخش

 بخش ها بهبانک اعطایی ها، اعتباراتبانک ور بهذکم

وضعیت اوراق ، اقتصادی هایبخش برحسب غیردولتی

متوسط نرخ ، های خارجی کشورمشارکت منتشره، بدهی

 بازار بیمه شده واقع و خسارت شده عاید بیمه حقارز، 

بر حسب بهادار  اوراق در بـورس سهام کشور، معامالت

و حجم و ارزش و نیز بر حسب بازارها، صنایع 

 باشداعتبار می تعاونی هایشرکت صـاتمشخ

 تعاریف و مفاهیم

 ، اعطـایسپـرده از قبول عبارت :یــبانک اتـعملی

 ، معامالتو سفته برات ، معـامالتبانکی التـتسهی

و  اسناد بهادار، نقل و اوراق مربـوط بـه ، عملیاتارزی

 است. قانون طبق ن،کشور و نظایر آ در داخل وجوه انتقال

 .است و باجه ، نمایندگیاز شعبه عبارت :واحد بانکی

و  دولتی ها، موسسات، شرکتدولت به: دولتی بخش

 .شودمی ها اطالقشهرداری

 ، نهادهایخصوصی بخش شامل :دولتی غیر بخش

 پوشش تحت هایاز شرکت و بعضیاسالمی انقالب

 .است هاهوزارتخان

 تسهیالتی :دولتی بخش به اعطایی تسهیالت

ها، ، شرکتدر اختیار دولت بانکی سیستم که است

 دهد. اینمی ها قرارو شهرداری دولتی موسسات

 بهادار دولتی خرید اوراق صورت تواند بهمی تسهیالت

 .باشد ممستقی ( یا اعتباراتقرضه و اوراق )اسناد خزانه

 :دولتی غیر بخش به اعطایی تسهیالت

 مختلف هایقرارداد ها از طریقبانک که است تسهیالتی

 ربا و آیین بدون بانکی عملیات قانون موجب ، بهاسالمی

 غیر بخـش به 1363 سال ، از ابتدایمصـوب هاینامه

 مشارکت ا عبارتند ازهقرارداد کنند. ایناعطا می دولتی

 گذاری، سرمایهاقساطی ، فروشمدنی ، مشارکتحقوقی

 ، معامالت، جعالهمساقات ،، مزارعه، مضاربهمستقیم

 .و خرید دین الحسنه، قرضشرط تملیک به ، اجارهسلف

 سرمایه از قسمتی از تامین عبارت :حقوقی مشارکت

 از سهام یا خرید قسمتیجدید و سهامی هایشرکت

 .استموجود سهامی هایشرکت

 الشرکهسهم آمیختن از در عبارت :مدنی مشارکت

متعدد  و یا حقوقی حقیقی اشخاص و یا غیرنقدی نقدی

 .است قرارداد ، طبقمنظور انتفاع ، بهنحو مشاع به

 بهای به "عین" از واگذاری عبارت :اقساطی فروش

 از بهای یا قسمتی تمام کهاست  ترتیبی غیر، به به لوممع

در سررسید یا  و یا غیرمساوی، اقسـاط مساوی ور بهذکم

 گردد. دریافت معین هایسررسید

 سرمایه از تامین عبارت :مستقیم گذاریسرمایه

 عمرانی هایو طرح تولیدی هایطرح اجرای برای الزم

 حقیقی اشخاص مشارکت ها، بدونتوسط بانک عیانتفا

 .است بانکی غیر یا حقوقی

 از یکی آن موجب به که است قراردادی :مضاربه

شود، )نقدی( می سرمایه دار تامین(، عهده)مالک رفینـط

ور ذکم )عامل(، با سرمایه دیگر طرف کهقید این با

 باشند. شریک هر دو طرف ه،کند و در سود حاصل تجارت

 از طرفین یکی آن موجب به که است قراردادی :مزارعه

 شخص ، بهمعینی مدت را برای مشخصی (، زمین)زارع
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و  کند ور زراعتذکم ( بدهد تا در زمین)عامل دیگر

 شود. تقسیم و عامل زارع بین حاصل

 و امثال درخت صاحب بین است که ایهمعامل :مساقات

 واقع از ثمره معین مشاع حصه در مقابل با عامل آن

 .است و غیر آن ، گل، برگاز میوه ، اعمشود. ثمرهمی

 یا کارفرما(، به )جاعل شخص از التزام عبارت :جعاله

 عملی انجام ( در مقابل)جعل معلوم یا اجرت مبلغ ادای

 را انجام عمل که . طرفیاستقرارداد  ، طبقمعین

 شود.می یا پیمانکار نامیده "عامل"، دهدمی

خرید ، پیشسلف منظور از معامالت: سلف معامالت

 .است معین قیمت به تولیدی محصوالت نقدی

، در آن که است ایهاجار عقد شرط تملیک: به اجاره

 عمل ، در صورتاجاره دتم شرط شود مستأجر در پایان

 شود. را مالک مستأجره در قرارداد، عین شرایط مندرج به

ها ، بانکآن موجب به که است عقدی :الحسنهقرض

از  اعم اشخاص ضوابط مقرر، به را طبق معینی مبلـغ

 نمایند.واگذار می قرض به ،یا حقوقی حقیقی

به  :اندازسنه پسالحقرض هایسپرده

 به آنها تعلق شود که سودیهایی اطالق میسپرده

منظور  توانند بهها می، بانکقانون طبق گیرد، ولینمی

جوایز  قید قرعه ها، بهسپرده گونه و تجهیز این جذب

 اعطا کنند. گذارانسپرده به و یا جنسی نقدی ثابت

 به :دارمدت یگذارسرمایه هایسپرده

 صورت به هابانک شود کهمی اطالق هاییسپرده

، از یا بلندمدت مدت کوتاه گذاریسرمایه هایسپرده

 هایها در مورد سپردهکنند. بانکمی قبول مردم

گذار سپرده وکیل عنوان دار، فقط بهمدت گذاریسرمایه

عقود  ها، طبقسپرده از این حاصل کنند و منافعمی عمل

عقد  بر اساس گیرد. منافعقرار می مورد استفاده اسالمی

 شود.می ، تقسیمگذار و بانکسپرده بین قراردادی

مـانـده  از مجمـوع عبارت :غیردولتی بخش بدهی

 بخش ها، بهتوسط بانک کهاست  هاییو وام تسهیـالت

 شود.میاعطا  غیردولتی

 اوتـالتفبهما عـجم لـحاص هـب :سال پایان در مانده

 اول با موجودی ،سال ها در طولها و دریافتیپرداختی

 شود.می اطالق سال

تعهد  طرف یک آن، موجب به که است عقدی :بیمه

 دیگر، در صورت از طرف وجهپرداخت  کند در ازایمی

د ماین را جبران بر وی وارده خسارت حادثه، یا بروز وقوع

تعهد را  گر، طرفرا بپردازد. متعهد را بیمه معینی یا وجه

پردازد، حق بیمه و گذار میوجهی را که بیمهگذار بیمه

 نامند. شود موضوع بیمه میآنچه را که بیمه می

عبارت از تفاضل ذخایر حق بیمه  :عایدشده بیمه حق

 های همان دوره است. انتهای دوره با حق بیمه ابتدا و

است تفاضل ذخایر  عبارت :شده واقع خسارت

های خسارت معوق ابتدا و انتهای دوره با خسارت

 پرداختی همان دوره. 

گر بعد از وجهی است که بیمه :تیپرداخ خسارت

وقوع حادثه موضوع بیمه، جهت جبران خسارت به 

 کند. می گذار پرداختبیمه

 قـح هـب دهـش واقع خسارت نسبت :خسارت ضریب

است. )خسـارت معـوق و ذخیـره حق  عاید شده بیمه

 بیمه در محـاسبـه آن لحاظ شده است(. 

یک ، آن بر اساس که است قراردادی :اتکاییبیمه 

شرکت بیمه )واگذارنده( تمام یا بخشی از تعهدات خود را 

داخت حق بیمه، به شرکت بیمه پذیرنده در قبال پر
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 تحقق در صورت اتکاییگر گر اتکایی( واگذار و بیمه)بیمه

 نماید.می پرداختخسارت ود را ازـخ مـر، سهـخط

در چارچوب مقررات  گربیمه :سوزیآتش بیمه

 مصوب شورای 

های وارد شده به کند که خسارتعالی بیمه تعهد می

سوزی، انفجار و به علت وقوع آتش اموال بیمه شده

توان نامه میصاعقه را جبران کند. در این نوع بیمه 

های دیگری مثل زمین لرزه، سیل، طوفان، نشت خطر

آب، ترکیدگی لوله، شکست شیشه، سرقت با شکست 

حرز و سقوط هواپیما بر روی اموال و اماکن را نیز با 

 اد. پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار د

گر در چارچوب مقررات مصوب بیمه : باربری بیمه

های وارد شده کند که خسارتشورای عالی بیمه تعهد می

به اموال بیمه را در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه جبران 

 نماید. 

گر در چارچوب مقررات مصوب بیمـه :بیمه حوادث

از  کند که غرامت جانی ناشیشورای عالی بیمه تعهد می

شده حادثه )فوت، نقص عضو و از کار افتادگی( را به بیمه

یا ذینفع بیمه نامه پرداخت نماید. در این نوع بیمه با 

توافق و دریافت حق بیمه اضافی، هزینه پزشکی و 

 گیرد. غرامت روزانه نیز تحت پوشش قرار می

گر در چارچوب مصوب بیمه :اتومبیل بدنه بیمه 

های وارده به کند که خسارتهد میشورای عالی بیمه تع

وسیله نقلیه بیمه شده ناشی از حوادث مختلف از قبیل 

سرقت، آتش سوزی، انفجار، تصادف، سقوط، واژگونی و 

به طور کلی برخورد اتومبیل به هر جسم ثابت یا متحرک 

و یا برخورد جسم دیگری با اتومبیل بیمه شده را 

 کند.جبران

گر در چارچوب مصوب هبیم :ثالث شخص بیمه

چنانچه دارنده وسیله  کند کهشورای عالی بیمه تعهد می

نقلیه بیمه شده به علت وقوع حواث رانندگی، مسئول 

های مالی یا جانی وارده به اشخاص ثالث جبران خسارت

نامه ها را بر اساس شرایط بیمهشناخته شود این خسارت

 اخت نماید. نامه پردتا سقف تعهد مندرج در بیمه

گر در چارچوب مصوب شورای عالی بیمه بیمه درمان:

کند که هزینه معالجات پزشکی بیمه بیمه تعهد می

نامه پرداخت نماید. این شدگان را تا مقدار مندرج در بیمه

بیمه برای داخل کشور به صورت گروهی و خانوادگی 

 شود. صادر می

یمه نامه گر در چارچوب شرایط ببیمه : کشتی بیمه

بدنه و تجهیزات  بهشود که خسارت وارده متعهد می

کشتی یا از بین رفتن آن بر اثر وقوع حوادثی مانند 

سوزی، غرق شدن و به گل نشستن، تصادف، آتش

های نجات و سهم مالک کشتی از همچنین هزینه

نامه مشخص های همگانی را در حدودی که در بیمهزیان

 اید. شده است، پرداخت نم

نامه گر در چارچوب شرایط بیمهبیمه :بیمه هواپیما

شود که خسارت وارده به بدنه هواپیما هواپیما متعهد می

یا از بین رفتن آن بر اثر حوادثی مانند سقوط، تصادم، 

نامه آتش سوزی و دزدی هوایی را در حدودی که در بیمه

 شود، پرداخت نماید.مشخص می

نامه ر در چارچوب شرایط بیمهگبیمه :مهندسی بیمه

های ناشی ها یا زیانکند که خسارتمهندسی تعهد می

ها و از طراحی، ساخت، نصب و نگهداری سازه

آالت را که ناشی از مسئولیت مهندسان مربوط ماشین

نامه جبران کند. در این نوع است بر اساس شرایط بیمه
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آالت هم تحت های ناشی از خرابی ماشینبیمه، زیان

 گیرد.پوشش بیمه قرار می

نامه تعهد گر در چارچوب شــرایط بیمهبیمـه :بیمه پول

هایی که براثر بروز سرقت )مسلحــانه( و کند، زیانمی

سوزی، انفجار، سیل و ...( به پول موجود در حادثه )آتش

ها، موسسات مالی و ...( یا در حال صندوق )بانک

ه پول شود، جبران کند. به طور کلی بیمجابجایی وارد می

 به دو رشته پول در گردش و پول در صندوق تقسیم

 شود. می

گر در چارچوب شرایط بیمه بیمه مسئولیت مدنی:

هایی را کند، خسارتنامه مسئولیت مدنی تعهد میبیمه

رد که بیمه گذار به طور غیر عمدی به اشخاص ثالث وا

شود، پرداخت ناخته مینها شکند و مسؤول جبران آمی

ای )پزشکان، پیراپزشکان، نماید. بیمه مسؤولیت حرفه

یمه بوکال و ...(، بیمه مسؤولیت متصدیان حمل و نقل، 

 مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه مسؤولیت

و اماکن تفریحی سازندگان ابنیه و بیمه مسؤولیت عمومی

شته بیمه انواع این ر )هتل، سینما، استخر، پارک و ...( از

 است. 

بیمه اعتبار به دو بخش اعتبار داخلی و  بیمه اعتبار:

شود. بر اساس مقررات مصوب صادرات کاال تقسیم می

شورای عالی بیمه منظور از اعتبار داخلی، ظرفیت بدهی 

های اقتصادی، در یک مشتری است که از طرف بنگاه

ا و موسسات مالی و هقبال ارائه کاال و خدمات، یا بانک

اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند و به صورت 

گیرند. طبق تسهیالت مالی در اختیار مشتریان قرار می

های بیمه اعتبار داخلی به صورت گروهی مقررات، قرارداد

                                                           

1. L/C: Letter of credit. 

2. D/P: Document against payment.   

های  و فقط به اشخاص حقوقی مشروط بر اینکه فعالیت

لبات اقتصادی آنها متضمن ریسک عدم بازپرداخت مطا

شود. تامین منعقد می ناشی از اعتبارات اعطایی آنها باشد،

های نفع در رابطه با فروش کاالمطالبات بیمه گذار یا ذی

های گشایش اعتبار اسناد صادراتی در قالب قرارداد

(L/C)1 ( و واگذاری اسناد در مقابل پرداختD/P)2  و

یمه موضوع ب 3 (D/Aواگذاری اسناد در مقابل تضمین )

 باشد. اعتبار صادارت می

 آن در که است بیمه نوعی :)عمر( بیمه زندگی

و  سرمایه صورت )به معینی شود، مبلغگر متعهد میبیمه

 او تعیین که ثالثی گذار و یا اشخاصبیمه (، بهیا مستمری

 کند.، پرداختاست کرده

، تـنف راجـخو است افـشامل اکتش :بیمه واعـسایر ان

  ،تـداشـبه

در  اموال بیمه و اعتبار و ، وامالنفع، عدمو امانت صداقت

 باشد.می سرقت مقابل

هایی هستند که شرکت :اعتبار تعاونی هایشرکت

 ، در قالبپوشش تحت اعضای مالی هاینیاز تامین

 ــلشام دارنــد و عهدهرا بر وام انواع پرداخت

و  ، کارگریاعتبار کارمندی تعاونـــی هایشرکت

 باشند.اعتبارآزاد )سایر( می

 گزیده اطالعات 

 واحد شعب بانکی در استان 333تعداد  1399در سال 

 بوشهر وجود دارد.

شعبه  48ملی با دارا بودن شعبه و بانک  ۷5سپه با بانک 

 شند.با بیشترین شعب بانکی را در استان بوشهر دارا می

3. D/A: Document against Acceptance. 
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میزان سپرده کل بانکهای استان بوشهر  1399در سال 

ال بوده است که نسبت به سال میلیون ری606091۷11

 درصد افزایش یافته است.95قبل 

سات مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک ها وموس

ن میلیو 8083553،1399اعتباری غیربانکی  درسال 

ش یافته  درصد کاه3/13ریال بوده که نسبت به سال قبل

 است.

به دلیل خصوصی شدن تعدادی از بانک ها و موسسات 

مالی و اعتباری و  عدم همکاری در ارائه اطالعات، 

امکان تحلیل آماری و رسم نمودار در این زمینه وجود 

  ندارد.

بیشترین تعداد بیمه نامه صادر شده در استان بوشهر به 

بیل و بیمه های آتش سوزی، حوادث راننده، بدنه اتوم

 بیمه شخص ثالث و مازاد تعلق می گیرد. 

بیمه 18009۷بیمه ایران تعداد 1399تا پایان سال 

شخص ثالث و مازاد صادر کرده است.بیمه دانا تعداد 

بیمه نامه 16588وبیمه آسیا 11486وبیمه البرز 2۷6۷2

 شخص ثالث و مازاد صادر کرده اند.

 بیشترین مبلغ1399در شرکت بیمه ایران درسال 

خسارت واقع شده در بخش درمان به مبلغ 

 میلیون ریال بوده است.185212

بیشترین مبلغ خسارت 1399در شرکت بیمه آسیا در سال 

میلیون ریال مربوط به شخص ثالث 14۷342واقع شده 

  ومازاد هست.

بیشترین مبلغ خسارت 1399در شرکت بیمه البرز در سال 

شخص ثالث میلیون ریال مربوط به 104386واقع شده 

 ومازاد هست. 

 

بیشترین مبلغ خسارت 1399در شرکت بیمه دانا در سال 

میلیون ریال مربوط به شخص ثالث 21136واقع شده 

 ومازاد هست. 
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 1399تعداد واحدهای بانکی در پایان سال -1-14

 تعداد پرسنل تعداد باجه تعداد شعب نام بانک

 304 9 31  ............................ تجارت

 434 13 42  .......................... صادرات

 421 8 48  ................................ ملی

 280 9 26  ................................ ملت

 ۷56 5 ۷5  ................................ سپه

 121 0 12  ............................ قوامین

 10۷ 1 15  ...................... مهراقتصاد

 245 0 34  ....................... کشاورزی

 135 0 20  .............................. انصار

 14۷ 3 18  .................................رفاه

 1۷9 0 21  ............................ مسکن

 ۷2 0 12 قرض الحسنه مهرایران

 46 0 1 ...قرض الحسنه رسالت

 88 1 11 ................توسعه تعاون

 69 0 12 ..................پست بانک

 12 0 1 ............صنعت و معدن

 ۷ 0 1 ............توسعه صادرات

 3۷ 0 2  ............................... آینده

 000 000 000 .....................جمع.

 های استان بوشهر .ماخذ ـ بانک
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 )واحد(تعداد شعبه های بانکی فعال دراستان -14-1 نمودار
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 سسات اعتباری غیربانکی در پایان سالتعداد مو -2-14

 جمع سال و شهرستان
اعتماد 

 ایرانیان
 ثامن االئمه

ثامن 

 الحجج
 000 مهرایرانیان

1380 ................................................................  000 000 000 000 000 000 

1385 ................................................................  000 000 000 000 000 000 

1390 ................................................................  000 000 000 000 000 000 

1395 ................................................................  000 000 000 000 000 000 

1396 ................................................................  000 000 000 000 000 000 

139۷ ................................................................  000 000 000 000 000 000 

1398 ................................................................  000 000 000 000 000 000 

1399.............................................. 000 000 000 000 000 000 

 000 000 000 000 000 000  ................................................................ بوشهر

 000 000 000 000 000 000  ............................................................ تنگستان

 000 000 000 000 000 000  ..................................................................... جم

 000 000 000 000 000 000  ........................................................... دشتستان

 000 000 000 000 000 000  ................................................................ دشتی

 000 000 000 000 000 000  ..................................................................... دیر

 000 000 000 000 000 000  ................................................................... دیلم

 000 000 000 000 000 000  .............................................................. عسلویه

 000 000 000 000 000 000  ............................................................... کنگان

 000 000 000 000 000 000  .................................................................. گناوه

 ماخذ ـ موسسات مالی و اعتباری استان بوشهر .

 برای موسسات مالی و اعتباری که در استان فعالیت دارند تکمیل شود. توجه:
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 )میلیون ریال( ها  در پایان سالنزد بانک تعداد و مانده انواع سپرده -3-14

 بلند مدت کوتاه مدت پس انداز جاری نام بانک
 جمع کل 

 سپرده ها

4۷262621  10560۷549 4544300 40۷۷۷904  ............................ تجارت  1981923۷4 

 12۷629۷46 42۷94951 53005354 488۷953 26941488  .......................... دراتصا

 49418551 1846۷493 12505862 ۷۷09040 20128499  ................................ ملی

 52001020 1123۷930 20151368 5۷55559 14856163  ................................ ملت

 928۷0319 1846۷493 53238339 53645۷6 15۷99910  ................................ سپه

 1946528۷ 3544۷13 15593۷6۷ 216209 110598  ............................ قوامین

 1621۷163 3501221 12464981 229522 21439  ...................... تصادمهراق

 2001196۷ 6515951 6996094 1802۷93 469۷129  ....................... کشاورزی

 14523950 56698۷9 3۷09429 2063439 3081203  .............................. انصار

 219۷121۷ 42۷48۷1 50۷۷446 ۷86809 11832091  ................................. رفاه

 132۷5000 1606000 9۷11000 981000 9۷۷000  ............................ مسکن

 10421482 0 0 ۷۷15623 2۷05859 رانقرض الحسنه مهرای

 10994899 0 0 5252501 5۷42398  ..... قرض الحسنه رسالت

 4۷52165 540323 2250520 54۷634 1413688  .................. توسعه تعاون

 65۷۷643 458331 162116۷ 201531 4296614  ..................... پست بانک

 68۷833 11850 9۷485 2۷54 5۷5۷44  ............... صنعت و معدن

6۷۷53 18555 199294  ...............توسعه صادرات  328۷1 28۷495 

 000 000 000 000 000  ............................... آینده

 609091711 142278342 270298959 45570628 150943781  ......................... جمع

 های استان بوشهر .ماخذ ـ بانک
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 )میلیون ریال( ها در پایان سالمبلغ انواع  مصارف ومنابع بانک -4-14

 مصارف جمع کل منابع سایر منابع نام بانک

065590022 8366628  ............................ تجارت  5563۷860 

 4916۷614 128۷28106 1098360  .......................... صادرات

 2۷538139 52146859 2۷28308  ................................ ملی

 2850318۷ 53150318 1149298  ................................ ملت

 2۷538139 93954900 1084581  ................................ سپه

 20853۷9 194۷36۷4 838۷  ............................ قوامین

 12385534 16218506 131۷  ...................... مهراقتصاد

 11595245 20116۷99 104832  ....................... کشاورزی

 6504859 14593240 69290  .............................. رانصا

 954998۷ 22561۷23 680506  .................................رفاه

 2133388۷ 1۷68۷000 4412000  ............................ مسکن

 9418410 10421482 0  . قرض الحسنه مهرایران

 5412۷40 10994899 0  .....قرض الحسنه رسالت

 5328982 500۷331 255166  .................. توسعه تعاون

 40985۷3 6610354 32۷11  ..................... پست بانک

32۷1  ...............صنعت و معدن  690546 4۷۷8182 

 669194 292960 5465  .............. توسعه صادرات

 - - -  ............................... آینده

  262349572 628922279 19920568  ............... جمع کل 

 های استان بوشهر .ماخذ ـ بانک

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار های ماليبازار -14

488 

 های عمده اقتصادی در پایان سالها به بخش غیردولتی برحسب بخشتعداد تسهیالت پرداختی بانک -5-14

 نام بانک

بخش 

 صنعت و

 معدن

خش خدمات ب

 بازرگانی و

بخش مسکن 

 و ساختمان

بخش 

 کشاورزی
 جمع سایر

 32655 0 1009 4105 2۷441 100 ........................................صادرات

 21533 2890 1۷8 121 1۷۷43 601  ............................................... ملت

 3۷045 15493 130 445 20885 20  ............................................... ملی

 15596 0 125 4۷1 149۷8 22 ...........................................تجارت

 64 22 0 0 0 25  ..............................معدن صنعت و

 9835 0 8055 51 1۷23 6  ...................................... کشاورزی

 000 0 000 0 000 0  ..................................... مهراقتصاد

 000 000 0 0 0 0  ................ قرض الحسنه مهرایران

 6206 629 0 5026 551 0  ........................................... مسکن

 1394۷ 55۷9 0 8368 0 0  ....................رسالتقرض الحسنه 

 000 0 000 000 000 000  ............................................. انصار

 5095 0 1۷2 88 3345 1488  ................................ وسعه تعاون ت

 20199 0 236 1128 18213 138  ............................................... سپه

 26648 0 150 0 26380 3۷   .................................... پست بانک

 000 0 0 0 000 0  ........................................... قوامین

 45 0 0 0 18 2۷  ............................. توسعه صادرات

 14061 4513 23 6۷3 8838 14  ................................................رفاه

 000 000 000 000 000 000  ................................. جمع

 های استان بوشهر .ماخذ ـ بانک
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 های عمده اقتصادی در پایان سالها به بخش غیردولتی برحسب بخشمانده تسهیالت پرداختی بانک -6-14

  )میلیون ریال(

 های استان بوشهر.انکب -ماخذ

 کشاورزی جمع سال و بانک
مسکن و 

 ساختمان
 صنعت و معدن

خدمات، بازرگانی و 

 متفرقه

 سایر

1380 ............................  000 000 000 000 000 000 

1385 ............................  000 000 000 000 000 000 

1390 ............................  000 000 000 000 000 000 

1395 ............................  000 000 000 000 000 000 

1396 ............................  000 000 000 000 000 000 

139۷ ............................  000 000 000 000 000 000 

1398 ............................  96,۷01,489 ۷,459,405 8,929,0۷2 19,68۷,658 48,196,058 12,429,296 

1399..................... 161797048 10060683 11678358 15479106 02498547  21901480 

 0 25156961 154۷9106 3548426 808188 44992681  ......................... صادرات

 5142985 19220290 445682 65845 492551 2536۷353  ............................... ملت

 5640891 12080640 388458 1۷0120 194465 184۷4556  ................................ ملی

 0 ۷۷4۷05۷ 12223514 1052269 133۷0۷ 2115654۷  ........................... تجارت

 19500 0 ۷518296 0 0 2615090  ............... صنعت ومعدن

 0 6851۷1 125۷5 18۷92 ۷323220 ۷۷13۷82  ...................... کشاورزی

 0 000 0 0 000 000  ..................... مهراقتصاد

 ۷۷13۷82 0 0 0 0 ۷۷13۷82 قرض الحسنه مهرایران

 262540 3162261 5000 3162261 0 3849838  ........................... مسکن

 1۷91438 0 0 268۷156 0 44۷8594  .... رسالتقرض الحسنه 

 0 000 000 000 000 000  .............................. انصار

 0 9321۷ 25۷196 9312۷ 4946۷4 2694۷03  ................ وسعه تعاون ت

 0 439869 1355۷6 439869 328168 109۷8953  ................................ سپه

 0 ۷464۷ 49500 0 1۷9143 2428۷52  ...................  پست بانک

 0 000 0 0 0 000  ........................... قوامین

 0 0 542995 0 0 68۷895  .............. توسعه صادرات

 1۷,650 365۷۷4 20496 365۷۷4 10656۷ 8323695  ................................ رفاه
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ها و موسسات اعتباری غیربانکی برحسب نوع تسهیالت در پایان مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک -7-14

  )میلیون ریال( سال

 مجموع مشکوک الوصول  معوق سررسیدگذشته نام بانک

 1124231 91۷868 329611 9۷861 ........................................ مسکن

 1126۷91 1026812 44964 683۷8 ...................................... صادرات

 894256 45484۷ 144128 18153۷ .................................... ورزیکشا

 ۷09246 580694 50۷41 ۷۷۷95 ............................................ ملت

 64۷029 61۷۷54 28۷ 28169 ............................. صنعت ومعدن

 502822 314159 12۷658/4 88418/46 ............................................. ملی

 9۷2660 4۷99۷۷ 66196 304123 ............................................. سپه

 000 000 000 000 ................................... مهراقتصاد

 1139688 100350 3۷۷6۷ 1018189 ........................................ تجارت

000 000 000 ........................................... انصار  000 

 1۷3142 11۷626 3۷6239 84828 ............................... توسعه تعاون

 125۷۷0 44133 23۷30 ۷94۷9 ............................................. رفاه

 109291 24000 404۷ 12322 ................................. پست بانک

 66503/49 5423 11869 54868 ...................... قرض الحسنه مهر

 381۷6 4258 220۷8 51482 ..................قرض الحسنه رسالت

 000 000 000 000 ........................................ قوامین

44850 11698 34 6329 ........................... توسعه صادرات  

 000 000 000 000  ........................................... آینده

 8083553 4699599 963875/3 2140346  .......................... جمع کل

 100 58 15 26  .............................. درصد

 -بدون سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی –ها بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تسهیالت، تسهیالت اعطایی بانک از ( منظور1

 باشد.خرید دین و اموال معامالت می

ها و اعتبارات پرداختی تسهیالت مربوط به بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، بدهکاران بابت اعتبارات ر از وام( منظو2

های پرداخت شده بدهی مشتریان بابت مابه التفاوت نرخ ارز، اوراق مشارکت، مطالبات قدیم و سفته اسنادی داخلی، بدهکاران بابت ضمانت

 باشد.های واخواستی می

 ها و موسسات اعتباری استان بوشهر .بانک -ماخذ
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ها و موسسات اعتباری غیربانکی بابت تسهیالت اعطایی برحسب مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک -8-14

  )میلیون ریال( 1399در پایان سال  عقود اسالمی

 جمع شرح
اقتصاد 

 نوین
ایران 
 زمین

 تجارت پاسارگاد پارسیان
توسعه 
 تعاون

توسعه 
 صادرات

 000 000 000 000 000 000 000 000  .................. جمع      

 000 000 000 000 000 000 000 000  ................. فروش اقساطی
 000 000 000 000 000 000 000 000  .............................. مرابحه

 000 000 000 000 000 000 000 000  ............................استصناع
 000 000 000 000 000 000 000 000  .............................. مضاربه

 000 000 000 000 000 000 000 000  .................. معامالت سلف
 000 000 000 000 000 000 000 000  ........ الحسنه اعطاییقرض
 000 000 000 000 000 000 000 000  ................................. جعاله

 000 000 000 000 000 000 000 000  .................. مشارکت مدنی
 000 000 000 000 000 000 000 000  ....... اجاره به شرط تملیک

 000 000 000 000 000 000 000 000  ............... مشارکت حقوقی
 000 000 000 000 000 000 000 000  ...... گذاری مستقیمسرمایه

 000 000 000 000 000 000 000 000  ......................... خرید دین
 000 000 000 000 000 000 000 000  .................................. سایر

 

 دی شرح
رفاه 

 کارگران
 صادرات شهر سینا سرمایه سپه سامان

 000 000 000 000 000 000 000 000  .................. جمع      

 000 000 000 000 000 000 000 000  ................. فروش اقساطی
 000 000 000 000 000 000 000 000  .............................. مرابحه

 000 000 000 000 000 000 000 000  ............................استصناع
 000 000 000 000 000 000 000 000  .............................. مضاربه

 000 000 000 000 000 000 000 000  .................. معامالت سلف
 000 000 000 000 000 000 000 000  ........ الحسنه اعطاییقرض
 000 000 000 000 000 000 000 000  ................................. جعاله

 000 000 000 000 000 000 000 000  .................. مشارکت مدنی
 000 000 000 000 000 000 000 000  ....... اجاره به شرط تملیک

 000 000 000 000 000 000 000 000  ............... مشارکت حقوقی
 000 000 000 000 000 000 000 000  ...... گذاری مستقیمسرمایه

 000 000 000 000 000 000 000 000  ......................... خرید دین
 000 000 000 000 000 000 000 000  .................................. سایر
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ها و موسسات اعتباری غیربانکی بابت تسهیالت اعطایی برحسب مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک -8-14

 )دنباله( )میلیون ریال( 1399در پایان سال  عقود اسالمی 

 مسکن کشاورزی کارافرین قوامین صنعت و معدن شرح

 000 000 000 000 000 (1) .................. جمع      

 000 000 000 000 000  ................ فروش اقساطی
 000 000 000 000 000  .............................. مرابحه

 000 000 000 000 000  ........................... استصناع
 000 000 000 000 000  ............................. مضاربه

 000 000 000 000 000  .................. معامالت سلف
 000 000 000 000 000  ....... الحسنه اعطاییقرض
 000 000 000 000 000  ................................ جعاله

 000 000 000 000 000  ................. مشارکت مدنی
 000 000 000 000 000  ....... اجاره به شرط تملیک

 000 000 000 000 000  .............. مشارکت حقوقی
 000 000 000 000 000  ...... گذاری مستقیمسرمایه

 000 000 000 000 000  ......................... خرید دین
 000 000 000 000 000  ................................. سایر

 

 ملی ملت شرح
موسسه مالی و 

 1اعتباری
ی و موسسه مال
 2اعتباری

موسسه مالی و 
 3اعتباری

000 

 000 000 000 000 000 000 (1)جمع...................      

 000 000 000 000 000 000  .......................... فروش اقساطی
 000 000 000 000 000 000  ........................................ مرابحه

 000 000 000 000 000 000  ..................................... استصناع
 000 000 000 000 000 000  ....................................... مضاربه

 000 000 000 000 000 000  ........................... معامالت سلف
 000 000 000 000 000 000  ................. الحسنه اعطاییقرض
 000 000 000 000 000 000  .......................................... جعاله

 000 000 000 000 000 000  ........................... مشارکت مدنی
 000 000 000 000 000 000  ................ اجاره به شرط تملیک

 000 000 000 000 000 000  ........................ مشارکت حقوقی
 000 000 000 000 000 0000  ............... گذاری مستقیمسرمایه

 000 000 000 000 000 000  ................................... خرید دین
 000 000 000 000 000 000  ............................................ سایر

 ها و موسسات اعتباری استان بوشهر.بانک -ماخذ 

  به دلیل عدم همکاری بانک ها و موسسات غیر دولتی این جدول تکمیل نشده است.(1
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 های منتخب بر حسب نوع بیمه تعداد بیمه نامه صادر شده در شرکت -9-14

 1399 1398 139۷ 1396 1395 1390 1389 1385 نوع بیمه

          ....... بیمه ایران        

 ۷913 8820      10,9۷۷      11,1۷9      12,360      9,600 ۷149 30۷4  ....................  سوزی آتش

 1051 2146      424      661      50۷      1,051 5500 3060  .............................  باربری

 165۷98 91433      ۷5,805      1,90۷      1,046      ۷,862 4198 3242  ............................ حوادث 

 14934۷ 1455۷3      143,243      125,238      106,886      63,483 ۷265 29۷9  .................  راننده حوادث 

 23522 24381      24,539      22,1۷3      18,842      16,633 25454 16155  .................... اتومبیل بدنه 

 18009۷ 159۷85      154,409      125,238      106,886      63,840 9۷968 5۷009  ........ مازاد و  ثالث شخص

 19 28      45      12۷      ۷1      34 21240 16۷83  ............................... درمان

 365 286      241      253      269      236 28۷3 1025  ............................... کشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................  هواپیما

 109 124      132      ۷۷      ۷6      132 2662 3486  ........................... مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................................. پول

 5013 9۷69      8,039      3,۷44      3,393      6,864 14853 4643  .......................... مسئولیت

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................... اعتبار 

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................... انرژی و نفت

 632848 218451      195,445      2,452      2,382      1,846 8533 4215  ................. ( عمر) زندگی 

 0 0 0  0 0 0 0 0  ................................  سایر
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 99تعداد بیمه نامه صادرشده توسط شرکت سهامی بیمه ایران درسال  -14-2 نمودار

 
 14-9-مبنا جدول
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 تعداد بیمه نامه صادر شده در شرکت های منتخب بر حسب نوع بیمه )دنباله( -9-14

 1399 1398 139۷ 1396 1395 1390 نوع بیمه

        ................. بیمه دانا

 2605 261۷ 2262 2061 1964 2323 سوزی آتش

 30 6۷ 65 29 2۷ 50  ...........................  باربری

 2471 2310 1849 1146 1503 1239  .......................... حوادث 

 27672 24900 191۷3 13998 12069 ۷460  ...............  راننده حوادث 

 6357 6368 38۷8 3210 2۷8۷ 2565  ................. اتومبیل بدنه 

 27672 24900 191۷3 13998 12069 ۷460 مازاد و  ثالث شخص

 80 49 21 16 16 32  ............................. درمان

 87 61 41 52 12 ۷  ............................. کشتی

 0 0 0 0 0 0  ..........................  هواپیما

 30 2۷ 32 48 31 64  ......................... مهندسی

 1 1 0 0 0 0  ................................ پول

 1036 919 ۷95 ۷31 ۷90 653  ........................ مسئولیت

 0 0 0 0 0 0  ............................. اعتبار 

 0 0 0 0 0 0  .................. انرژی و نفت

 7825 ۷480 1158 613 ۷91 201  ............... ( عمر) زندگی 

 3 39 1۷ 6 0 0  ..............................  سایر
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 تعداد بیمه نامه صادر شده در شرکت های منتخب بر حسب نوع بیمه )دنباله( -9-14

 1399 1398 139۷ 1396 1395 1390 نوع بیمه

        ............... بیمه البرز

 8497 14043 115۷2 3۷۷۷ 3481 2208  ..................  سوزی آتش

 549 810 628 369 348 42۷  ........................... باربری

 3377 2183 2921 2693 51  0  .......................... حوادث 

 11486 119۷3 18940 14095 13934 1049  ............... راننده حوادث 

 2429 25۷2 4331 28۷3 2438 2283  ................. اتومبیل بدنه 

 11486 119۷3 18940 14095 19934 10896 مازاد و  ثالث شخص

 16 38 115 82 11۷ ۷9  ............................. درمان

 35 48 46 24 16 44  ............................. کشتی

 2 0 0 0 0 0  ..........................  هواپیما

 38 2۷ ۷1 28 22 26  ......................... مهندسی

 0 1 1 1 1 1  ................................ پول

 2553 2361 2۷23 1۷۷4 1551 1226  ........................ مسئولیت

 0 0 0 0 0 0  .............................اعتبار 

 0 0 2 0 0 0  .................. انرژی و نفت

 802 11۷ 362 6۷5 406 184  ............... ( عمر) زندگی 

 0 1 0 59 0 0   ..............................  سایر
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 تعداد بیمه نامه صادر شده در شرکت های منتخب بر حسب نوع بیمه )دنباله( -9-14

 1399 1399 139۷ 1396 1395 1390 مهنوع بی

        ............... بیمه آسیا

 3164 3093 2085 1۷25 143۷ 2091  ..................  سوزی آتش

 729 6۷6 58۷ 104۷ 83۷ 181  ...........................  باربری

 742 504 344 659 1292 808  .......................... حوادث 

 13312 12496 12248 12243 13435 110۷4  ...............  راننده حوادث 

 2846 2۷40 2593 23۷8 2245 1942  ................. اتومبیل بدنه 

 16588 14556 13939 13188 13435 110۷4 مازاد و  ثالث شخص

 11 154 162 182 31 6  ............................. درمان

 52 ۷9 91 91 ۷5 311  ............................. کشتی

 0 0 20 0 * *  ..........................  هواپیما

 38 30 20 20 21 10  ......................... مهندسی

 1 1 1 3 * *  .................................پول

 699 6۷2 8۷3 1120 1008 654  ........................ مسئولیت

 0 0 0 0 * *  ............................. اعتبار 

 0 0 0 0 * *  .................. انرژی و نفت

 24410 16436 16۷۷0 ۷991 49۷ 12  ............... ( عمر) زندگی 

 0 0 0 0 * 311  ..............................  سایر

 .،البرز،دانا،آسیاشرکت بیمه ایران-ذماخ
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 )میلیون ریال( حق بیمه عاید شده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه )دنباله( -10-14

 1399 1398 139۷ 1396 1395 1393 1392 نوع بیمه

نبیمه ایرا   

 40765 31336/5 5423 435۷ 3468 11152 14808 .............آتش سوزی

 23408 40198/8 8 181 22 2 960 .....................باربری

 13893 8439/9 392 1501 1629 2356 2848 ....................حوادث

 229028 180205 102212 835۷1 80202 38۷38 34441 ..........حوادث راننده

 371299 252258 ۷6120 62950 43654 4۷863 40892 ............بدنه اتومبیل

 1811664 13۷6941 ۷85450 580509 488000 326301 269۷۷6 شخص ثالث و مازاد

 28110 111034 1035۷3 203662 194120 14340۷ 1۷3601 ......................درمان

 65086 24846/5 2124 13942 ۷96۷ 164 6۷2 ......................کشتی

 0 0 0 0 0 0 0 .....................هواپیما

 5300 395۷/3 98 525۷ 529 124 91۷9 ...................مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 ..........................پول

 73621 619۷4/8 24214 23942 1669۷ 21۷23 15696 ..................مسئولیت

 0 0 0 0 0 0 0 ........................اعتبار

نفت و 

 0 0 0 0 0 0 0 .............انرژی

زندگی 

 154964 11۷3۷6/۷ 246۷8 1392۷ 11495 8861 ۷101 .............)عمر(

 0 0 0 0 0 0 0 ..........................سایر
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 )میلیون ریال( ()دنبالهحق بیمه عاید شده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه  -10-14

 1399 1398 139۷ 1396 1395 1393 1392 نوع بیمه

 بیمه دانا 

 14768 ۷195 841 128 293 123۷ ۷34 ...............آتش سوزی

 485 3815 980 13۷8 1033 2022 1049 ........................باربری

 5543 2599 29 5 0 26۷ 169 .......................حوادث

 44226 30449 6225 5۷48 1699 4400 385 .............حوادث راننده

 97573 55532 128۷4 111۷2 10066 6244 5093 ..............بدنه اتومبیل

 349305 233152 90433 5۷453 64262 28939 24354 ..شخص ثالث و مازاد

 407419 1۷4483 99021 94۷90 429۷0 1۷36۷ 2111۷ .........................درمان

 14895 5609 0 64 4046 0 103 ........................کشتی

 0 0 0 0 0 0 0 ......................هواپیما

 2712 1610 18۷ 323 - 0 ۷3 ....................مهندسی

 3 3 0 0 0 0 0 ...........................پول

 37383 25023 ۷088 51۷0 9426 1358 5259 ...................مسئولیت

 0 0 0 0 0 0 0 .........................اعتبار

 0 0 0 0 0 0 0 ............نفت و انرژی

 46053 384۷6 5136 2998 14۷1 1358 ۷33 .............زندگی )عمر(

 6164 6002 128 253 0 0 0 ...........................سایر
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 )میلیون ریال( (ه در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه )دنبالهحق بیمه عاید شد -10-14

 1399 1399 139۷ 1396 1395 1393 1392 نوع بیمه

 بیمه البرز 

 109۷51 90208 1489 128 1030 863 ۷896 ...............آتش سوزی

 8606 3699 0 13۷8 0 48 0 .......................باربری

 126۷ 385 4802 5 ۷656 15 0 ......................حوادث

 1۷495 14684 14۷60 5۷48 8598 3402 0 ............حوادث راننده

 40052 30650 1539۷ 111۷2 5590 ۷419 3556 ..............بدنه اتومبیل

 13۷۷98 112۷50 119938 5۷453 49698 643۷1 3824۷ شخص ثالث و مازاد

 2۷664 131894 86158 94۷90 5655۷ 0 26044 .......................درمان

 3۷۷46 34833 0 64 0 0 0 ......................کشتی

 0 0 0 0 0 0 0 .....................هواپیما

 10338 4349 3۷93 323 0 0 0 ..................مهندسی

 0 2 0 0 0 0 0 ............................پول

 16301 13۷82 435۷ 51۷0 2405 1311 954 ...................مسئولیت

 0 0 0 0 0 0 0 .........................اعتبار

 0 0 0 0 0 0 0 .............نفت و انرژی

 1۷206 13182 1260 2998 0 0 0 .............زندگی )عمر(

 0 12 0 253 0 14565 0 ..........................سایر
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 )میلیون ریال( (ده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه )دنبالهحق بیمه عاید ش -10-14

 1399 1398 139۷ 1396 1395 1393 1392 نوع بیمه

 بیمه آسیا 

 10502 8386 665 1399 834 626643 336883 ..............آتش سوزی

 17880 8250 3226 1181 1662 5184 92619 .......................باربری

 1878 11833 204۷ 3034 2328 236۷0 2۷۷9۷ ......................حوادث

 20821 1644۷ 8۷00 85۷1 3900 4۷89۷4 392336 ............حوادث راننده

 61097 362۷2 10904 ۷328 6868 13۷0902 1008099 ..............بدنه اتومبیل

 171026 129230 110888 60289 54325 62۷5522 5883508 شخص ثالث و مازاد

 144412 214258 6961۷ 6۷034 40648 2116168 12۷۷543 ........................درمان

 22146 15956 19 212 1168 281۷8 654۷۷ .........................کشتی

 0 0 0 0 0 0 0 ......................هواپیما

 2312 5۷۷6 18 94 0 43316 45۷05 .....................مهندسی

 0 2 0 0 0 2303 655 .............................پول

 13390 1۷492 1606 53۷8 863 ۷441۷4 686302 ....................مسئولیت

 0 0 0 0 0 2115 9049۷ ..........................اعتبار

 0 0 0 0 0 612۷ 6014 ..............نفت و انرژی

 47298 285۷3 8993 6688 1680 84۷510 564335 .............زندگی )عمر(

 0 0 0 0 0 40620 ۷۷۷18 ..........................سایر

 شرکت بیمه ایران،البرز،دانا،آسیا._ ماخذ
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 )میلیون ریال( تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه -11-14

 نوع بیمه
1391 1392 1393 1395 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

          ................... بیمه ایران

 3468 ۷5 11152 84 14808 348 5593 11۷  .........................  سوزی آتش

 22 3 2 1 960 1 2498 3  ..................................  باربری

 1629 33 2356 310 2848 553 22۷۷ 505  .................................. حوادث 

 80202 184 38۷38 120 34441 151 13۷35 84  ......................  راننده حوادث 

 43654 18۷3 4۷863 2003 40892 2518 2۷430 2626  ......................... اتومبیل بدنه 

 488000 3903 326301 3989 269۷۷6 4440 200654 3956  ............ مازاد و  ثالث شخص

 194120 212468 14340۷ 4۷669 1۷3601 ۷5888 142058 34845  .................................... درمان

 ۷96۷ 10 164 1 6۷2 1 1 1  .................................... کشتی

 0 0 000 000 000 000 000 000  .................................. هواپیما

 529 10 124 2 91۷9 12 ۷112 10  ................................ مهندسی

 0 0 000 000 000 000 000 000  ........................................ پول

 1669۷ 189 21۷23 185 15696 18۷ 1164۷ 190  ................................مسئولیت

 0 0 000 000 000 000 000 000  .................................... اعتبار 

 0 0 000 000 000 000 000 000  ......................... انرژی و نفت

 11495 463 8861 393 ۷101 354 5804 30۷  ...................... ( عمر) زندگی 

 0 0 000 000 000 000 000 000  ......................................  سایر

          ..................... بیمه دانا 

 293 10 123۷ 4 ۷34 19 1۷4 5  .........................  سوزی آتش

 1033 18 2022 18 1049 22 365 9  ..................................  باربری

 0 0 26۷ 6 169 9 83 10  .................................. حوادث 

 1699 4 4400 3 385 3 0 0  ......................  راننده حوادث 

 10066 383 6244 285 5093 424 5232 505  ......................... اتومبیل بدنه 

 64262 6۷9 28939 46۷ 24354 42۷ 21989 485  ............ زادما و  ثالث شخص

 429۷0 561۷ 1۷36۷ 86۷۷ 2111۷ 82۷0 8۷89 3۷64  .................................... درمان

 4046 1 0 0 103 5 20 1  .................................... کشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................................. هواپیما

 0 0 0 0 ۷3 1 45 4  ................................ مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................................ پول

 9426 56 1358 33 5259 63 10۷3 54  ................................مسئولیت

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................................... اعتبار 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... انرژی و نفت

 14۷1 ۷0 1358 31 ۷33 1۷ 1021 31  ...................... ( عمر) زندگی 

 000 000 000 000 000 000 000 000  ......................................  سایر
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 ()میلیون ریال (تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه )دنباله -11-14

 نوع بیمه
1396 139۷ 1398 1399 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ دادتع

          ............ بیمه ایران 

 9690 112 5/12283 82 5423 101 435۷ 92  .................  سوزی آتش

 2266 1 2000 2 8 1 181 2  ..........................  باربری

 1123 26 285/1 29 392 18 1501 33  ......................... حوادث 

 22۷321 463 206131/4 482 102212 304 835۷1 222  .............. راننده حوادث 

 150329 1864 130954/5 2645 ۷6120 2581 62950 2422  ................ اتومبیل هبدن 

 1326991 5152 121021۷3/1 64۷6 ۷85450 5532 580509 4885  .... مازاد و  ثالث شخص

 ۷9464 42۷63 54308/8 38811 1035۷3 106828 203662 281862  ............................ درمان

 31404 1۷ 6381 19 2124 5 13942 10  ............................ کشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0  .........................  هواپیما

 2528 15 2308 9 98 2 525۷ 14  ........................ مهندسی

 0 0 0 0 0  0 0  ................................ پول

 34۷22 130 25935/6 135 24214 134 23942 143  ....................... مسئولیت

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ اعتبار 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. انرژی و نفت

 59۷34 113636 33166/5 1088 246۷8 1038 1392۷ 6۷6  .............. ( عمر) زندگی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................  سایر

          ............... بیمه دانا 

 4۷5 11 1032 19 841 16 128 6  .................  سوزی آتش

 0 0 ۷64 4 980 8 13۷8 8  ..........................  باربری

 ۷00 4 48 5 29 8 5 2  ......................... حوادث 

 0 0 16116 49 6225 1۷ 5۷48 ۷  .............. راننده حوادث 

 42830 619 28824 612 128۷4 423 111۷2 443  ................ اتومبیل بدنه 

 211360 1165 146194 1,082 90433 ۷88 5۷453 ۷۷9  .... مازاد و  ثالث شخص

 185212 30833 ۷8552 5,391 99021 ۷669 94۷90 ۷661  ............................ درمان

 0 0 0 0 0 0 64 2  ............................ کشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0  .........................  هواپیما

 11۷5 26 ۷۷ 10 18۷ 3 323 3  ........................ مهندسی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................ پول

 14۷16 280 8502 168 ۷088 240 51۷0 145  ....................... مسئولیت

 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ اعتبار 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. انرژی و نفت

 9814 18۷ 281۷4 628 5136 159 2998 124  .............. ( عمر) زندگی 

 11۷4 15 298 15 128 ۷ 253 39  .............................  سایر



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار بازارهای مالي -14

504 

 )میلیون ریال( (تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه )دنباله -11-14

 نوع بیمه
1391 1392 1393 1395 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

          ................ بیمه البرز

 1030 2۷ 863 38 ۷896 136 638 18  ....................  سوزی آتش
 0 0 48 2 0 0 356 4  .............................  باربری

 ۷656 118 15 3 0 0 0 0  ............................. حوادث 
 8598 9 3402 9 0 0 20 1  .................  راننده حوادث 
 5590 354 ۷419 264 3556 286 ۷659 518  .................... اتومبیل بدنه 

 49698 ۷26 643۷1 651 3824۷ 830 34529 826  ....... مازاد و  ثالث شخص
 5655۷ 3۷35 0 0 26044 431۷ 23۷30 4302  ............................... درمان
 0 0 0 0 0 0 810 1  ............................... کشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................  هواپیما

 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................... مهندسی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................... پول

 2405 24 1311 20 954 15 2442 13  .......................... مسئولیت
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................... باراعت 

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................... انرژی و نفت
 0 0 0 0 0 0 2200 31  ................. ( عمر) زندگی 

 0 0 14565 196۷ 0 0 0 0  ................................  سایر

        ................ بیمه آسیا 
  

 834 26 626643 3003 336883 3۷82 224628 ۷143  ....................  سوزی آتش
 1662 ۷ 5184 533 92619 35۷ 31122 31۷  .............................  باربری

 2328 50 236۷0 965 2۷۷9۷ 1085 22502 1289  ............................. حوادث 
 3900 3 4۷89۷4 1061 392336 1289 248213 1555  .................  راننده حوادث 
 6868 231 13۷0902 4۷606 1008099 4۷516 ۷۷1985 56632  .................... اتومبیل بدنه 

 54325 468 62۷5522 10666۷ 5883508 121496 460864۷ 138994  ....... مازاد و  ثالث شخص
 40648 36۷3 2116168 324316 12۷۷543 2۷4066 958866 24932۷  ............................... درمان
 1168 8 281۷8 23 654۷۷ 29 3815 18  ............................... کشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................  هواپیما

 0 0 43316 350 45۷05 438 26496 448  ........................... مهندسی
 0 0 2303 9 655 6 1224 15  ................................... پول

 863 15 ۷441۷4 15582 686302 15409 66۷ 4  .......................... مسئولیت
 0 0 2115 223 9049۷ 468 1958 62  ............................... اعتبار 

 0 0 612۷ 24 6014 21 ۷353 10  .................... انرژی و نفت
 1680 66 84۷510 31145 564335 240۷5 385۷03 18۷85  ................. ( عمر) زندگی 

 0 0 40620 63 ۷۷۷18 66 3۷154 61  ................................  سایر
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 )میلیون ریال( (تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه )دنباله -11-14

 بیمه نوع
1396 139۷ 1398 1399 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

          ............ بیمه البرز 

 1519 19 555 1۷ 1489 24 128 6  .................  سوزی آتش
 0 0 61 3 0 0 13۷8 8  ..........................  باربری

 696 12 13 4 4802 96 5 2  ......................... حوادث 
 22071 19 11150 23 14۷60 39 5۷48 ۷  .............. راننده حوادث 
 15848 202 14803 252 1539۷ 849 111۷2 443  ................ اتومبیل بدنه 

 104386 347 106104 46۷ 119938 1410 5۷453 ۷۷9  .... مازاد و  ثالث شخص
 94013 5349 163414 10469 86158 66۷3 94۷90 ۷661  ............................ درمان
 0 0 25 1 0 0 64 2  ............................ کشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  .........................  هواپیما

 658 3 2۷9 3 3۷93 9 323 3  ........................ مهندسی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................ ولپ

 12708 46 2568 30 435۷ 36 51۷0 145  ....................... مسئولیت
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ اعتبار 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. انرژی و نفت
 53 79 630 1 1260 1 2998 124  .............. ( عمر) زندگی 

 0 0 2 1 0 0 253 39  .............................  سایر
          ............. بیمه آسیا 

 2615 10 152 6 665 12 1399 8  .................  سوزی آتش
 3178 14 541 6 3226 11 1181 13  ..........................  بریبار
 2773 15 2065 40 204۷ 10 3034 10  ......................... حوادث 
 25366 30 ۷882 24 8۷00 29 85۷1 14  .............. راننده حوادث 
 25428 183 1۷529 229 10904 222 ۷328 201  ................ اتومبیل بدنه 

 147342 508 62342 513 110888 5۷2 60289 446  .... مازاد و  ثالث شخص
 93030 5034 153۷69 ۷86۷ 6961۷ 5103 6۷034 5055  ............................ درمان
 8986 11 10 1 19 2 212 2  ............................ کشتی
 0 0 0 0 0 0 0 0  .........................  هواپیما

 763 2 0 0 18 1 94 2  ........................ مهندسی
 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................ پول

 6812 42 1231 1۷ 1606 45 53۷8 49  ....................... مسئولیت
 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ اعتبار 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. انرژی و نفت
 15372 967 11053 235 8993 349 6688 258  .............. ( عمر) زندگی 

 0 0 0 0 0 0 0 0  .............................  سایر

 های بیمه البرز، آسیا، ایران، دانا استان بوشهر.ماخذ ـ شرکت
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  های تعاونی اعتبار فعالمشخصات عمومی شرکت -12-14

 )میلیون ریال(سرمایه شاغالن اعضاء تعداد سال و شهرستان

1380 ...............................  3 183 1۷ 125400 

1385 ...............................  000 000 000 000 

1390 ...............................  10 1429 15 1493۷24 

1395 ...............................  ۷ 581 18 ۷92243 

1396 ...............................  6 5۷4 11 ۷83243 

139۷ ...............................  6 5۷4 11 ۷83243 

1398 ...............................  6 5۷4 11 ۷83243 

1399.................... 6 574 11 783243 

 ۷83243 11 5۷4 6  .............................. بوشهر 

 0 0 0 0  .......................... تنگستان 

 0 0 0 0  .................................. جم 

 0 0 0 0  .......................... دشتستان

 0 0 0 0  ................................ دشتی

 0 0 0 0  .................................... دیر

 0 0 0 0  .................................. دیلم

 0 0 0 0  ............................. عسلویه

 0 0 0 0  ...............................کنگان

 0 0 0 0 ..... ............... .................گناوه

 ماخذ ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر.
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 مقدمه

 باشدمی ایمحدوده گسترده دارای امور قضایی به مربوط

، سال در یک شده واقع مئجرا ، انواعقضایی تشکیالت که

، آنان هایو ویژگی مئجـرا با این مرتبط انتعداد محکوم

 صادره ، احکاممئجرا ، تعداد قربانیاننـوجوانان اریکبزه

 بهبنابراین یرد. گبر می را در 000و نادر مورد محکوم

 موجود در زمینه و موانع کالتاز مش ایپاره علت

 فصل ایـن ها، محتوایآن یا ارائه اطالعات آوریجمع

، مئ، جـراقضایی تشکیالت به مربوط آمارهای شامل فقط

 باشد کهمواد مخدر می انواع و کشف ، تصادفاتهارقتس

 یاد هایاز تولید آمار در زمینه مختصری سابقه به در زیر

 شود.می اشاره شده

 گوناگون هایگردآوری آمار در زمینه اهمیت نظر به

در  ازدواج به مربوط آماری هایطرح ، با اجرایقضایی

، 1344 ( در سالنامحکوم و نا)متهم مئ، جرا1336 سال

 1346 در سال از خانواده و حمایت ، خودکشیطالق

 مربوط آمارهای آوریجمع هب (، نسبتشهر تهران )برای

 گردید. اقدام

منظور  کشور به قضایی ، تشکیالت13۷3 در تیر ماه

 عام با صالحیت هاییواحد، دادگاه قضایی ایجاد مراجع

  هایدادگاه عناوین تحت

محاکم و جایگزین  تشکیل های انقالبو دادگاه عمومی

 شد.  عمومی دادسراهای و

کشور  هایجاده از تصادفات آماری اطالعات ریآوجمع

وسیله  کشور به شهربانی نظارت ، تحت1336 از سال

 سال انـایـپ تا 1346 الـاز س د وـش آغاز راه اداره پلیس

 امر بوده است. دار اینعهده ژاندارمری راه ، پلیس1369

، اسالمی بکمیته انقال نیروی سه ، با ادغام13۷0از سال

 عنوان تحت جدیـدی سازمان  شهربانی و ژاندارمری،

 آوری، جمع«ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی»

 عنوان کشـور را تحت هایجاده آمار تصادفات

 و آمار  «شهری برون تصادفات»

 شهربانی استحفاظی در حوزه شده آوریجمع تصادفات

 و ارائه آوریجمع «شهری درون  تصادفات» را با عنوان

نظر به اهمیت ارائه آمار در امر مبارزه همه جانبه  کند.می

های تخصصی ها در حوزهبا مواد مخدر و روانگردان

شامل مقابله با عرضه، حقوقی و قضایی، درمان کاهش 

های اجتماعی، پیشگیری اولیه از اعتیاد آسیب و حمایت

دم نهاد بخش مستقلی از این فصل به های مرو سازمان

های ستاد مبارزه ها و فعالیتارائه آمار و اطالعات برنامه

 با مواد مخدر اختصاص یافته است.  

 تعاریف و مفاهیم

ور ـمنظ به که است دادگاهی :عمومی دادگاه

 هایتو شکای دعاوی تمامی وفصل لـو ح دگیـرسی

 استثنای شود )بـهمی تشکیل عام ، با صالحیتوارده

و  واگذار شده دیگری به قانون حکم به که اموری مرجع
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  (. تاسیس ایناست خارج قانون این شمول از دایره

و تعداد  قلمرو محلی و تعیین قضایی حوزه ها در هردادگاه

 .است یهیقضا قوه رئیس تشخیص ، بهآن شعب

 قانون طبق بر که است دادگاهی :البانق دادگاه

 تیر ماه 15 مصوب و انقالب عمومی هایدادگاه تشکیل

 و در مرکز هر استان اسالمی، شورای مجلس 13۷3

 یهیقوه قضا را رئیس آن تشکیل ضرورت کهمناطقی

 حوزه اداری و ریاست نظارت دهد، تحتمی تشخیص

 ند.کمیزیر رسیدگی مئجراد و بهشومی تشکیل قضایی

یا  و محاربه و خارجی داخلی امنیت علیه مئجرا تمامی

 .االرضافساد فی

 و مقام ایران اسالمی جمهوری بنیانگذار مقام به توهین

 .رهبری معظم

و  مسلحانه یا اقدام ایران اسالمی جمهوری علیه توطئه

با  منظور مقابله به اتموسس ترور و تخریب

 مربوط به مئجرا تمامی.اجانب نفع به .جاسوسینظام

 و مواد مخدر. قاچاق

 .اساسی قانون 49 اصل مربوط به دعاوی

منظور  به که تـاس دادگاهیتجدید نظر:  دادگاه

در  و انقالب، یـعموم هایدادگاه تجدید نظر در آرای

نفر  از یک تعداد مورد نیاز مرکب بـه نمرکز هر استا

 دادگاه شود. جلسهمی و دو عضو مستشار تشکیل رئیس

 دگیـاز رسی یابد و پسمی با حضور دو نفر رسمیت

و ـا عضـی سـرئی هـبه وسیل که تـاکثری یأر ،ویـاهـم

د ـواهـاالجرا خ و الزم ود، قطعیـشمستشار انشا می

 ود.ــب

واحدی است که در  رای عمومی و انقالب:دادس

های شهرستان تشکیل شده و معیت دادگستری

، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی جرم  دار کشفعهده

اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود از جنبه حق

اسالمی، اجرای حکم و همچین رسیدگی به امور 

قانون تشکیل  3حسبیه وفق ضوابط قانونی است. )ماده 

 های عمومی و انقالب(.گاهداد

 

نهادی است شبه قضایی که به  شورای حل اختالف: 

منظور حل اختالف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی 

ی و حقوقی و با حدود صالحیت مطروحه در قانون شورا

شوراهای حل  1حل اختالف تشکیل شده است )ماده 

(. تشکیل این شورا در راستای کاهش 138۷اختالف 

های فردی به محاکم قضایی و توسعه مشارکت مراجعات

 است.

 گزیده اطالعات

ی، شعبه در دادگاه های عموم 51، تعداد 1399در سال 

گاه شعبه در داد 3شعبه در دادگاه های تجدیدنظر و  9

ورد م 12۷3،  1399های انقالب فعال بوده اند. در سال 

ط مورد سرقت اماکن دولتی توس 312سرقت از منازل و 

 ثبت شده است وی انتظامی جمهوری اسالمی ایراننیر

 122مورد سرقت مغازه،  231 ، 1399.همچنین در سال 

 مورد سرقت موتور سیکلت ثبت 1318سرقت اتومبیل و 

 شده است.

 12۷62های درون شهری با داد تصادفتع 1399در سال 

منجر  مورد ۷3ثبت رسیده است که از این تعداد فقره به 

 ت. مورد منجر به جرح شده اس 2661ت.و به فوت شده اس

توان ی نیز میهای برون شهرهمچنین در مورد تصادف

فقره به ثبت رسیده است. از این  5385گفت با بیش از 

فقره  1524ها منجر به فوت، و قره تصادفف205تعداد 

 فقره منجر به خسارت بوده است. 4502منجر به جرح و 
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 ها، دادسراها و شوراهای حل اختالفادگاهدهای فعال تعداد شعبه -1-15

 سال و شهرستان

 دادگاه

 دادسرا

شوراهای 

 حل

 اختالف

 

اجرای 

 احکام
 انقالب عمومی

تجدید 

 نظر

کیفری 

 استان

1380 ...................................................................................................  × × × × × × ×  

1385 ...................................................................................................  25 9 6 0 35 0 0  

1390 ...................................................................................................  28 9 6 0 40 0 0  

1395 ...................................................................................................  42 10 16 3 43 66 0 

1396 ...................................................................................................  42 3 16 3 43 66 35 

139۷ ...................................................................................................  4۷ 3 8 3 48 ۷0 36 

1398 ...................................................................................................  49 3 9 3 50 68 39 

1399...................................................................... 51 3 9 3 51 74 44 

 12 × 11 × × 2 13  .................................................................................................. بوشهر

 2 × 3 × × 0 2  ................................................................................... (تنگستان )اهرم

 2 × 4 × × 0 3  ....................................................................................................... جم

 4 × ۷ × × 1 8  ............................................................................. (دشتستان )برازجان

 2 × 4 × × 0 3  .................................................................................. (دشتی )خورموج

 2 × 4 × × 0 3  ....................................................................................................... دیر

 2 × 3 × × 0 2  ..................................................................................................... دیلم

 2 × 4 × × 0 3  ................................................................................................ عسلویه

 2 × 5 × × 0 4  .................................................................................................. کنگان

 2 × 6 × × 0 4  .................................................................................................... گناوه

 2 × 0 × × 0 1  ................................................................................... (آبپخش )بخش

 2 × 0 × × 0 1  ..................................................................................... (خارگ )بخش

 2 × 0 × × 0 1  ........................................................................................(دلوار )بخش

 2 × 0 × × 0 1  ....................................................................................... (ریگ )بخش

 2 × 0 × × 0 1  ................................................................................. (د )بخشسعد آبا

 2 × 0 × × 0 1  ................................................................................. (شبانکاره )بخش

 اداره کل دادگستری استان بوشهر.  -ماخذ
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  موضوع برحسب ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی استحفاظی حوزه در جرایم واقع شده -2-15

 شهرستان و سال
  قتل

 

 های مشکوک مرگ
نزاع و درگیری 

 )مورد(

 شرارت 

 )مورد(

 یخودکش
سایر 

 موارد
 فردی

دسته 

 جمعی

زورگیری و 

باجگیری 

 )اخاذی(

چاقو و قمه 

 کشی

سایر 

شرارت 

 ها

 دستگیرشدگان

1385 ......................  
 

        

1390 ......................           

1395 ......................    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1396 ......................  31 ۷9 1۷8 5051 16 0 1 0 1 

139۷ ......................           

1398 ......................  34 54 1۷4 4۷64 12 0 0 2 0 

1399............. 38 80 215 4712 10 0 1 3 14 

 1 1 0 2 1302 38 15 8  ..................... بوشهر
 

 0 0 0 0 368 1۷ ۷ 1  ................. تنگستان
 

 1 0 0 0 230 6 1 0  .......................... جم
 

 0 0 0 0 1106 58 23 9  ................ دشتستان
 

 0 0 0 1 305 10 13 3  ...................... دشتی
 

 1 0 0 1 286 ۷ 5 2  .......................... دیر
 

 0 0 0 1 169 12 0 0  ........................ دیلم
 

 0 0 0 0 266 20 5 2  ................... عسلویه
 

 0 0 0 4 261 2۷ 9 9  ..................... کنگان
 

 0 0 0 1 419 20 2 4  ....................... گناوه
 

 فرماندهی کل نیروی انتظامی استان  بوشهر. -ماخذ
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 ( مورد) نوع برحسب عادی هایسرقت -3-15

سال و 

 شهرستان

 ها سرقت انواع از برخی

سرقت 

 احشام

 

اماکن 
 (1دولتی)

 
 منازل

 مغازه

 ها

مراکز 

صنعتی 

 وتجاری

 سایراماکن

 اتومبیل
موتورسیکلت 

 ودوچرخه

قایق 

موتورقایق 

 ولوازیایی

لوازم 

خودروویاوسایل 

 داخل آن

 سایر

1393 ..........  154 ۷20 156 1164 0 120 1484 3 1036 289 2149 

1395 ..........  000  000  000 000 000 000 000 000 000  000 000 

1396 ..........  000 000  000  000 000 000 000 000 000 000 000 

139۷ ..........  232 1144 208 0 2456 129 1161 0 1539 452 2464 

1398 .........  329 1215 225 0 2495 131 1236 0 932 333 1620 

1399..... 312 1272 231 0 2716 122 1318 0 1190(2) 191 3060 

 561 22 501 0 421 41 822 0 50 354 ۷۷  ......... بوشهر

 63 31 21 0 41 1 195 0 1۷ ۷4 24  ..... تنگستان

 55 39 21 0 44 5 143 0 8 50 15  .............. جم

 40۷ 116 1۷6 0 256 19 658 0 5۷ 283 58  ..... دشتستان

 ۷4 31 29 0 ۷4 ۷ 114 0 8 ۷8 20  .......... دشتی

 66 1۷ 21 0 39 1 90 0 3 49 2۷  .............. دیر

 36 12 46 0 51 2 55 0 3 53 19  ............ دیلم

 130 3 94 0 56 14 149 0 8 44 18  ....... عسلویه

 24۷ 6 108 0 199 14 213 0 18 111 12  ......... کنگان

 130 2۷ 1۷3 0 21۷ 18 2۷۷ 0 59 1۷۷ 42  ........... گناوه

 باشد.شامل اسناد دولتی نیز می (1

 (علت تفاوت باآمار کشوری به دلیل این است که پالک موتور وپالک اتوموبیل را هم جزوسایل داخل خودرو دراستان لحاظ می کنند.2

 استان بوشهر. فرماندهی کل نیروی انتظامی -ماخذ
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 و خسارت فوت، جرح به منجر نقلیه وسایل شهری و برون شهری درون (1)تصادفات-4-15

 تصادفات برون شهری

سال و 

 شهرستان

کل تصادفات 

 )فقره(

 منجر به جرح منجر به فوت

منجر به خسارت 

 )فقره(
تعداد تصادف 

 )فقره(

 تعداد فوت شدگان
تعداد تصادف 

 )فقره(

تعداد 

 (2)مجروح 
سر 

 صحنه
 بیمارستان

1394 .................  4612 2۷3 58 1۷ 2086 2531 42۷ 

1395 .................  2349 205 200 × 601 1505 626 

1396 .................  2349 205 200 × 601 1505 429 

139۷ .................  ۷264 1۷2 14۷ 56 1۷43 243۷ 5649 

1398 ................  6631 225 212 ۷1 1904 2۷۷8 4502 

1399........... 5385 203 183 61 5152  2542  6563  

 482 239 146 ۷ 20 20 648  ................ بوشهر

 358 364 231 8 23 26 615  ............ تنگستان

 344 91 ۷3 2 5 8 425  ..................... جم

 86۷ ۷34 4۷8 21 ۷3 ۷2 183۷  ............ دشتستان

 236 12۷ 88 11 15 2۷ 435  ................. دشتی

 308 140 108 5 16 19 435  ..................... دیر

 188 101 80 5 9 10 2۷8  ................... دیلم

 350 131 102 3 3 ۷ 459  ................ کنگان

 219 239 163 ۷ 14 19 401  .................. هگناو

 304 8۷ 55 2 9 9 368  .............. عسلویه

 

 

  



 یيامور قضا -15 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   515 

فقره()99 تعداد تصادفات برون شهری به تفکیک شهرستان درسال -15-1نمودار
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 )دنباله( ( 1)و خسارت فوت، جرح به منجر نقلیه وسایل شهری و برون شهری تصادفات درون-4-15

 تصادفات درون شهری

 و شهرستانسال 
کل تصادفات 

 )فقره(

 منجر به جرح منجر به فوت
منجر به 

خسارت 

 )فقره(

تعداد 

تصادف 

 )فقره(

تعداد  تعداد فوت شدگان

تصادف 

 )فقره(

تعداد 

مجروح 

(2) 

سر 

 صحنه
 بیمارستان

1393 .............................  16۷0 130 158  

246 

0 818 1154 

1394 .............................  2028 202 0 1385 199۷ 

1395 .............................  3130 81 90 × 2423 2926 626 

1396 .............................  3330 ۷4 40 34 282۷ 3430 429 

139۷ .............................  13۷04 62 16 50 329۷ 4040 10345 

1398 .............................  181۷6 82 19 6۷ 31۷6 3910 14918 

1399.................. 12762 73 23 53 2660 3277 10028 

 4۷23 955 ۷93 14 10 23 5539  ............................ بوشهر

 166 52 44 1 1 2 212  .........................تنگستان

 415 ۷9 64 1 1 2 481  ................................. جم

 1۷9۷ 1054 829 ۷ 1 ۷ 2633  ........................ دشتستان

 494 109 93 5 1 6 593  ............................. دشتی

 154 1۷2 143 3 2 4 301  ................................. دیر

 1۷4 69 61 1 1 2 23۷  ............................... دیلم

 634 301 242 8 2 10 886  ............................ کنگان

 848 339 2۷3 8 1 9 1130  .............................. گناوه

 623 14۷ 119 5 3 8 ۷50  ...........................عسلویه

 در مجروحان و شدگانفوت تعداد و شود می ثبت فـوت به منجـر  آمـار شوند، می مجروح دیگر تعدادی و فوت تعدادی که تصادفاتی در( 1

 شود.می منظور ربطیذ هایستون

 فرماندهی کل نیروی انتظامی استان بوشهر. -مأخذ
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 )فقره(99شهری به تفکیک شهرستان درسال  درونتعداد تصادفات  -15-2 نمودار
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 در استان شده و روانگردان های کشف مخدر مواد انواع -5-15

 سال

 مواد مخدر )کیلوگرم(

 جمع
 مواد افیونی

 مرفین هرویین تریاک

1380..................... 140134 ۷1201  3612  ۷0۷8 

1385..................... 42455۷ 325686  11592  111۷4 

1390..................... 493902 381920  20559  6620 

1395..................... ۷10446 558565  18603  12512 

1396..................... 808632 649616  264۷9  1396۷ 

139۷..................... ۷894۷2 62136۷  23826  2338۷ 

1398..................... 950۷50 ۷623۷6  28031  2581۷ 

1399............. 17848 16383  16  0 

 

 سایر مواد شیشه)مت آمفتامین( کانابیس سال

1380 .............................  000 000 58243 

1385 .............................  000 000 ۷6105 

1390 .............................  ۷8525 4431 184۷ 

1395 .............................  114021 21۷0 4586 

1396 .............................  108111 2399 8061 

139۷ .............................  9۷454 5520 1۷918 

1398 .............................  106830 18۷36 1808۷ 

1399...................... 1386 31 39 
 ( اختالف سرجمع با اجزاء به دلیل گردکردن ارقام است.1
 باشد. ( شامل کراک و کریستال نیز می2
 باشد.( شامل حشیش و گراس می3
 باشد.( شامل سوخته تریاک، شیره تریاک، کوکائین و ... می4

 ریاست جمهوری، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر.   -مأخذ
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 جرم نوع تفکیک به شده کشف مخدر مواد انواع با ارتباط در شدگان دستگیر -6-15

 کل جمع سال

 عوامل و قاچاقچیان

 مواد کننده توزیع

 مخدر

 کننده مصرف و معتاد

 مخدر مواد
 بیگانه اتباع

1380 .............................  395 44 351 0 

1385 .............................  3292 303 2899 90 

1390 .............................  2029 1668 353 8 

1395 .............................  3550 1854 168۷ 9 

1396 .............................  3325 1356 1966 3 

139۷ .............................  3213 1123 2156 66 

1398 .............................  3133 952 2181 0 

1399...................... 3489 1080 2342 67 

 دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر. -ریاست جمهوری -ماخذ

 

 نهاد فعال در عرصه مبارزه با مواد مخدر برحسب نوع فعالیتهای مردمسازمان -7-15

 جمع سال
وزه فرهنگی و ح

 پیشگیری از اعتیاد

حوزه درمان و کاهش 

 آسیب

حوزه صیانت و 

 توانمندسازی

1380 .........................  × × × × 

1385 .........................  5 5 × × 

1390 .........................  14 11 3 × 

1395 .........................  44 33 11 × 

1396 .........................  48 33 13 2 

139۷ .........................  52 38 11 2 

1398 ..........................  60 46 13 1 

1399................. 60 45 14 1 

 رخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر.دبی -ریاست جمهوری -ماخذ
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 معتادان بهبود یافته بهره مند شده از آموزش های مهارت شغلی و شایستگی های فنی و حرفه ای  -8-15

 جمع سال

1380....................................................................................... × 

1385...................................................................................... 82 

1390...................................................................................... 504 

1395...................................................................................... 2۷3 

1396...................................................................................... 583 

139۷...................................................................................... 555 

1398..................................................................................... 528 

1399.............................................................. 90 

 دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر. -ریاست جمهوری -ماخذ
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 بهزيسيت و تامني اجتماعي -16
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 مقدمه

در  یاجتماع مینتاو  بهزیستی به مربوط هایفعالیت

 ای( و بیـمهای)غیربیـمه حمایتـی خـدمات قـالب

 و غیردولتی ها و مراکز متعدد دولتیسـازمان تـوسط

 آمارهای به دسترسی عدم علـت اما به ،گیردمی انجام

 مربوط فقط فصل این آماری ، اطالعاتغیردولتی بخش

 ارائه عمده دولتی هایسازمان توسط که است خدماتی به

شود، به استثنای خدمات صورت گرفته توسـط مراکز می

ردولتی که تحت نظـارت سازمـان بهـزیستی ـغی

 ـور قرار دارند. ـکش

، سازمان بیمه خدمات 1391شایان ذکر است از سال 

درمانی به سازمان بیمه سالمت ایران تغییر نام یافته 

 است.

 (ایمه)غیربی حمایتی ( خدماتالف

ای ، مشاورهمددکاری هایو فعالیت از تدابیر ایمجموعه

منظور به که است و توانبخشی اجتماعی و سایر خدمات

 مد و ارتقایرآد کم هایگروه اساسی نیازهای تأمین

 هایر، خانـواجـامعـه دیـدگانآسیـب زندگی سطح

 در فعـال هایانگیرد. سـازممی صورت د و جانبازاناهش

 عبارتند از: زمینه این

 کشور بهزیستی سازمان -1

، واحدهای مختلفی عهده دار انجام 1359تا قبل از  سال 

 1359خدمات بهزیستی در سطح کشور بودند که در سال 

با اهداف « سازمان بهزیستی کشور»با ادغام آن واحدها، 

 گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و

های اجتماعی و کمک ها و آسیبپیشگیری از معلولیت

های کم درآمد، به تامین حداقل نیازهای اساسی گروه

های بهزیستی که توسط تشکیل شد. آمار فعالیت

 1345واحدهای ذی ربط تهیه و ارائه شده، از سال 

 تاکنون در سالنامه آماری کشور درج گردیده است.

 )ره( یخمین امداد امام کمیته -2

امور  به منظور رسیدگی به 135۷ سال که در کمیته این

 شـد، از سال تأسیس آنان بـه و کمک جامعه محرومان

 خـود را گردآوری هایفعالیت نتایج ، آمارتاکنون 1361

 .است کرده و ارائه

 امور ایثارگرانبنیاد شهید و  -3

از ادغام بنیاد  1383ال بنیاد شهید و امور ایثارگران در س

شهید و بنیــاد مستضعفــان و جــانبازان انقالب 

 اسالمی به وجود آمد. 

 1358هــای ایــن دو بنیــاد، بــه ترتیــب در ســال

به منظــور رسیــدگــی بــه امــور  135۷و 

خــانــوارهــای شاهــد و جانبازان انقالب اسالمی 

های این دو نهاد، ه فعالیتتأسیس شد و آمارهای مربوط ب

 در دسترس است. 13۷3و  13۷0به ترتیب از سال 
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 ایران اسالمی احمر جمهوری هالل جمعیت -4

با نام جمعیت شیر و خورشید  1301این سازمان در سال 

به نام جمعیت  1360سرخ ایران تاسیس شد. از سال 

هالل احمر جمهوری اسالمی ایران تغییر یافت. آمار 

تاکنون در  1345های این جمعیت، از سال لیتفعا

 سالنامه آماری کشور درج شده است.

 ایبیمه ( خدماتب

، کارفرما و شدهبیمه مشارکت که براساس خدمات این

به اجرا  مختلفهای صورتبه گیرد، میشکل دولت

ی، ـانـدرم ـهبیم ای شاملبیمه آید. خدماتدرمی

از  یـاشـن وادثـ، حاریـ، بیکافتادگی کار، ازبازنشستگی

 مندیائلهـع هـزینـه و کمک بارداری ، ایامار، فوتـک

 عبارتند از: زمینه، این در فعال های. سازماناست

  اجتماعی مینأت سازمان -1

 در قبال کارگران مورد بیمه در اقدام ، اولین1309 در سال

تأمین  سازمان با تأسیس .شد ر شروعاز کا ناشی حوادث

 نوع و شده بیمه ، قشرهای1354 در سالاجتماعی 

.  یافت تریبیش رشـ، گستشده انجام هایحمایت

 و ارائه آوریجمع زمینه در ایــن کـــه آمارهایـی

 ور درجـکش آماری در سالنامه 1345 شود، از سالمی

 .است دهـش

 سالمت ایرانبیمه  انسازم -2

 خدمات همگانی بیمه قانون اساس ، برسازمان این

د و ــش أسیســ، ت13۷3 وبــکشور مص درمانـی

 شود، از سالمی ارائه و تهیه زمینه در این که آمارهایی

از  ، قبـلذکـر است باشـد. شایانمی در دسترس 13۷4

 درمـانی بیـمه خدمات ، قانـونسازمان این تأسیـس

د ـرسی بـتصوی هـب 1351 الـ، در سدولـت کـارکنـان

 رحلهـم به وقـت بهداری وزارت توسط 1353 الـو از س

 شد. اجرا گذاشته

 صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر -3

فعالیت خود را در جهت ارائه  1384این صندوق از سال 

تماعی مطلوب و امکان دسترسی خدمات بیمه های اج

اطالعات  آسان به کلیه آحاد جامعه هدف آغازکرده است.

مربوط به صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر 

 انتشار یافت. 1386برای نخستین بار در سال 

 کشوری بازنشستگی صندوق -4

اداره امور بازنشستگان و ارائه خدمات بازنشستگی طی 

ها و ، توسط وزارتخانه1353الی  1301های سال

 مربوط به العاتـاطها صورت گرفته است، اما سازمان

 صندوق مشترک بگیرانو وظیفه بازنشستگان

 1350 بار در سال نخستین ، برایکشوری بازنشستگی

صندوق بازنشستگی کشوری بصورت  .انتشار یافت

 تأسیس و 1354ای مستقل از ابتدای سال موسسه

 فعالیت خود را آغاز نموده است.

های یاد شده، آمارهای شایان ذکر است، تمامی سازمان

 کنند. خود را به روش ثبتی تولید می

با اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

توسط مرکز آمار ایران، اطالعاتی در مورد وضعیت  1390

آوری شــد که جداول آن در معلولیت در کشور جمـع

 .فصل ارائه شده است این

 تعاریف و مفاهیم

 از ایمجموعه اجتماعی، خدمات :اجتماعی خدمات

 به کمک منظور به که است ایبیمه غیر خدمات تدابیر
 و درآمد کم هایگروه اساسی نیازهای حداقل تأمین

 شود.می ارائه جامعه نیازمند
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 که اجرایی، است واحدی :اجتماعی خدمات مجتمع

افراد  از برنامه حمایت های فعالیت از یا چند فعالیـتدو 

 مددجویان و نیازمند را، به سرپرستبی هایو خانواده

 دهد.می ارائه

 جد مادر، پدر، که است کودکی سرپرست:کودک بی

 جد یا پدر) قهری ولی ازسوی منصوب وصی و پدری
 دهنبو حیات قید در قضایی مراجع تشخیص به وی( پدری

 .باشدوجود نداشته  آنان شناخت امکان یا

 یا حقیقی شخص توسط که است مرکزی مهدکودک:

 و شده تاسیس کشور بهزیستی سازمان مجوز با حقوقی
 یادگیری و پرورش مراقبت، مسئولیت آن، نظارت تحت

 رسمی آموزش به ورود سن تا ماهگی شش از کودکان
 دارد. برعهده را کشور

 بخشیتوان خدمات مجموعه :یتوانبخش خدمات

 پیشرفت از جلوگیری منظور به معلول، افراد به که است
 در هاآن شدن توانمند و فردی استقالل کسب معلولیت،
 واحدهای ازطریق خدمات این. شودمی ارائه زندگی،

 فیزیوتراپی، شناسی،شنوایی سنجی،بینایی فنی، ارتوپدی
 .شودمی عرضه گفتاردرمانی و کاردرمانی

 اطالق تدابیری مجموعه به :پیشگیری خدمات

ای پدیده یا گسترش از بروز و جلوگیری برای شود کهمی

 گیرد.می صورت ،ویژه همجموع یک در خاص

مرکزی  مرکز مشاوره تلفنی )صدای مشاور(:

 –است که به منظور رفع اختالالت و مشکالت روان 

ندگی و توانمندی اجتماعی و یا ارتقاء سطح ز

ای و گیرندگان، به صورت تلفنی ، خدمات مشاورهتماس

 کند.روانشناختی ارائه می

مرکزی است که خدمات  مرکز مشاوره ژنتیک:

های مادرزادی ای بیماریتشخیصی، پیشگیری و مشاوره

بینی سطح سالمت افراد در ارتباط با این وارثی و یا پیش

 دهد.ها را ارائه میبیماری

شود که به یکی از مواد افیونی به فردی گفته می معتاد:

اعتیادزا وابستگی شیمیایی و رفتاری پیدا کرده، به طوری 

که در صورت قطع این عمل، با مشکالت جسمی، روانی 

 شود.و رفتاری و یا باهم روبرو می

  شود.تر گفته میساله و بیش 60به افراد : سالمند

هایی در است که با نشانهفردی نافذ رشد )اوتیسم(: 

های رفتاری مشخص، شامل اشکال در ارتباط زمینه

اجتماعی، اشکال در رفتارها و عالیق و یا انجام 

شود. عالیم های تکراری و محدود مشخص میفعالیت

این اختالل بصورت طیفی از خفیف تا خیلی شدید بروز 

 کند.می

 فیزیکی اختالل علت به که است فردی:  معلول

 دچار روانی یا و ذهنی ،(حسی حرکتی، جسمی،)
: باشد توضیح اجتماعی یا و فردی عملکرد در محدودیت

 1395 سال در( توانکم فرد) معلول فرد عنوان با واژه این
 شد. اصالح

 ضوابط با منطبق که معلولی معلول تحت پوشش:

 پرونده تشکیل با بهزیستی سازمان حمایتی و خدماتی
 مدت در مدون برنامه طی و گیردمی قرار پوشش تحت
 فراهم وی توانمندی و اشتغال هایزمینه مشخص زمان
 .شودمی خارج حمایت چرخه از و شده

 درمان عناوین تحت خدمات این :درمانی خدمات

 وسایل بیمار، تحویل ، اعزامپیچی، بستری، نسخهسرپایی

 راد خانوارهایاف و ... در مورد تمامی ، زایمانتوانبخشی

 شود.می انجام درمانی هایاز کمک واجد شرایط استفاده

به  زنان سرپرست خانوار نیازمند مورد حمایت:

زنان نیازمند مورد حمایتی اطالق می گردد که به دلیل 

فقدان سرپرست، فوت، از کار افتادگی، طالق، معلولیت 

و بیماری سرپرست و یا استیصال و درماندگی مورد 
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ها، نهادها و یا حمایت اشخاص حقیقی یا دستگاه

 موسسات حمایتی قرار می گیرد.

به مددجویی گفته می  مددجوی نیازمند موردی:

شود که به دلیل نیاز پیش آمده در یک یا چند نوبت از 

امکانات حمایتی و پیش بینی شده سازمان های حمایتی 

 ذیربط بهره مند شود.

حقیقی یا حقوقی به شخص  حامی کمیته امداد:

های اطالق می شود که طبق دستورهای دستگاه

 حمایتی، حمایت یک یا چند تیم را عهده دار می شود.

 درآمد های اختصاصی کمیته امداد امام خمینی:

درآمد های اختصاصی کمیته امداد به سه دسته کلی 

شامل: کمک های مردمی و سازمان ها، کمک های 

و شرعی و درآمد های  مجتمع اقتصادی، وجوه امانی

 های  اقتصادی تقسیم می شود.محلی ناشی از فعالیت

به  پدر، مادر، همسر و فرزند شهید، خانواده شاهد: 

 شودمفقوداالثر و اسیر خانواده شاهد گفته می

شود که برای استقرار و حفظ به فردی گفته میایثارگر: 

دستاوردهای انقالب اسالمی و دفاع از کیان نظام 

هوری اسالمی ایران، استقالل و تمامیت ارضی جم

کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و 

خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقود االثر، جانباز، 

 اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.

به والدین تحت تکفل والدین حقوق بگیر شاهد: 

ه از سوی شود که بر اساس احکام صادرشاهد گفته می

های ذیربط )شهدای مستخدم( و احکام ها و یگانسازمان

همترازی )شهدای غیرمستخدم( حقوق و مزایای ماهیانه 

 نمایند.دریافت می

به والدین غیر تحت بگیر شاهد: والدین مستمری

شود )که بر اساس قانون مصوب تکفل شاهد گفته می

مجلس شورای اسالمی و اصالحیه آن(  13۷5آبان 

 نمایند.   ستمری ماهیانه دریافت میم

مستخدمین شهید، بگیر: ایثارگر حالت اشتغال

جانباز از کار افتاده کلی، آزاده جانباز از کار افتاده کلی و 

مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی، به منزله 

شاغل تلقی واز لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و 

تقای گروه و ...  همانند العاده شغل، مزایای مستمر، ارفوق

مستخدمین شاغل با دو گروه باالتر ویا عناوین مشابه 

های ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر توسط دستگاه

اساس مقررات استخدامی مربوطه، با سنوات مقرر، 

بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا 

 شوند.مند میمستمری مربوط بهره

شود که سالمتی خود را ثارگری گفته میبه ای: جانباز

در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای 

انقالب اسالمی و کیان جمهوری اسالمی ایران، 

استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و 

تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار از دست 

انی دچار های جسمی یا روداده و به اختالالت و نقص

 شود.

مبلغی است که از سوی بنیاد  حق پرستاری جانباز:

شهید و امور ایثارگران )بر اساس ضوابط مربوطه( به 

درصد و باالتر، اعصاب  50منظور حفظ سالمت جانبازان 

 شود.ها پرداخت میو روان و شیمیایی به آن

دیدگی عبارت است از میزان آسیب درصد جانبازی:

توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید  جسمی و روانی که
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و امور ایثارگران مشخص و حسب مورد تجدید نظر 

 خواهد شد.

مبلغی است که از سوی بنیاد  کمک معیشت جانباز:

شهید و امور ایثارگران به جانبازی که حقوقش کمتر از 

کف تعریف شده در دستورالعمل ترمیم حقوق باشد 

 شود.پرداخت می

ه با پرداخت مبالغی به عنوان فردی است ک بیمه شده:

حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان 

 گر را دارد.بیمه

ای است که به دستور بیمه شده بیمه شده اجباری:

کند کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می

 کند. و مزد یا حقوق دریافت می

ماده  طبق تبصره اشخاصی که :اختیاریمه شده بی

قانون تامین اجتماعی به علتی غیر از علل مندرج در  8

قانون مذکور از ردیف بیمه شدگان اجباری خارج 

توانند نامه و مقررات مربوطه میشوند، به موجب آیینمی

با انعقاد قرارداد، بیمـه خـود را بـه طـور اختیاری ادامه 

 دهند. 

ون رابطه : فردی است که بدبیمه شده توافقی

مزدبگیری و بر اساس توافق سازمان تامین اجتماعی با 

 گیرد.ربط، تحت پوشش قرار میشخص حقوقی ذی

ای است که رأساً مشمول بیمه شدهبیمه شده اصلی: 

 شود. گر میمقررات مندرج در قانون سازمان بیمه

شخص یا  بیمه شده تبعی )خانواده بیمه شده(:

توانند از یمه شده اصلی میاشخاصی هستند که به تبع ب

 گر استفاده کنند. مزایای مقرر در قانون سازمان بیمه

ای است بیمه شده آزاد: و مشاغل حرفشده  بیمه

که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر 

فرما( به استناد مجوز )کارفرما( یا خود به تنهایی )خویش

دار یا به الحیتاشتغال صادر شده از سوی مراجع ص

تشخیص هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی به کار 

 اشتغال دارد.

 به است مکلف اجتماعی تامین سازمان :بیکاری بیمه

 ، بیمهاجتماعی تامین قانون مقررات طبـق که افرادی

اند و نیز آماده و اراده خود بیکار شده میل بوده و برخالف

 کند. پرداخت بیکاری ایام باشند، مقرریکار می انجام

 در هـک ودـشمی اطالق وجوهی به دستمزد: غرامت

ار ک به اشتغال برای موقت و ناتوانی بیماری ،بارداری ایام

 جای به قانون حکم ، بهحقوق یا مزد دریافت دمـع و

 ود.شمی پرداخت شده بیمه ، بهحقوق یا مزد

 شرایطی طبق که استمبلغی :ازدواج هزینه کمک

 تامین  ، برایخاص

 پرداخت شده بیمهبه ازدواج،  هایاز هزینه قسمتی

 شود.می

جا، طور یکبه که است مبلغی عضو: نقص غرامت

، دهشدرآمد بیمه تقلیل عضو یا جبراننقص جبران برای

 شود.می پرداخت وی به

وسایل کمک پزشکی)پروتز و اروتز(  پروتز و اروتز:

وسایلی هستند که به منظور اعاده سالمت یا برای جبران 

 نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می روند.

مبلغ مقطوعی است که به  کمک هزینه کفن و دفن:

منظور تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده 

خانواده او این امر را به عهده می گیرند در مواردی که 

 پرداخت می گردد.
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مبلغی  کمک هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه:

است که طبق قانون به بیمه شده بیمار و همراه وی 

 پرداخت می گردد.

فرد شاغلی که به تشخیص مراجع  :هاز کار افتاد

دار،تمام یا بخشی از توانایی کار کردن خود را صالحیت

ز دست بدهد. این ناتوانی ممکن است ناشی از کار ا

 )حسن انجام وظیفه( یا غیر ناشی از کار باشد.

فرد بازنشسته، از کارافتاده یا بازمانده  بگیر:مستمری

ای )ورثه واجد شرایط( که طبق مقررات صندوق بیمه

 کند.مربوط، مستمری دریافت می

 خدمات درمانی که مراکز ملکی)درمان مستقیم(:

شدگان، در مراکز درمانی متعلق به سازمان به بیمه

 شود.گر ارائه میبیمه

به  مراکز طرف قرارداد)درمان غیرمستقیم(:

روشی که سازمان تامین اجتماعی تعهدات درمانی خود 

دهد، گفته را از طریق خرید خدمات درمانی انجام می

 شود.می

اجح به واحدی گفته می شود که با مجوز مر درمانگاه:

ذیصالح تاسیس گردیده و در آن خدمات سرپایی 

درمانی یا تشخیصی تحت نظر پزشک ارائه  -بهداشتی

 می شود.

صورت  مکانی است که به درمانگاه عمومی:

پذیرد و روزی، بیماران سرپایی را برای درمان میشبانه

 پزشک عمومی و متخصص است.  3حداقل دارای 

مطابق ضوابط و مکانی است که درمانگاه تخصصی: 

های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامهآیین

های شود و با حضور متخصصان رشتهتاسیس می

مختلف به ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در یکی از 

های تخصصی پزشکی )مانند درمانگاه تخصصی رشته

قلب و عروق( و یا تشخیص و درمان یک یا چند بیماری 

 پردازد.نگاه تخصصی دیابت( میمشخص )مانند درما

تمامی افراد مشمول  بیمه شده کارکنان دولت:

باشند که کسورات قانون استخدام کشوری می

بازنشستگی آنان به صندوق بازنشستگی کشوری واریز 

شود و عائله تحت تکفل آنان در قالب این صندوق از می

مزایای بیمه درمان سازمان بیمه سالمت برخوردار 

 ند. گردمی

تمامی افراد ساکن در روستا که  بیمه شده روستایی:

چنین ها در روستا گذشته و همماه از سکونت آن 6حداقل 

رو در قالب صندوق روستاییان، تحت پوشش عشایر کوچ

 گیرند. بیمه درمان سازمان بیمه سالمت قرار می

هایی که از طریق گروه بیمه شده سایر اقشار:

ت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه گزار خـود نسببیمه

سالمت یـا ادارات کل تابعـه اقدام نموده و دفترچه بیمه 

دریافت نماینـد بـه عنـوان بیمه شدگان صندوق سایر 

شوند ماننـد خـانواده معظم شهدا، اقشار تلقی می

جـانبازان، طـالب و روحانیون، دانشجویان، مددجـویان 

انسانی و اعضای سازمان  بهزیستی مشمول طرح نیروی

 نظام پزشکی. 

 مشترک صندوق بازنشستگی کشوری:

مستخدمینی که در اجرای ماده یک قانون استخدام 

کشوری  به عنوان مستخدم  آزمایشی یا رسمی  به 

خدمت دولت پذیرفته شده و بر اساس فصل هشتم 

قانون، کسور بازنشستگی را به نرخ مقرر پرداخت می 

های دولتی که کارکنان رسمی دستگاه نمایند ، همچنین

به موجب مصوبات قانونی مشمول فصل هشتم قانون 
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استخدام کشوری شده )تبدیل وضع، انتقال، انتخاب و 

تغییر صندوق(  در زمره مشترکین صندوق  محسوب می 

 شوند. 

بازنشستگی وضع مستخدمی است که  بازنشستگی:

تدار از طبق قانون  به موجب حکم رسمی مراجع صالحی

 حقوق بازنشستگی استفاده می کند. 

ازکارافتادگی وضع مستخدمی است که ازکارافتاده: 

قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این 

 قانون استفاده می کند. 

هرگاه مستخدم رسمی به صورت شاغل فوت شده: 

عادی یا به سبب انجام ظیفه فوت شود، خواه به حد 

سیده یا نرسیده  به وراث قانونی وی حقوق بازنشستگی ر

 وظیفه پرداخت خواهد شد.

هرگاه مستخدم بازنشسته یا  بازنشسته فوت شده:

ازکارافتاده فوت شود ، تمامحقوق بازنشستگی او به 

 عنوان حقوق، به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

شامل اشخاصی است که مورث  وراث وظیفه بگیر:

بازنشستگی کشوری بوده  و فوت  آنها مشترک صندوق

نموده اند ، طبق قانون استخدام کشوری از حقوق وظیفه 

 برخوردار می شوند. 

 گزیده اطالعات

تعداد مراکز دولتی و غیردولتی تحت پوشش معاونت 

، 1399بهزیستی استان بوشهر در سال  اجتماعی سازمان

واحد است که نسبت به سال قبل کاهش یافته  24تعداد 

واحد  226اد مهدکودک ها در استان بوشهر . تعداست

 می باشد که همه مهدها خصوصی می باشند.

معاونت  در 1399بگیر در سال تعداد خانوارهای مستمری 

ه است که نسبت خانوار بود 6258اجتماعی استان بوشهر 

درصد افزایش داشته است. ۷5/10به سال قبل حدود

معاونت  بگیرهمچنین تعداد خانوارهای مستمری 

خانوار می باشد که  6033، 1399توانبخشی در سال 

 یافته درصد کاهش 34نسبت به سال گذشته تقریبا 

 است.

تعداد واحدهای کمیته امداد امام  1399یان سال در پا

 تغییریعدد بوده، که نسبت به سال گذشته  18خمینی 

کمیته امداد در  است. تعداد خانوار تحت حمایت نداشته

سیده است که نسبت به سال خانوار  ر42350به این سال 

 یافته است.    افزایشدرصد ۷/32گذشته 

خانوار از اعضا خانوارهای  3060، تعداد 1399در ســال 

شاهد، تحــت پــوشش بنیاد شهیــد و امور ایثارگران 

 6۷25د. همچنین در این سال بیش از انقرار داشته

اند که از این تعداد هدجانبــاز تحت پوشش بنیاد مذکور بو

درصد جانباز  5/39درصـد و 25نفـر، جانباز  406۷حدود 

 درصد در استان بوشهر وجود دارد.  25بـاالتـر از 

های تحت پوشش ، تعداد کارگاه1399در پــایــان سال 

کــارگــاه  216۷3سازمان تأمیــن اجتماعــی بیش از 

گــان شـدبــوده اسـت. همچنین تعـــداد بیمــه

نفر  32۷644ســـازمــان بـــه بیش از  اصلــــی آن

درصد افزایش  1سیده که نسبت به سال گذشته حدودر

 یافته است. 

بگیر ، تعداد کل مشترکان حقوق1399در پـایان سال 

بوده است  16598ـدوق بــازنشستگــی کشــوری صنـ

را بازنشستگان تشکیل  نفر 13۷13که از این تعداد 

 د.انداده
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 مراکز )دولتی و غیر دولتی( تحت پوشش معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی و افراد خدمت گیرنده -1-16

 شهرستان و سال

نگهداری کودکان بی 

 سرپرست
 کودک مهد (1)های اجتماعیآسیب

تعداد 

 مراکز
 تعداد کودکان تعداد مهد تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد

1380......................................... 3 28 6 000 11 1343 

1385....................................... 3 51 ۷ 1110 52 4426 

1390 .......................................... 3 88 000 000 000 000 

1394 .......................................... 3 338 11 10326 1۷9 6860 

1395 .......................................... 3 334 33 10981 183 ۷253 

1396 .......................................... 4 109 45 6449 195 8300 

139۷ .......................................... 4 102 46 1۷210 211 81۷2 

1398 .......................................... 5 105 16 554۷ 225 10845 

1399............................ 5 64 19 16209 226 1346 

 250 3۷ 10542 8 64 5 .......................................... بوشهر

 82 3۷ 621 1 0 0 ...................................... تنگستان

 ۷1 22 366 1 0 0 ............................................... جم

 435 51 2401 2 0 0 ..................................... دشتستان

 53 20 335 1 0 0 ........................................... دشتی

 232 30 811 1 0 0 ............................................... دیر

 100 ۷ 83 1 0 0 ............................................. دیلم

 0 8 139 1 0 0 ........................................ عسلویه

 23 ۷ 362 1 0 0 ......................................... کنگان

 100 ۷ 549 2 0 0 ............................................ گناوه

 یهابحران در مداخله خیابانی، کودکان سالمت، ساماندهی اجتماعی، خانه دیده آسیب دختران و زنان بازپروری یواحدها فعالیت شامل (1

 سال در که باشد می کودک تلفن طرح و کودک سالمت مهمانسرای کاهش طالق، منظور به خانواده در مداخله اجتماعی،  و فردی، خانوادگی

اجتماعی، حمایت از  اورزانس تلفن خط و  اجتماعی اورژانس سیار خدمات موقت، اجتماعی، اسکان خدمات پایگاه اطالعات شامل 1390

 می باشند.همچنین اطالعات غیر دولتی  .باشدنیز می مبتالیان به اختالل هویت جنسی 

 اداره کل بهزیستی استان بوشهر. -ماخذ
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مراکز روزانه، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی)دولتی و غیر دولتی(تحت پوشش معاونت  -2-16

 توانبخشی اداره کل بهزیستی و افراد خدمت گیرنده

 شهرستان و سال
 جسمی حرکتی دهان و بلع ذهنی جمع 

 تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز دتعداد افرا تعداد مراکز

1380 ......................  0 0 0 0 0 0 0 0 

1385 ......................  0 0 0 0 0 0 0 0 

1390 ......................  0 0 0 0 0 0 0 0 

1395 ......................  14 385 6 154 0 0 0 0 

1396 ......................  1۷ 459 6 164 0 0 0 0 

139۷ ......................  15 500 5 155 0 0 0 0 

1398..................... 15 488 5 150 0 0 0 0 

1399 .............  15 492 5 151 0 0 0 0 

 0 0 0 0 33 1 133 4  ..................... بوشهر

 0 0 0 0 25 1 25 1 تنگستان..................

 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... جم

 0 0 0 0 34 1 136 4 دشتستان.................

 0 0 0 0 0 0 33 1  ...................... دشتی

 0 0 0 0 26 1 26 1  .......................... دیر

 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................ دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................... عسلویه

 0 0 0 0 0 0 0 0  ..................... کنگان

 0 0 0 0 33 1 139 4  ....................... گناوه
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تحت پوشش معاونت مراکز روزانه، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی)دولتی و غیر دولتی( -2-16

 کل بهزیستی و افراد خدمت گیرنده )دنباله( توانبخشی اداره

 شهرستان و سال
 سالمند کم شنوا و ناشنوا بینا و نابیناکم  ضایعه نخاعی

 تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز

1380 ..................  0 0 0 0 0 0 0 0 

1385 ..................  0 0 0 0 0 0 0 0 

1390 ..................  0 0 0 0 0 0 0 0 

1395 ..................  0 0 0 0 2 46 0 0 

1396 ..................  0 0 1 25 2 53 0 0 

139۷ ..................  0 0 1 34 2 6۷ 0 0 

1398 ..................  0 0 1 33 2 66 0 0 

1399........... 0 0 1 36 2 73 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0 تنگستان..................

 0 0 0 0 0 0 0 0  ...................... جم

 0 0 33 1 0 0 0 0 دشتستان.................

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................. دشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0  ...................... دیر

 0 0 0 0 0 0 0 0  .................... دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 0 عسلویه.....................

 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. کنگان

 0 0 33 1 33 1 0 0  ................... گناوه
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تحت پوشش معاونت مراکز روزانه، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی)دولتی و غیر دولتی( -2-16

 گیرنده )دنباله(کل بهزیستی و افراد خدمت  توانبخشی اداره

 شهرستان و سال

 روانی
نافذ رشد 

 )اوتیسم(
 حرفه آموزی

کارگاه تولیدی 

 حمایتی

 ((SEبشتیبانی شغلی 

تعداد 

 مراکز

تعداد 

 افراد

تعداد 

 مراکز

 تعداد

 افراد

تعداد 

 مراکز

 تعداد 

 افراد

تعداد 

 مراکز

تعداد 

 افراد

 

 تعداد مراکز

 

 تعداد افراد

1380 ......................  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1385 ......................  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1390  ...............  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1395 ......................  0 0 1 2۷ 5 12۷ 1 31 0 0 

1396 ......................  1 18 1 38 5 131 1 30 0 0 

139۷ ......................  0 0 1 41 5 155 1 32 0 0 

1398 ......................  0 0 1 38 5 16۷ 1 34 0 0 

1399............. 0 0 1 33 5 165 1 34 0 0 

 0 0 34 1 33 1 33 1 0 0  ..................... بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................. تنگستان

 0 0 0 0 66 2 0 0 0 0  .......................... جم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................دشتستان

 0 0 0 0 33 1 0 0 0 0  ...................... دشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... دیر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................ دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................... عسلویه

 0 0 0 0 33 1 0 0 0 0  ..................... کنگان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................... گناوه

 اداره کل بهزیستی استان بوشهر . -ذماخ
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مراکز شبانه روزی و خدمت  در منزل )دولتی و غیر دولتی(تحت پوشش معاونت توانبخشی اداره کل  -3-16

 بهزیستی و  افراد خدمت گیرنده

 و سال

 شهرستان

 جسمی حرکتی بیماران روانی مزمن جمع

 خدمت در منزل بانه روزیش خدمت در منزل شبانه روزی خدمت در منزل شبانه روزی

تعداد 

 مراکز

تعداد 

 افراد

تعداد 

 مراکز

تعداد 

 افراد

تعداد 

 مراکز

تعداد 

 افراد

تعداد 

 مراکز

تعداد 

 افراد

تعداد 

 مراکز

تعداد 

 افراد

تعداد 

 مراکز

تعداد 

 افراد

1380 ............  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ............  000 000 000 000 000 000 000  000 000 000 000 000 

1390 ............  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1395 ............  10 458 4 234 2 108 3 189 0 0 0 0 

1396 ............  11 4۷8 4 380 2 126 4 252 0 0 1 33 

139۷ ............  11 483 4 254 2 126 3 189 0 0 0 0 

1398 ............  11 506 4 29۷ 2 158 3 253 0 0 0 0 

1399..... 11 520 4 127 2 152 3 250 0 0 0 0 

 0 0 0 0 80 1 0 0 12۷ 2 163 4  ............ بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ........ تنگستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................ جم

 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 149 2  ....... دشتستان

 0 0 0 0 ۷0 1 0 0 ۷0 1 0 0  ............ دشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................دیر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............... دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .......... عسلویه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15۷ 4  ........... کنگان

 0 0 0 0 100 1 52 1 100 1 51 1  ............. گناوه
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مراکز شبانه روزی و خدمت  در منزل )دولتی و غیر دولتی(تحت پوشش معاونت توانبخشی اداره کل  -3-16

 افراد خدمت گیرنده )دنباله(  بهزیستی و

 شهرستان و سال

 ذهنی سالمندان

 خدمت در منزل شبانه روزی خدمت در منزل شبانه روزی

 تعداد 

 مراکز

 تعداد

 افراد

 تعداد 

 مراکز

 تعداد

 افراد

 تعداد

 مراکز

 تعداد

 افراد

 تعداد 

 مراکز

 تعداد

 افراد

1380 ......................................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ......................................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1390 ......................................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1395 ......................................  2 91 1 45 6 259 0 0 

1396 ......................................  3 9۷ 2 53 6 255 0 0 

139۷ ......................................  3 9۷ 1 53 6 255 0 0 

1398 ......................................  3 53 1 44 6 295 0 0 

1399......................... 3 99 1 44 6 269 0 0 

 0 0 121 3 44 1 42 1  ..................................... بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0  ..................................تنگستان

 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................................... جم

 0 0 0 0 0 0 48 1  ................................. دشتستان

 0 0 0 0 0 0 0 0  ...................................... دشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................................... دیر

 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................................ دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................................عسلویه

 0 0 148 3 0 0 9 1  ..................................... کنگان

 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................................... گناوه

 اداره کل بهزیستی استان بوشهر. -ماخذ
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 نت پیشگیری اداره کل بهزیستی و افراد خدمت گیرندهمراکز دولتی و غیر دولتی تحت پوشش معاو -4-16

 شهرستان و سال

 اعتیاد مشاوره ژنتیک مشاوره حضوری صدای مشاور
پیشگیری از 

 (1)تنبلی چشم

تعداد 

 مراکز

 تعداد

 افراد

 تعداد

 مراکز

 تعداد

 افراد

تعداد 

 مراکز

 تعداد

 افراد

تعداد 

 مراکز

 تعداد

 افراد
 تعداد کودکان

1380.................................. 1 944 5 1189 000 000 000 000 000 

1385.................................. 1 16۷5 12 2354 2 298 9 2630 000 

1390 ..................................  2 24۷3 11 ۷452 2 484 14 444۷ 3001۷ 

1395 ..................................  1 4860 34 11461 5 1245 30 12۷23 32928 

1396 ..................................  1 14531 33 8206 5 1060 32 10262 28۷85 

139۷ ..................................  1 13998 40 6136 3 864 29 10621 38128 

1398 ..................................  1 2229۷ 36 11063 4 596 28 14400 35۷۷9 

1399...................... 1 15068 38 12053 2 428 30 4385 13996 

 1320 2258 9 346 1 ۷245 21 15068 1  .................................. بوشهر

 455 158 1 0 0 326 2 0 0  .............................. تنگستان

 1802 2۷3 2 106 0 182 3 0 0  ....................................... جم

 361۷ 19۷ 8 100 0 2906 4 0 0  ............................. دشتستان

 ۷26 459 1 0 0 201 1 0 0  ................................... دشتی

 1336 0 0 0 0 83 1 0 0  ....................................... دیر

 54۷ 152 1 0 0 40 2 0 0  ..................................... دیلم

 1269 16۷ 5 0 0 0 0 0 0  ................................ عسلویه

 1600 693 2 0 0 6۷0 1 0 0  ................................. کنگان

 1314 28 1 82 1 400 3 0 0  .................................... گناوه

 داد مراکز پیشگیری از تنبلی چشم قابل ارائه نیست.اطالعات دقیق تع (1

 اداره کل بهزیستی استان بوشهر. -ماخذ

  



 امين اجتماعيبهزیستي و ت -16 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   53۷ 

 تعداد خانوارهای مستمری بگیر اداره کل بهزیستی  -5-16

 شهرستان و سال
 معاونت اجتماعی

 

 معاونت توانبخشی

 روانی مزمن روانی ترخیص از مرکز توانبخشی

1380....................................... 000 000 000 000 

1385.................................... 000 96 000 000 

1390 ......................................  4200 4132 126 338 

1393 ......................................  43۷5 4804 93 458 

1395 ......................................  43۷4 4۷86 89 453 

1396 ......................................  4424 4912 92 465 

139۷ ......................................  5123 8491 89 668 

1398 ......................................  56۷4 913۷ 89 545 

1399......................... 6258 6033 87 507 

 134 0 1060 ۷۷0  ......................................بوشهر

 45 0 556 658  .................................. تنگستان

 21 0 226 165  .......................................... جم

 61 48 1566 2103  ................................. دشتستان

 130 1۷ 894 949  ...................................... دشتی

 2۷ 22 424 511  .......................................... دیر

 20 0 263 180  .........................................دیلم

 0 0 99 21  .................................... عسلویه

 11 0 2۷0 422  ..................................... کنگان

 58 0 6۷5 4۷9  ....................................... گناوه

 هزیستی استان بوشهر .اداره کل ب -ماخذ
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  پرداختی  مبالغ و خمینی امام امداد کمیته حمایت مورد مددجویان واحدهای خدمت رسانی، -6-16

 شهرستان و سال
 واحدهای

 امداد

خانوار مورد 

 حمایت 

خانوار با 

سرپرست زن 

 مورد حمایت

افراد مورد 

 حمایت

مددجویان 

)میلیون موردی

 ریال(

1380 ................................  30 2۷396 12624 8۷868 13100 

1385 ................................  34 29۷98 14۷02 ۷9۷13 50039 

1390 ................................  31 29932 16366 ۷1596 24145 

1395 ...............................  32 29803 138۷5 6459۷ 0 

1396 ............................... 29 26993 16986 5166۷ 14465 

139۷ ............................... 29 43195 2089۷ 88۷9۷ 1350۷ 

1398 ............................... 18 3191۷ 18650 6۷516 6555 

1399......................... 18 42350 17094 87332 731 

 59 4360 665 1۷23 1 ............................... ابپخش

 31 503۷ 1565 2838 2 ............................... بوشهر

 31 11828 2212 59۷۷ 0 ............................... برازجان

 9 4153 851 2080 1 دلوار........................................

 11 5860 994 2930 1 ..........اهرم.............................

 10 3421 ۷19 1623 1  ...........................................جم

 131 2681 482 1366 1 ............................... عسلویه

 82 3032 ۷6۷ 1516 0 ............................... چغادک

 2۷ 5400 1153 2۷12 1 ............................... خورموج

 28 6654 1502 3313 0 ............................... گناوه

 8 3384 552 1531 0 ............................... دیلم

 65 6522 820 2609 0 ............................... سعدآباد

 5 3965 958 1968 0 ............................... کنگان

 9 3140 610 1620 1 ............................... کارهشبان

 89 5502 1202 2584 1 ................................ دیر

 ۷ 2886 429 12۷3 4 ................................ بوشکان

 63 2356 390 820 0 ................................ ریگ

 3 25۷9 429 1235 0 ................................ ارم

 32 45۷2 ۷94 2510 4 ................................ کاکی
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 پرداختی )دنباله(  لغبام و خمینی امام امداد کمیته حمایت مورد مددجویان واحدهای خدمت رسانی، -6-16

 شهرستان و سال
سالمندان مورد 

 حمایت
 حامیان ایتام ایتام مورد حمایت

پرداختی به کل مبالغ 

 )میلیون ریال(مددجویان 

1380 ......................................  31388 10254 634 2045 

1385 ......................................  34565 5061 4833 18864۷ 

1390 ......................................  36425 3423 9990 290802 

1395 ......................................  10911 2558 ۷213 328895 

1396 ......................................  18800 3210 5001 8315۷3 

139۷ ......................................  22864 4866 123۷2 1525894 

1398 ......................................  19908 5158 93614 195390 

1399.......................... 38208 2028 31959 374597 

 ۷3۷۷ 12۷4 58 1213  ....................................بپخشآ

 22524 3114 13۷ 1916  ..................................... بوشهر

 28129 3028 2۷3 4954  ................................... برازجان

 ۷813 14۷3 83 20۷1  ........................................ دلوار

 202۷1 1393 13۷ 1549  ................................... عسلویه

 ۷3۷6 215۷ 115 2556  ........................................ اهرم

 21818 1892 104 151۷  .......................................... جم

 16895 2223 ۷6 1220  .................................... چغادک

 12011 2238 124 2583  ................................... خورموج

 20834 25۷5 155 3105  ....................................... گناوه

 8590 805 ۷0 1314  ........................................ دیلم

 10496 1324 118 2085  ....................................سعدآباد

 19609 2161 149 1831  ..................................... کنگان

 ۷464 ۷12 59 1400  .................................. شبانکاره

 2465۷ 1993 164 2531  .......................................... دیر

 3056 ۷66 55 1326  ................................... بوشکان

 ۷104 1024 39 1042  ........................................ریگ

 904 148 49 1590  ........................................... ارم

 12۷669 1659 63 2405  ....................................... کاکی
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  شده پرداخت مبلغ و خمینیامام امداد کمیته توسط مددجویان به شده ارائه خدمات -7-16

 سال و شهرستان

 های اجتماعیبیمه

زنان سرپرست 

 خانوار

 سال 50شهری زیر 

 های اجتماعی بیمه

 روستائیان و عشایر

 مشموالن 

های طرح

 اشتغال

)میلیون مبلغ

 ریال(

1380 .......................................... 000 000 000 000 

1385 .......................................... 000 000 000 000 

1390 .......................................... 1116 1496 1159 10۷0 

1394 .......................................... 23۷2 1631 3405 35560 

1395 .......................................... 251۷ 358 242۷ 28042 

1396 .......................................... 11۷4 000 1۷60 5995 

139۷ .......................................... 11۷4 90۷ 8۷5 25433 

1399 .............................  1005 754 157 24626 
 816 10 22 26 ........................................ ابپخش

 3159 8 11 13۷ .......................................... بوشهر

 38۷0 16 58 1۷3 ........................................ برازجان

 366 3 33 12 ............................................. دلوار

 452 0 25 25 ........................................ عسلویه

 8۷6 8 ۷2 30 ............................................. اهرم

 658 11 0 22 ............................................... جم

 463 8 26 ۷ ........................................ چغادک

 2006 9 84 88 ....................................... خورموج

 2023 ۷ 39 90 ............................................ گناوه

 ۷68 3 0 38 ............................................. دیلم

 1538 16 54 56 ........................................ سعدآباد

 2166 4 31 106 ......................................... کنگان

 86۷ 1۷ 61 1۷ ...................................... شبانکاره

 2501 8 86 120 ............................................... دیر

 184 2 26 4 ....................................... بوشکان

 313 3 40 15 ............................................ ریگ

 1۷2 5 53 2 ............................................... ارم

 1428 19 33 3۷ ........................................... کاکی
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 )تعداد(ست زن مورد حمایت کمیته امداد امام خمینیپرخانوار با سر -16-1 نمودار

 
 16-6-مبنا جدول

 

 )تعداد(امام خمینی به تفکیک شهر خانوار با سرپرست زن مورد حمایت کمیته امداد -16-2 نمودار

 
 16-6-مبنا جدول
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 (ریال میلیون) )دنباله( شده پرداخت مبلغ و خمینیامام امداد کمیته توسط مددجویان به شده ارائه خدمات -7-16

 سال و شهرستان

 خدمات تامین و تعمیر مسکن بیمه خدمات درمانی

 مددجویان موردی بیمه شدگان مورد حمایت
 مبلغ تعداد

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1380 ............................  1081۷9 10286 22800 254 18۷1 6815 

1385 ............................  1964۷ 158۷4 1808 368 2604 8938 

1390 ............................  21522 14۷63 188 325 2318 44624 

1395 ............................  1۷0۷8 9839 0 0 1281 53995 

1396 ............................  189۷6 ۷32 0 0 1543 90841 

139۷ ............................  189۷6 3۷۷۷3 0 0 2540 3۷8944 

1398 ............................  54502 ۷42۷ 1081 9686 121۷ 1092۷3 

1399.................. 51822 32160 0 0 3713 920328 

 42504 1۷۷ 0 0 1185 1829  .......................... ابپخش

 2534۷ 140 0 0 2156 3094  ........................... بوشهر

 50285 198 0 0 4250 6846  ......................... برازجان

 3۷663 182 0 0 132۷ 2358  .............................. دلوار

 91456 300 0 0 920 1426  ......................... عسلویه

 50452 2۷1 0 0 19۷9 3123  .............................. اهرم

 42۷4۷ 131 0 0 1401 2053  ................................ جم

 16261 83 0 0 126۷ 189۷  ..........................چغادک

 51138 266 0 0 2568 34۷3  .........................خورموج

 69۷6۷ 269 0 0 2506 4684  ............................. گناوه

 220۷2 140 0 0 1138 1663  .............................. دیلم

 68602 241 0 0 2260 3100  ......................... سعدآباد

 48846 161 0 0 1694 2829  ........................... کنگان

 ۷۷011 2۷4 0 0 1249 1894  ........................ شبانکاره

 46583 115 0 0 1934 3860  ................................ دیر

 50۷26 154 0 0 891 1593  ......................... بوشکان

 411۷6 118 0 0 815 12۷5  ............................. ریگ

 466۷8 202 0 0 1110 1861  ................................. ارم

 41014 291 0 0 1510 2964  ............................ کاکی
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 (ریال میلیون))دنباله(  شده پرداخت مبلغ و خمینیامام امداد کمیته توسط مددجویان به شده ارائه خدمات -7-16

 سال و شهرستان

 ایجاد فرصت های شغلی

افراد  وام اشتغال پرداختی 

اشتغال 

یافته از 

طریق 

 کاریابی

افراد 

آموزش 

 فنی و 

ای حرفه

 دیده

از محل صندوق اشتغال 

 امداد
 از محل تسهیالت بانکی

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد 

1380 ..........................................  1586 19443 0 0 314 239 

1385 ..........................................  1602 10668۷ 0 0 8۷ 1393 

1390 ..........................................  1462 88۷95 4808 229894 38 215۷ 

1395 ..........................................  32۷ ۷188۷ 1494 212843 696 66۷0 

1396 ..........................................  380 93999 209۷ 396111 584 5388 

139۷ ..........................................  330 123853 2131 5۷6300 498 3۷2۷ 

1398 ..........................................  502 91656 2845 1124485 1290 310۷ 

1399........................... 389 78774 3721 1508575 1406 3919 
 144 51 63350 14۷ 1200 ۷  ........................................ ابپخش
 311 192 113305 254 1950 9  .......................................... بوشهر

 3۷8 188 16۷200 406 600 3  ....................................... برازجان
 166 56 68200 168 8030 42  .............................................دلوار

 1۷4 ۷8 ۷4250 194 400 2  ........................................ عسلویه
 204 58 ۷8۷00 220 8900 44  ............................................ اهرم

 209 ۷8 ۷6450 166 9530 45  ...............................................جم

 161 93 ۷15۷0 149 600 2  ........................................ چغادک

 228 ۷0 94۷00 236 0 0  ....................................... خورموج

 353 99 112050 268 1400 5  ............................................گناوه
 1۷3 51 ۷9400 230 2900 13  ............................................. دیلم

 194 5۷ ۷4450 18۷ 5400 26  ........................................ سعدآباد

 221 85 80300 1۷1 3450 14  ......................................... کنگان

 155 46 59۷00 168 5600 39  ...................................... شبانکاره

 2۷8 ۷0 ۷9550 184 8104 38  ............................................... دیر

 136 2۷ 5۷050 151 5450 22  ....................................... بوشکان

 168 41 5۷050 138 5010 19  ............................................ ریگ
 101 2۷ 35550 135 2550 11  ............................................... ارم

 165 39 65۷50 149 ۷۷00 48  ........................................... کاکی
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 (ریال میلیون) )دنباله( شده پرداخت مبلغ و خمینیامام امداد کمیته توسط مددجویان به شده ارائه خدمات -7-16

سال و 

 شهرستان

 کمک هزینه ازدواج اعطای وام قرض الحسنه

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1380 ....................  1945 3310 2022 3015 

1385 ....................  4252 1326 2508 8425 

1390 ....................  888۷ 4394۷ 1۷6۷ 13114 

1395 ....................  2852 ۷1018 3۷36 65806 

1396 ....................  3464 12596۷ 2290 52300 

139۷ ....................  5992 335595 1421 69422 

1398 ....................  4230 244291 15۷5 50381 

1399............. 1418 944752 1570 212308 
 8۷10 64 329۷4 49  .................. ابپخش

 13338 99 143810 216  ................... بوشهر

 21232 15۷ 154298 231  ............. برازجان....

 9255 68 24800 3۷  ...................... دلوار

 14155 105 21۷00 33  ................. عسلویه

 119۷۷ 89 45950 69  ...................... اهرم

 11433 85 308۷0 46  ........................ جم

 ۷349 54 62500 94  .................. دکچغا

 13610 101 46580 ۷0  ................. خورموج

 15۷۷8 11۷ 64500 9۷  ..................... گناوه

 8۷10 64 39900 60  ...................... دیلم

 13338 99 54440 82 سعدآباد................

 15۷88 11۷ 43280 65 کنگان...................

 6260 46 29400 44 شبانکاره...............

 6533 48 38490 58 دیر......................

 ۷894 58 24940 3۷ بوشکان................

 51۷2 38 20300 30 ریگ.....................

 4899 36 31360 4۷  ......................... ارم

 168۷۷ 125 35660 53 کاکی.....................
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 میلیون)( دنباله) شده پرداخت مبلغ برحسب خمینیامام امداد کمیته توسط مددجویان به شده ارائه خدمات-7-16

 (ریال

 سال و شهرستان

 خدمات فرهنگی و آموزشی

استفاده کنندگان از 

خدمات تحصیلی و 

 فرهنگی

افراد شرکت 

کننده در آموزش 

های مهارت 

 زندگی

افراد شرکت کننده 

در اردوهای تربیت 

 فرهنگی

 مبلغ

 دانشجو دانش آموز

1380 .........................  1081۷9 10286 22800 254 18۷1 
1385 .........................  1964۷ 158۷4 1808 368 2604 
1390 .........................  21522 14۷63 188 325 2318 
1395 .........................  1۷0۷8 9839 0 0 1281 
1396 .........................  189۷6 ۷32 0 0 1543 
139۷ .........................  189۷6 3۷۷۷3 0 0 2540 
1398 .........................  5۷48 1116 ۷924 4601 3۷423 

1399............... 6512 739 4771 0 26521 
 8۷6 0 191 15 265  ....................... ابپخش
 2660 0 341 81 4۷4  ........................ بوشهر

 2۷42 0 431 ۷5 9۷3  ...................... برازجان
 ۷58 0 288 33 225  ........................... دلوار

 838 0 340 26 34۷  ...................... عسلویه
 1509 0 291 55 366  ........................... اهرم
 2164 0 30۷ 43 356  ............................. جم

 652 0 193 1۷ 329  ...................... چغادک
 1590 0 256 39 32۷  ..................... خورموج

 2918 0 325 69 528  .......................... گناوه
 ۷02 0 25۷ 1۷ 136  ........................... دیلم

 100۷ 0 233 34 385  ...................... سعدآباد
 2105 0 299 66 459  ........................ کنگان

 645 0 245 21 1۷8  ..................... شبانکاره
 2216 0 239 4۷ 42۷  ............................. دیر

 595 0 82 16 128  ..................... بوشکان
 553 0 15۷ 1۷ 133  .......................... ریگ

 555 0 ۷8 19 132  ..............................ارم
 1436 0 218 49 344  ......................... کاکی

 د.باشهای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و... میهای کارگشایی، واموام شامل( 1
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  (ریال میلیون) درآمدهای اختصاصی و وجوهات امانی کمیته امداد امام خمینی -8-16

 باشد.ها، سهم السادات و ... میها، کفارههای نیکوکاری و عاطفه( شامل کمک به ایتام، کمک حوادث و ساختمان زلزله زدگان، درآمد جشن1

 سال و شهرستان

های جمع درآمد

اختصاصی و 

 وجوهات امانی

 وجوهات امانی های اختصاصیدرآمد

 (1)سایر زکات جمع های مردمی و صدقاتکمک جمع

1380....................... 000 000 000 000 000 000 

1385...................... 000 000 000 000 000 000 

1395 .......................  298908 30384 30384 268524 26124 242400 

1396 .......................  4۷3550 3۷5۷9 3۷5۷9 4359۷1 430۷5 392896 

139۷ .......................  608813 42499 42499 566314 21418 544896 

1398 ......................  94۷298 ۷1526 ۷1526 630059 86540 543519 

1399............. 1360751 56257 56257 845524 127422 718102 

 1289۷ 9354 22251 342 342 53۷01  ..................... ابپخش

 122146 ۷100 129246 5123 5123 18385۷  ....................... بوشهر

 42036 828۷ 50323 4533 4533 104926  .....................برازجان

 19185 2046 21231 258 258 53316  ..........................دلوار

 84۷92 ۷313 92105 30013 30013 139615  ..................... عسلویه

 30945 4309 35254 526 526 ۷0492  ......................... اهرم

 38631 12480 51111 1858 1858 ۷0341  ............................جم

 25462 3060 28522 223 223 58۷13  ..................... چغادک

 41600 6043 4۷643 2240 2240 61201  .................... خورموج

 344۷3 59۷۷ 40450 335۷ 335۷ 65038  .........................گناوه

 39969 5530 45499 1293 1293 ۷2044  .......................... دیلم

 33409 14466 4۷8۷5 940 940 ۷2611 ............سعدآباد..........

 60۷49 ۷182 6۷931 659 659 104306  ...................... کنگان

 4584 ۷349 11933 50۷ 50۷ 21286  ................... شبانکاره

 61541 82۷5 69816 1۷08 1۷08 1081۷0  ............................ دیر

 23886 9959 33845 99 99 426۷5  .................... بوشکان

 16596 2345 18941 865 865 22303  ......................... ریگ

 602 0 602 0 0 602  ............................ ارم

 24599 634۷ 30946 1۷13 1۷13 55554  ........................ کاکی

 - - 0 - - 0 ...................دفتراستان
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 ایثارگران برحسب نوع خویشاوندی امور و شهید بنیاد پوشش تحت شاهد خانوارهای افراد تعداد -9-16

 همسر و فرزندان والدین جمع شهرستان و سال

1380 ......................................  3843 2188 1655  

1385 ......................................  3۷18 2148 15۷0  

1390 ......................................  5306 3۷01 1605  

1395 ......................................  3649 1366 2283 

1396 ......................................  3514 1362 2152 

139۷ ......................................  3185 1116 2169 

1398 ......................................  3195 1055 2140 

1399.......................... 3060 921 2139 

 648 201 849  ..................................... بوشهر

 106 ۷9 166  ................................. تنگستان

 106 33 139  .......................................... جم

 604 324 928  .................................دشتستان

 150 90 240  ...................................... دشتی

 118 54 1۷2  .......................................... دیر

 31 34 65  ........................................ دیلم

 12 4 16  ................................... عسلویه

 11۷ 34 151  ..................................... کنگان

 250 68 318  ....................................... گناوه

 .ران استان بوشهربنیاد شهید و امور ایثارگ -ماخذ
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 پرداختی مبلغ و ایثارگران امور و شهید بنیاد پوشش بگیرتحتمستمری و حقوق شاهد خانوارهای تعداد -10-16

 (ریال میلیون) آنان به

 سال
 مستمری بگیر حقوق بگیر جمع

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1380.............................. 000 000 000 000 000 000 

1385............................ 000 000 000 000 000 000 

1390.............................. 000 000 000 000 000 000 

1395............................... 1۷68 25045 693 14462 10۷5 10583 

1396................................. 1639 408096 684 239904 955 168192 

139۷................................ 2040 4۷۷651 135۷ 21۷5۷1 683 2600۷8 

1398 ................................  14۷8 516۷91 689 302832 ۷89 213959 

1399...................... 2208 647244 700 389640 1508 257604 

 .بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر -ماخذ

 

 و ایثارگران امور و شهید بنیاد پوششتحت آزادگان و جانبازان شاهد، خانوارهای به شده ائهار خدمات -11-16

  (ریال میلیون) شده پرداخت مبلغ

 سال
 آموزشی خدمات (1)درمانی خدمات اشتغال و آموزی حرفه

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1380............................. 39 38000 193 115000 000 000 

1385............................ 343 11۷6 16000 ۷401 3149 2318 

1390................................. 648 5۷820 8645 34959 4100 16923 

1395................................ 91 8۷00 19006 20۷88 6498 6۷98 

1396................................ 159 20100 28296 55۷0 2396 122005 

139۷............................... 109 54 316۷5 42623 ۷00 3414 

1398 ............................  2۷9 0 2249 3561 530 ۷20 

1399.................... 296 60600 32148 53171 1499 5086 
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 و ایثارگران امور و شهید بنیاد پوششتحت آزادگان و جانبازان شاهد، خانوارهای به شده ارائه خدمات -16-11

 )دنباله( (ریال میلیون) شده مبلغ پرداخت

 سال

 هایکمک ازدواج هزینه کمک مسکن فرهنگی خدمات

 سایر به مربوط

 (3)موارد
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد هزینه مورد

(2)1380..................................... 19940 140۷ 36 465000 ۷6 483 000 

1385..................................... 6۷25 6334 839 468۷1 62 ۷80 000 

1390 ......................................  8818 1229 604 120000 135 1800 0 

1395 ......................................  ۷21 468 334 21۷95 18 360 0 

1396 ......................................  642۷ 1۷۷5 494 311۷00 0 0 0 

139۷ ......................................  2225 ۷83 454 302200 99 0 0 

1398 ......................................  4446 ۷91 410 344۷00 93 0 0 

1399......................... 6012 9089 209 207000 0 0 0 

( 93( خدمات درمانی شامل امور مربوط به تامین سالمت، دارو و تجهیزات، پایش سالمت، )بیمه درمانی همگانی و مکمل ایثارگران از سال 1

 باشد.و ... می

 . باشدمی شاهد هایخانوار به شده ارائه خدمات به مربوط فقط 1380 سال به مربوط اطالعات( 2

و قبل  92های های نقدی و غیرنقدی مربوط به برگزاری مراسم، مددکاری، )بیمه درمانی همگانی و مکمل ایثارگران در سالشامل کمک (3

 و... است.

 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر. -ماخذ
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  جانبازی درصد برحسب نایثارگرا امور و شهید بنیاد پوشش تحت جانبازان تعداد -12-16

 درصد ۷0 درصد 50 -69 درصد 40 - 49 درصد 25 - 39 درصد 25تا  جمع شهرستان و سال

1380......................... 4۷82 3254 1528 000 000 000 

1385.......................... 5590 3253 233۷ 000 000 000 

1389.......................... 5۷01 3420 2281 000 000 000 

1390.......................... 5826 3691 2135 000 000 000 

1393.......................... 5932 3۷۷6 154۷ 308 233 68 

1395.......................... 64۷5 3893 1۷41 305 233 ۷1 

1396.......................... ۷85۷ 5234 2013 301 239 ۷0 

139۷.......................... 6553 3909 2028 302 243 ۷1 

1398........................ 6605 3901 2040 303 289 ۷2 

1399................ 6725 4067 2008 298 282 70 

 19 ۷۷ 100 683 1190 2069 ..........................بوشهر

 1 50 11 123 20۷ 392 .....................تنگستان

 1 4 ۷ 42 128 182  ............................. جم

 26 ۷0 ۷9 560 1042 1۷۷۷ ..................دشتستان

 5 18 2۷ 183 3۷6 609 .........................دشتی

 2 13 15 100 3۷2 502  ............................. دیر

 3 9 8 33 135 188  ........................... دیلم

 0 0 2 18 19 39 .......................عسلویه

 2 11 15 ۷6 186 290 ........................کنگان

 11 30 34 190 412 6۷۷ ...........................گناوه

 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر. - ماخذ 
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 آنان به پرداختی مبلغ و ایثارگران امور و شهید بنیاد پوشش تحت بگیرمستمری  و حقوق جانبازان تعداد -13-16

 (ریال میلیون)

 سال و شهرستان
مبلغ کمک  حالت اشتغال

 (1)معیشت

 حق پرستاری

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1380............................ 1528(2) 8168 000 000 000 

1385............................ 12۷9(2) 48۷51 000 000 000 

1390............................. 1419 1122۷2 000 000 000 

1395............................ ۷51 11814 000 23۷ 1992 

1396 ............................  ۷51 11814 000 23۷ 1992 

139۷ ............................  000 000 000 000 000 

1398 ............................  510 12841 000 66 1144 

1399.................. 512 17920 000 110 1650 

 600 40 000 5110 146       ........................... بوشهر

 105 ۷ 000 980 28     ...................... تنگستان 

 30 2 000 385 11     ................................ جم

 225 15 000 4060 116       .......................دشتستان

 105 ۷ 000 14۷0 42       ............................ دشتی

 90 6 000 1295 3۷       ................................ دیر

 ۷5 5 000 315 9      ............................. دیلم 

 000 000 000 525 15    ........................ عسلویه 

 120 8 000 1050 30  ........................... کنگان

 300 20 000 2۷30 ۷8     ............................ گناوه 

 . است.... و تلفن عیدی، معاش، تحصیلی، ازدواج، هزینه کمک شامل (1

 کل تعداد ومبلغ پرداختی به جانبازان مستمری بگیر هست. (2

 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر. -ماخذ
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 (1)های  جمعیت هالل احمر ایران در حوزه امداد و نجاتفعالیت -14-16

 سال

 (2)سایر حوادث سیل زلزله

تعداد 

 حادثه 

تعداد نیرو 

های 

امدادی 

ملیات ع

انجام 

 شده 

تعداد 

مجروحین و 

 مصدومین 

تعداد 

 حادثه 

تعداد نیرو 

های 

امدادی 

عملیات 

انجام 

 شده 

تعداد 

مجروحین و 

 مصدومین 

تعداد 

 حادثه 

تعداد نیرو 

های 

امدادی 

عملیات 

انجام 

 شده 

تعداد 

مجروحین و 

 مصدومین 

1380....................................... 000 000 000 000  000 000 000 000 000 

1385.......................................... 2 25 0 2 100 85 6 550 80 

1390.......................................... 8 55 0 0 220 0 99 603 300 

1395.......................................... 6 ۷2 0 12 699 18 6۷6 33۷8 38۷9 

1396.......................................... 14 222 3 13 284 4 661 4059 2318 

139۷.......................................... 5 69 0 28 428 1 ۷53 4130 3114 

1398 ......................................... ۷ 52 10 42 ۷64 0 61۷ 3322 159۷ 

1399........................... 4 34 0 27 614 19 527 2448 664 

 . است نموده شرکت آنها در احمر هالل جمعیت که باشدمی  حوادثی مربوط فقط شده ارائه آمارهای (1

و ای )جوی و اقلیمی(، دریایی و ساحلی، رانش زمین، ریزش آوار، شهری، صاعقه، طوفان، گرد سوزی، برف و کوالک، جادهآتش شامل( 2

 باشد.غبار، صنعتی و کارگاهی، کوهستان و هوایی می

 استان بوشهر. احمر هالل جمعیت - ماخذ
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  احمر هالل جمعیت امدادگران و داوطلبان اعضاء، تعداد -15-16

 سال

 امدادگران (3)داوطلبان (2)اعضاء (1)جوانان هایشاخه اعضاء

 مرد زن زن و مرد
زن و 

 مرد
 مرد زن

زن و 

 مرد
 مرد زن

زن و 

 مرد
 مرد زن

1380.......... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ............  9869 4669 5200 286 159 12۷ 4919 2500 2419 8۷0 4۷0 400 

1390 ............  11820 5568 6252 84 40 44 1642 954 688 1066 ۷2۷ 339 

1395 ............  15993 6۷9۷ 9196 145 ۷۷ 68 99۷ 481 516 2081 1338 ۷43 

1396 ............  20020 9540 10480 0 0 0 508۷ 2544 2543 2381 1395 986 

139۷ ............  20020 9540 10480 0 0 0 508۷ 2544 2543 2590 1550 1040 

1398 ............  18320 9605 8۷15 0 0 0 6206 3056 3150 1123 34۷ ۷۷6 

1399..... 18330 9610 8720 0 0 0 3440 1725 1715 1245 434 811 

 .باشدروستایی می و آموزیدانش دانشجویی، طالب، جوانان، هالل،غنچه هایشاخه شامل( 1

 .کنندمی کمک سازمان به مالی هایکمک طریق از که هستند افرادی اعضاء( 2

 هستند. مهارت و حمایت هدایت، مشارکت، هایگروه شامل و پرداخته خدمات ارائه به که هستند افرادی داوطلبان( 3

 استان بوشهر. حمرا هالل جمعیت -ماخذ
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 آموزش همگانی برگزار شده و تعداد آموزش گیرندگان جمعیت هالل احمر  -16-16

 شهرستان و سال
 های آموزشیتعداد دوره

 (1)برگزار شده

 تعداد آموزش گیرندگان

 مرد زن زن و مرد

1385 ......................................  658 19۷40 88۷0 108۷0 

1389 ......................................  550 16500 ۷256 9244 

1390 ......................................  ۷68 898 420 4۷8 

1395 ......................................  4۷2 10452 4943 5059 

1396 ......................................  552 13520 ۷122 5998 

139۷ ......................................  222 ۷۷۷3 5596 21۷۷ 

1398 ......................................  3۷0 9938 5964 39۷4 

1399........................ 1328 46480 26560 19920 

 2۷30 3640 63۷0 182  ...................................... بوشهر

 1530 2040 35۷0 102  .................................. تنگستان

 1380 1840 3220 92  ........................................... جم

 3000 4000 ۷000 200  ................................. دشتستان

 2250 3000 5250 150  ...................................... دشتی

 1950 2600 4550 130  ........................................... دیر

 2205 2940 5145 14۷  ......................................... دیلم

 1350 1800 3150 90  .................................... عسلویه

 1425 1900 3325 95  ..................................... کنگان

 2100 2800 4900 140  ........................................ گناوه

 باشد.ساعته برای هر نفر می 35های اولیه های آموزشی شامل دوره کمکدوره (1

 استان بوشهر. احمر هالل جمعیت - ماخذ
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 بر حسب طبقات  کارکن اسفند پایان اداره کل تامین اجتماعی در پوشش تحت هایکارگاه -17-16

 (1)سایر نفر 50باالی  نفر  11-50 نفر 1-10 جمع شهرستان و سال

1380 ......................................  000 000 000 000 000 

1385 ......................................  000 000 000 000 000 

1390 ......................................  1۷283 11105 2319 342 351۷ 

1395 ......................................  18596 13119 3809 1086 582 

1396 ......................................  19192 13438 405۷ 1112 585 

139۷ ......................................  21612 16339 3642 11۷4 45۷ 

1398 ......................................  22298 16849 3982 1169 298 

1399........................ 21673 17046 3179 1151 297 

 112 282 1005 5302 6۷01  ..................................... بوشهر

 11 19 118 1395 1543  ................................. تنگستان

 12 ۷6 113 ۷۷0 9۷1  .......................................... جم

 22 54 221 2641 2938  ................................. دشتستان

 ۷ 12 95 999 1113  ...................................... دشتی

 ۷ 15 148 941 1111  .......................................... دیر

 4 22 1۷۷ 649 852  ........................................ دیلم

 65 429 ۷06 13۷6 25۷6  ................................... عسلویه

 4۷ 213 3۷3 1391 2024  ..................................... کنگان

 10 29 223 1582 1844  ....................................... گناوه

 باشد.( شامل پیمانکاری دارای قرارداد فعال می1

 اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر. -ذماخ
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 اداره کل تامین اجتماعی پوشش تحت افراد تعداد -18-16

 کل جمع سال و شهرستان  
 بگیران مستمری شدگان بیمه

 تبعی اصلی جمع تبعی اصلی جمع

1380.................................... 000 000 131531 000 000 9060 000 

1385................................... 000 000 1809۷۷ 000 000 12۷56 000 

1390................................... 000 000 21089۷ 000 000 26359 000 

1393 ......................................  91091۷ 859308 360۷26 498582 51609 28825 22۷84 

1394 ......................................  1225586 888122 368502 519620 33۷464 314260 23204 

1395 ......................................  102۷085 968۷12 363495 60521۷ 583۷3 34209 24164 

1396 ......................................  ۷108۷2 648684 23۷121 411563 62188 36586 25602 

139۷ ......................................  9652۷2 89۷122 325499 5۷1623 68150 40041 28109 

1398 ......................................  9۷3859 899961 324651 5۷5310 ۷3898 43164 30۷34 

1399......................... 970243 893337 327644 565693 76906 46076 30830 

 12222 16503 28۷25 145۷92 86608 232400 261125  ...................................... بوشهر

 1۷60 31۷6 4936 21802 11696 33498 38434  .................................. تنگستان

 910 1845 2۷55 251۷1 13592 38۷63 41518  ........................................... جم

 6414 9615 16029 54844 29386 84230 100259  ................................. دشتستان

 2258 3056 5314 16026 9543 25569 30883  ....................................... دشتی

 1369 20۷1 3440 1۷14۷ 8۷86 25933 293۷3  ........................................... دیر

 102۷ 1۷81 2808 16۷05 82۷2 249۷۷ 2۷۷85  ......................................... دیلم

 391 ۷33 1124 153258 899۷۷ 243235 244359  .................................... عسلویه

 1343 2041 3384 ۷5310 50549 125859 129243  ..................................... کنگان

 3136 5255 8391 39638 19235 588۷3 6۷264  ........................................ گناوه

 کل تامین اجتماعی استان بوشهر. اداره - ماخذ
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 بیمه نوع اداره کل تامین اجتماعی برحسب پوشش تحتاصلی شدگانبیمه -19-16

 (1)خاص بیکاری توافقی اجباری جمع سال و شهرستان  

1380 ......................................  1364 1364 

2298 

2215 

1364 000 

1385 ......................................  2298 2298 000 

1390 ......................................  2215 2215 000 

1395 ......................................  3643۷۷ 322944 5992 66۷2 28۷69 

1396 ......................................  32۷123 286038 28۷ 2441 3835۷ 

139۷ ......................................  320098 2۷64۷8 311 2646 40663 

1398 ......................................  324651 2۷9813 315 3165 41358 

1399......................... 327644 284471 392 2248 40533 

 132۷0 1136 3۷6 ۷1826 86608  ...................................... بوشهر

 2۷50 4۷ 1 8898 11696  .................................. تنگستان

 903 99 2 12588 13592  ........................................... جم

 10964 440 3 1۷9۷9 29386  ................................. دشتستان

 2804 49 1 6689 9543  ...................................... دشتی

 1185 ۷9 3 ۷519 8۷86  ........................................... دیر

 1211 33 0 ۷028 82۷2  ......................................... دیلم

 366 48 2 89561 899۷۷  .................................... عسلویه

 1199 185 1 49164 50549  ..................................... کنگان

 5881 132 3 13219 19235  ........................................ گناوه

 .باشدوسایر می ساختمانی کارگران اختیاری، رانندگان، بافندگان، آزاد، مشاغل و حرف شدگان بیمه شامل( 1

 اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر. - ماخذ
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  بیمه نوع اداره کل تامین اجتماعی برحسب پوشش تحتخاص شدگانبیمه -20-16

 جمع سال و شهرستان
حرف و 

 مشاغل آزاد
 اختیاری رانندگان بافندگان

کارگران 

 اختمانیس
 (1)سایر

1380 ......................................  000 1391 000 2158 380 000 000 

1385 ......................................  000 16۷1 000 993 209 000 000 

1394 ......................................  41028 8080 14۷8 4922 323۷ 1۷۷49 5562 

1395 ......................................  25169 11۷4 1446 695۷ 3941 11408 243 

1396 ......................................  43681 ۷2۷2 1336 ۷0۷4 469۷ 1۷9۷8 5324 

139۷ ......................................  46064 8355 1258 ۷069 5631 18350 5401 

1398 ......................................  41358 10133 11۷3 6۷29 5324 12۷9۷ 5202 

1399......................... 40533 10607 1106 6486 4907 12240 5187 

 1656 3۷۷2 1938 1505 1۷2 422۷ 132۷0  ...................................... بوشهر

 455 1029 130 516 41 5۷9 2۷50  .................................. تنگستان

 111 214 62 64 8 444 903  ........................................... جم

 1164 3569 9۷6 2119 283 2853 10964  ................................. دشتستان

 353 98۷ 146 41۷ 68 833 2804  ...................................... دشتی

 128 2۷9 64 311 6 39۷ 1185  ........................................... دیر

 81 2۷9 343 32۷ 39 142 1211  ......................................... دیلم

 4۷ ۷ 98 41 2 1۷1 366  .................................... عسلویه

 101 15۷ 2۷4 163 54 450 1199  ..................................... کنگان

 1091 194۷ 8۷6 1023 433 511 5881  ........................................ گناوه

 باشد.زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد می صیادان،  شدگان بیمه شامل( 1

 اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر. - ماخذ
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 میلیون)جتماعی اداره کل تامین ا پوشش تحت شدگان بیمه به شده پرداخت غرامت و نقدی هایکمک -21-16

 (ریال

 سال

 جمع
کمک هزینه 

 ازدواج

غرامت دستمزد 

 ایام بارداری

غرامت 

نقص 

 عضو

  غرامت دستمزد ایام بیماری

تعداد 

 مورد
 مبلغ

تعداد 

 مورد
 مبلغ

تعداد 

 مورد
 مبلغ

تعداد 

 مورد
 مبلغ

 ناشی از کار
ناشی از موارد 

 دیگر

 

 

تعداد 

 مورد
 مبلغ

تعداد 

 مورد
 مبلغ

1380........................ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385 ........................  000 000 20۷1 4436 468 12۷4 000 363 935 2024 6630 12088 

1390 ........................  000 000 2100 15134 980 13016 180 344 500 3905 315 9111 

1395 ........................  000 000 440۷ 39530 969 36,43۷,2 13 ۷33 918 12413081 6109 ۷6 

1396 ........................  19916 615233 2921 51۷1۷ 293۷ 51۷۷9 8 359 911 12035 ۷۷۷8 48۷368 

139۷ ........................  18014 000 2650 000 2823 000 15 000 820 000 ۷216 000 

1398........................ 15389 000 20۷1 000 2860 000 8 000 594 000 643۷ 000 

1399................. 15269 000 2188 000 2609 000 9  517 000 6892 000 

 

 سال

هزینه های سفر و اقامت 
 همراه بیمار

هزینه های کفن و 
 دفن

 پروتز و اورتز

کمک های نقدی 
مربوط به سایر 

 (1موارد)

 مبلغ تعداد مورد
تعداد 
 مورد

 مبلغ تعداد مورد مبلغ
تعداد 
 مورد

 مبلغ

1380.......................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 
1385 ..........................................   000 000  000 000  000 000  000 000 

1390 ..........................................  000 000  000 000 000 000 000 000 

1395 ..........................................  384 2 498 3 3952 2 000 42 

1396 ..........................................  532 2136 669 6012 4160 382۷ 0 0 

139۷ ..........................................  365 000 61۷ 000 3508 000 0 0 

1398 ..........................................  241 000 650 000 2528 000 0 0 

1399............................ 104 000 838 000 2112 000 0 0 
 باشد.ها و... می( شامل تعدیل سنواتی غرامت دستمزد، تعدیل سنواتی کمک1

 اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر. - ماخذ
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( ریال میلیون) آنان به پرداختی لغمب اداره کل تامین اجتماعی و پوشش تحت بگیرانمستمری تعداد -16-22  

 سال
 بازنشستگان جمع

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1380 ..........................................  6131 563۷2 2929 3191۷ 

1385 ..........................................  8۷52 233296 4013 9۷2۷5 

1390 ..........................................  19635 8۷6824 6۷24 440۷0۷ 

1395 ..........................................  34209 254۷022 118۷8 145930۷ 

1396 ..........................................  3۷036 5201300 13240 1991۷39 

139۷ ..........................................  40041 000 14885 000 

1398 ..........................................  43164 000 16569 000 

1399............................ 46076 000 18038 000 

 

 سال

 بگیرمستمری بازماندگان افتادگان کار از
 سایر

 (2) هاپرداختی
 دیگر موارد از ناشی (1)کار از ناشی

 مبلغ تعداد
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1380 ..........................................  149 585 284 1918 2۷69 18۷90 3162 

1385 ..........................................  221 34۷4 693 12291 3825 ۷2062 48194 

1390 ..........................................  326 4۷25 1544 43296 11041 300۷09 8۷38۷ 

1395 ..........................................  132 23336 24۷9 1۷۷ 19۷20 661353 402849 

1396 ..........................................  131 2۷658۷ 2555 1483551 21110 960534 488889 

139۷ ..........................................  332 000 2450 000 223۷4 000 000 

1398 ..........................................  331 000 24۷4 000 23۷90 000 000 

1399........................... 315 0000 2408 000 25315 000 000 

 باشد.( شامل جزئی ناشی از کار و کلی ناشی از کار می1

 . است...  و بگیرانمستمری بن عیدی، مندی،عائله اوالد، هزینه شامل( 2

 اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر. - ماخذ
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 مدیریت درمان تامین اجتماعی قرارداد طرف و ملکی درمانی مراکز تعداد -23-16

 سال

 مراکز طرف قرارداد)درمان غیر مستقیم( مراکز ملکی)درمان مستقیم(

 بیمارستان جمع

های درمانگاه

عمومی و 

 تخصصی

وپلی 

 (1)کلینیک

دی 

 کلینیک
 بیمارستان جمع

های درمانگاه

عمومی و 

 تخصصی

دی 

 کلینیک

 مراکز

بهداشتی 

 و درمانی

 (2)سایر

1385..... 8 2 6 0 362 10 6 1 88 25۷ 

1390..... 9 2 ۷ 0 450 12 9 0 9 420 

1395.... 10 3 ۷ 0 461 12 8 4 20 41۷ 

1396.... 10 3 ۷ 0 4۷4 14 8 3 20 429 

139۷.... 10 3 ۷ 0 521 14 21 3 19 464 

1398.... 10 3 ۷ 0 525 14 23 3 19 466 

1399... 10 3 7 0 576 15 37 3 19 502 

 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر.   -ماخذ

 مورد پلی کلینیک.3درمانگاه عمومی وتخصصی است و 4درمانگاه عمومی وتخصصی وپلی کلینیک طرف قرارداد ،۷از (1

یوتراپی،پزشکان عمومی ومتخصص ودندانپزشکان ،سی تی اسکن،سنگ شکن،دیالیز،فیزMRIمنظور ازسایر داروخانه،آزمایشگاه،رادیولوژی،(2

 طرف قرارداد است.
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  (1)اداره کل بیمه سالمت  پوشش تحت شدگانبیمه -42-16

 ایرانیان دولت کارکنان جمع سال و شهرستان  
بیمه همگانی 

 سالمت
 سایر اقشار روستائیان

1380 ............................  000 000 000 000 000 000 

1385 ............................  000 000 000 000 000 000 

1390 ............................  000 000 000 000 000 000 

1395 ............................  480182 ۷۷993 0 41833 340550 19806 

1396 ............................  490229 ۷6191 0 56201 229255 1۷694 

139۷ ............................  460۷1۷ ۷52۷5 21۷6 84888 2۷2494 25884 

1398 ............................  462304 ۷2681 ۷324 ۷6256 2۷6691 28352 

1399.................. 463148 71266 7139 78347 277019 29197 

 ۷806 25381 19982 2432 30993 86594  ............................بوشهر

 952 33885 60 16 2۷44 3۷65۷  ........................ تنگستان

 416 19142 ۷5 115 216۷ 21915  ................................ جم

 91۷4 88318 22413 2312   16009 138226  ....................... دشتستان

 3062 29۷۷6 ۷9۷۷ 385 545۷ 4658۷  ............................ دشتی

 13۷6 26۷32 33 10 288۷ 31038  ................................ دیر

 ۷01 13156 2۷9 104 1۷62 16002  ...............................دیلم

 20 14190 25 1 122۷ 15463  .......................... عسلویه

 1922 11965 9186 514 2804 26391  ........................... کنگان

 3۷68 144۷4 1831۷ 1500 5216 432۷5  ............................. گناوه

 سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سالمت تغییر نام پیدا کرده است.. 1/۷/91از تاریخ  (1

 ن بوشهر.اداره کل بیمه سالمت استا – ماخذ
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 های صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشايرتعداد اعضا و کارگزاری-16-25

 شهرستان سال و 

 اعضا

تعداد 
 جمع کارگزاری

 بگیرانمستمری شدگانبیمه

 فعال جمع
فعال  غیر

 متصل
فعال  غیر

 منفصل
 جمع

 از
 کارافتاده

 تهبازنشس شدهفوت

1385......................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1390.......................... 6895 68۷5 4941 609 130۷ 20 0 0 20 000 
1395......................... 12536 12414 6900 2۷20 29۷4 122 31 0 91 000 
1396......................... 13۷23 13511 8604 1802 3105 212 65 5 142 000 
139۷........................ 14832 14519 ۷680 2402 443۷ 313 100 25 188 24 
1398........................ 15851 15469 9066 1385 5018 382 11۷ 40 225 24 

1399................. 17638 17154 10451 799 5904 484 129 51 291 24 
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 .......................بوشهر

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ..................تنگستان 
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 جم ..........................
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 دشتستان..................

 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 .....................دشتی..
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 دیر..........................
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 دیلم........................
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 عسلویه....................
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 کنگان.....................
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 گناوه.......................

 (.)ر.پای.صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستائیان و عشایر. دفتر آمار، فناوری اطالعات و محاسبات بیمه -ماخذ
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 حقوق بگیران و مشترکان  صندوق بازنشستگی -26-16

 سال
جمع بر 

 اساس نفر

جمع بر 

اساس 

 پرونده

 مشترکان حقوق بگیران

 )شاغلین کسور پرداز(
بازنشستگان و از 

 کار افتادگان

بازنشستگان و 

شاغالن فوت 

 شده

وراث وظیفه 

 بگیر

1380.............................................. 000 000 4۷4 89 000 000 

1385............................................. 000 000 5990 142۷ 000 000 

1390 .............................................  26652 25501 8334 1985 3136 15182 

1391............................................. 29125 2۷922 9044 201۷ 3220 16861 

1392............................................. 28051 26813 9608 2044 3282 15161 

1395 .............................................  2949۷ 28210 1132۷ 2138 3425 14445 

1396 .............................................  29638 28346 121۷6 2206 3498 13964 

139۷ .............................................  305۷4 29294 13014 2309 3589 139۷1 

1398 ............................................  31015 29۷15 13۷09 2420 3۷20 13586 

1399................................ 31372 29995 13996 2612 3989 13397 

 صندوق بازنشستگی استان بوشهر. -ماخذ
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 بگیران صندوق بازنشستگی برحسب سال بازنشستگی، نوع آن و جنس در پایان سالقوقح -72-16

 جمع کل سال و شهرستان
 از کارافتادگان بازنشستگان

 د      مر زن            زن و مرد مرد زن زن و مرد

1390 ............................... 10,319 8,246 2,032 6,214 88 23 65 

1391.............................. 11,061 8,951 2,206 6,۷45 93 2۷ 66 

1392.............................. 11,652 9,509 2,3۷5 ۷,134 99 28 ۷1 

1395 ............................... 13,۷65 11,505 3,006 8,499 122 38 84 

1396 ............................... 14,382 12,051 3,252 8,۷99 125 40 85 

139۷ ............................... 15,323 12,886 3,541 9,345 128 43 85 

1398 .............................. 16,129 13,5۷3 3,۷95 9,۷۷8 136 49 8۷ 

1399..................... 16598 13851 3963 9888 135 51 84 

 81 51 132 9۷52 3961 13۷13 16382 ...بوشهر ) مرکز استان ( 

 1 0 1 44 0 44 ۷5 ............................برازجان

 0 0 0 23 0 23 35 ...............................گناوه

 0 0 0 16 0 16 26 ..................................دیر

 1 0 1 16 1 1۷ 22 ..........................خورموج

 0 0 0 9 0 9 15 ...............................اهرم

 0 0 0 10 0 11 13 .........................بندردیلم

 0 0 0 8 1 8 12 ............................خارک

 1 0 1 4 0 4 9 .........................بندرریگ

 0 0 0 6 0 6 8 ...........................سعدآباد

  0 0 0 0 0 1 آببخش...........................
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 شستگی برحسب سال بازنشستگی، نوع آن و جنس در پایان سال )دنباله(بگیران صندوق بازنقوقح -72-16

 سال و شهر

 بازنشستگان فوت شده (1)شاغالن فوت شده

 مرد     زن       زن و مرد مرد     زن        زن و مرد

1390...................... ۷0۷ 51 656 1,2۷8 52 1,226 

1391...................... ۷28 53 6۷5 1,289 53 1,236 

1392...................... ۷4۷ 5۷ 690 1,29۷ 5۷ 1,240 

1395..................... ۷۷4 63 ۷11 1,364 60 1,304 

1396..................... ۷۷9 61 ۷18 1,42۷ 62 1,365 

139۷..................... ۷91 66 ۷25 1,518 68 1,450 

1398...................... ۷93 64 ۷29 1,62۷ ۷1 1,556 

1399.............. 809 69 740 1803 75 1728 

 16۷0 ۷5 1۷45 ۷23 69 ۷92 ....................بوشهر 

 26 0 26 4 0 4 ...................برازجان

 11 0 11 1 0 1 ......................گناوه

 5 0 5 5 0 5 .........................دیر

 2 0 2 2 0 2 ..................جخورمو

 4 0 4 2 0 2 .......................اهرم

 1 0 1 1 0 1 .................بندردیلم

 4 0 4 1 0 0 ....................خارک

 4 0 4 0 0 0 ...............بندرریگ

 1 0 1 1 0 1 ...................سعدآباد

 0 0 0 1 0 1 آببخش....................

 صندوق بازنشستگی استان بوشهر. -ماخذ

می باشد. اطالعات به صورت تجمیعی  1385و1380(سال 1
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 مقدمه

سواد  ، شامل وضعیتفصل در این شده ارائه آمارهای

، عمومی نفوس و مسکن هایبراساس سرشماری

ن ، همچنیو عـالی عمومی در سطوح رسمی آموزش

 باشد.می غیررسمی ایو حرفـه فنـی آمـوزش

 و عالی عمومی دو بخش در کشور، به رسمی آموزش

 شود:می تقسیم

، ، راهنماییابتدایی هایدوره شامل عمومی آموزش

 باشد و مسئولیتمی ایو حرفه و فنی متوسطه عمومی

ایان ذکر . شاست و پرورش آموزش با وزارت آن اجرای

با تغییر نظام  1391-92است که از سال تحصیلی 

آموزش عمومی مقاطع تحصیلی شامل ابتدایی، متوسطه 

 دوره اول، متوسطه دوره دوم است. 

و  دیپلم از اخذ مدرک ها، پسدبیرستان التحصیالنفارغ

را  عالی ها، تحصیالتدانشگاه ورودی در آزمون موفقیت

، کارشناسی کاردانی، سطوح شامل کنند کهآغاز می

 است. و تخصصی ایحرفه ارشد و دکترای کارشناسی

 ها و مراکز آموزشبر دانشگاه عالوه ذکر است، شایان

 ، دانشگاهو فناوری ، تحقیقاتعلوم وزارت به وابسته عالی

 دانشجو و ارائه پذیرش به طور مستقلنیز به آزاد اسالمی

 کند.می اقدام عالی در سطوح آموزشی ماتخد

 129۷ در سال فرهنگ وزارت رسمی سالنامه اولین

و  ، متوسطهابتدایی هایآمار دوره ، شاملشمسی هجری

 وزارت آماری سالنامه و منتشر شد. در دومین ، چاپعالی

منتشر گردید، آمار  1305 در سال که فرهنگ

 هس برای ایطور مقایسهبه و دانشجویان آموزاندانش

( و 1302ـ1303) (،1301 -1302) تحصیلی سال

 آمارهـا از سال شد. این ( ارائه1303ـ 1304)

 ساالنه صورت و به آوریجمع طور مرتببعد، به به 1305

 ، آمار مربوط بهتا کنون 1343 . از سالاست منتشر شده

انتشار  و پرورش آموزش توسط وزارت، آموزاندانش

نیز  بزرگساالن سوادآموزی مربوط به هاییابد. فعالیتمی

 بـود، آغـاز شـده  1334 در سال که

 نهضت سازمان توسط اسالمی انقالب از پیروزی پس

در  از بدو تأسیس سازمان . اینیافت ادامه سوادآموزی

 طور مـنظمخود را به های، آمار فعالیـت1358سال 

های نظام دوره 1390نماید. از سال می و ارائه آوریجـمع

 آموزشی این سازمان تغییر یافته است.

در کشور،  عالی آموزش مربوط به حاضر، اطالعاتدر حال

و ارائه  تهیه و فناوری ، تحقیقاتعلوم توسط وزارت

 شود.می

علوم، تحقیقات و  وسط وزارتت شده تهیه اطالعات

 ایـن پوشش تحت عالی مراکز آموزش فناوری، تمامی

ها یا ها، سازمانوزارتخانه به و یا وابسته وزارتخانه

 ، وزارتو پرورش آموزش مانند وزارت نهادهایی

 ، سازماننفت ، وزارتو آموزش پزشکی ، درمانبهداشت
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 اعطایی مـدرک گیرد کهر بر میرا د 000و  بدنی تربیت

 و فناوری ، تحقیقاتعلوم ، مورد تأیید وزارتتوسط آنان

 است.

و  فنی آموزش سازمان آمار مربوط به ارائه بر این، عالوه

 آغاز شده فصل ، در این13۷5 کشور از سالایحرفه

 هایصندوق با ادغام 1359 درسال سازمان . ایناست

 هایو کانون ایحرفه ، مراکز تعلیماتارآموزیک

و  فنی هایدار آموزشعهده در گذشتـه که کارآموزی

خود را  هایوجود آمد و فعالیتکشور بودند، به ایحرفه

 آغاز نمود. تعاون،کار و رفاه اجتماعی وزارت پوشش تحت

و  نفوس عمومی سرشماری نیز با انجام مرکز آمار ایران

گیرد، با می یک بار صورت سال هر ده که مسکن

 هایسواد و دوره مانند وضع کلی اطالعات گردآوری

 نماید.را ارائه می آن و تغییرات باسوادی ، میزانتحصیلی

الزم به توضیح است که طرح سرشماری عمومی نفوس 

به بعد طبق مصوبه دولت به  1385و مسکن از سال 

 گردد.ساله انجام می 5له زمانی فاص

 :است نکات زیر ضروری ، توضیحشده در مورد آمار ارائه

، و اداری ، دفتریآموزشی کارکنان به مربوط ارقام -1

 مدارس به و اعزامی دولت در بخش کارکنان شاغلشامل

 است. غیر انتفاعی

 هایدوره یها براتعداد آموزشگاه مربوط به ارقام -2

 هایتعداد ساختمان معنای ، لزوماً بهتحصیلی مختلف

 باشد. برایها نمیدوره این برای شده داده اختصاص

در  تحصیلی سال در طول ساختمان یک چنانچه مثال

 هایدوره مورد استفاده تناوب روز به مختلف ساعات

( )آموزشگاه ساختمان ، اینقرار گیرد و راهنمایی ابتدایی

 آمار مربوط به دوبار در آمار منظور خواهد شد. همچنین

 نیز به تحصیلی مختلف هایدوره هایتعداد کالس

  شود.می محاسبه روش همین

 تعاریف و مفاهیم

تواند به زبان فارسی یا هر زبان فردی که می :باسواد

نویسد، خواه مدرک ب ای را بخواند ودیگر، متن ساده
 .رسمی داشته باشد یا نداشته باشد

 :ساکن و جمعیت ، نقاط روستایینقاط شهری 
 «.ـ جمعیت3 فصل» و مفاهیم تعاریف شود به رجوع

صیل صیل :تح شتغالمنظور از تح صیل به ، ا  طبق تح

شی هایبرنامه سمی  آموز شورهای ایرانر  خارجی یا ک
 غیر آموزشـــی هایهدور در آموزش ،ینا بر . بنااســـت

شگاه در زبان )مانند آموزش رسمی صوصی هایآموز  خ
 .است نیامده حساب به ( تحصیلخصوصی نزد معلم یا

افراد شاغل در مدرسه که در سه  :آموزشی کارکنان 

بخشی آموزشی فعالیت گروه معلم، مدیریت و کیفیت
شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز  کنند. مشاغل گروه معلممی

و استادکار است. مشاغل گروه مدیریت شامل مدیر، 
معاون پرورشی، معاون فناوری، معاون اجرایی، معاون 
امور عمومی و معاون آموزشی است. مشاغل گروه 

بخشی شامل مشاور، مربی امور تربیتی پرورشی، کیفیت
مراقب سالمت، سرپرست بخش، سرپرست آموزش، 

روزی، مسئول سوادآموزی مجتمع، ت شبانهسرپرس
 باشد.بخشی و متصدی سایت رایانه میمسئول توان

دوره آموزشی است که منجر به اخذ  مقطع تحصیلی:

 شود.دانشنامه یا گواهینامه تحصیلی می

فردی است که برابر مقررات در یکی از  آموز:دانش

های تحصیلی آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال دوره
 ارد.د

 و اطفال از دسته آن مخصوص :استثنایی آموزش

و یا  ذهنی ماندگیعقب دارای که است نوجوانانی
و یا ناسازگار  بوده در یادگیری و اختالل معلولیت ،جسمی

متوسطه دوره اول، ، ، ابتداییدوره آمادگی باشند و شامل
 باشد.می ایو حرفه فنی و آموزش متوسطه دوره دوم
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از آموز دانش که است تحصیلیدوره  :دوره ابتدایی

های سالگی به آن وارد شده و پس از طی پایه 6سن 
تحصیلی معین گواهینامه پایان دوره ابتدایی دریافت 

 کند.می

آموز پس دوره تحصیلی که دانش :اول متوسطه دوره

شده و پس از از اتمام  دوره ابتدایی در آن پذیرش
ردن سه پایه تحصیلی گواهینامه پایان دوره کسپری

 کند.دریافت می

:دوره تحصیلی که دانش آموز پس دوره دوم متوسطه

از اتمام دوره اول متوسطه در آن پذیرش شده و سپس 
به یکی از شاخه های نظری فنی حرفه ای یا کاردانش 
هدایت می شود و با گذراندن واحدهای درسی تعیین 

 اهینامه دیپلم متوسطه می گردد.شده موفق به اخذ گو

آموزی است که شرایط دانش آموز بزرگسال:دانش

تحصیل در مدارس راهنمایی تحصیلی و متوسطه روزانه 
را نداشته و برای ادامه تحصیل در مدارس ویژه 

 شود.بزرگساالن پذیرش می

این دوره از لحاظ  :بزرگسال آموزش دوره عمومی

راهنمایی بوده و امکان  مقررات تحصیلی مشابه دوره
تحصیل را برای کسانی که به لحاظ سن یا سایر شرایط 

 توانند در دوره روزانه تحصیل نمایند.نمی

این دوره از لحاظ  :بزرگسالآموزش  دوره تکمیلی

مقررات تحصیلی مشابه دوره متوسطه بوده و امکان 
کند که به لحاظ سن تحصیل را برای کسانی فراهم می

 توانند در دوره روزانه تحصیل نمایند.شرایط نمییا سایر 

ای است برای آموزش فرد دورهدوره سوادآموزی: 

سواد با سن بیش از ده سال تمام که امکان تحصیل بی
در نظام آموزش رسمی کشور را ندارد. این دوره معادل 

 پایه سوم ابتدایی در نظام آموزش رسمی است.

ی معادل پایان دوره ادورهدوره انتقال سوادآموزی: 

ابتدایی که فرصت ادامه تحصیل افراد دارای مدرک 
 سازد.حداقل دوره سوادآموزی و یا معادل آن را فراهم می

ای است که فرصت استمرار و دوره دوره تحکیم:

ها و کاربرد آن را برای کسانی فراهم پایداری آموخته

ل به اند و تمایسازد که دوره سوادآموزی را گذراندهمی
 ادامه تحصیل ندارند.

 سوادآموز تحت پوشش نهضت سوادآموزی:

سواد با سن باالی ده سال که سواد یا کمفردی است بی
امکان تحصیل در نظام آموزش رسمی کشور را ندارد و 

 نماید. نام میدر کالس نهضت سوادآموزی ثبت

 در امتحانات که سوادآموزی به: شدهسوادآموز قبول

است،  هشد قبولی نمرات کسب به موفق دوره پایان
 شود.می گفته در امتحان شدهسوادآموز قبول

ای است که برابر ضوابط شدهفرد پذیرفته دانشجو:

های رسمی آموزش معین برای تحصیل در یکی از دوره
 عالی ثبت نام کند و به تحصیل اشتغال ورزد.

ه برای ارائه ای است کموسسه: عالی مرکز آموزش

خدمات آموزش عالی و پژوهشی از بین دارندگان مدرک 
دانشگاهی یا باالتر دانشجو دیپلم متوسطه، پیش

التحصیالن خود مدرک کاردانی یا پذیرد و به فارغمی
 دهد.باالتر می

ترین موسسه آموزش عالی که با مجوز عالی: دانشگاه 

قل از رسمی شورای گسترش آموزش عالی ایجاد و حدا
 سه دانشکده تشکیل شده باشد.

 آموزشگر تمام وقت موسسه آموزش عالی:

آموزشگر موسسه آموزش عالی که برابر ضوابط معین 
استخدام و تمام ساعات موظف اداری خود را در موسسه 

 کند.محل خدمت، انجام وظیفه می

 وقت موسسه آموزش عالی: آموزشگر پاره

ر یک دوره زمانی آموزشگر موسسه آموزش عالی که د
معین به ارائه خدمات آموزشی نظری و یا عملی 

 پردازد.می

فردی که برابر ضوابط  نام شده آموزش عالی:ثبت

شده و در یکی از موسسات آموزش عالی معین پذیرفته
 ثبت نام کرده است.

فردی که یکی از  آموخته آموزش عالی:دانش

به پایان  های تحصیلی آموزش عالی را با موفقیتدوره
رسانده است و برابر ضوابط معین مدرک تحصیلی 
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 کند.دریافت می

 آموزش ( سازمان)کارآموزان دیدگانآموزش
 فرا برای هستند که افرادی :کشور ایو حرفه فنی

 ، براییا ارتقای مهارت ، بازآموزیخـاص ایحرفه گرفتن
 آموزش سازمان این در مراکز آموزشی معینی مدت
 بینند.می

سازمان ثابت مرکز آموزش  و  فنی آموزش در 
شور: ایحرفه  5 از حداقل دولتی، متشــکل محلی ک

باشد قانونمند می هویتی دارای است که آموزشی کارگاه
سازمان برنامه و بودجه کشور  مورد تصویب ساختار آن و

ـــابق()معاونت برنامه ظارت راهبردی س قرار  ریزی و ن

 .است گرفته
 گزیده اطالعات

عمومی نفوس و مسکن اساس نتایج سرشماری بر 

در  1395و  1390، 1385، 13۷5  ،13۷0هایسال

باسوادی مردان به ترتیب  نرخ ترساله و بیش 6جمعیت 

میزان باسوادی زنان به  درصد و 92و  83، 90،  86 ،82

 بوده است. درصد  86و  83، 82، ۷5، 6۷ترتیب 

نفر در  130401بیش از  1399-1400ر سال تحصیلی د

در دوره اول متوسطه و  54834دوره ابتدایی، بیش از 

نفر در دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل  41283

اند که نسبت به سال تحصیلی قبل تعداد کل دانش بوده

 یافته کاهشدرصد  4/0آموزان در تمام مقاطع تحصیلی 

 درصد افزایش داشته است.  2/1است و در دوره ابتدایی 

همچنین در این سال تحصیلی در استان بوشهر حدود 

دبستانی مشغول به تحصیل نفر در دوره پیش 108۷2

 کاهشدرصد  40اند که نسبت به سال تحصیلی قبل بوده

آموز نیز از آموزش دانش نفر 1239است. بیش از  یافته

تحصیلی اند که نسبت به سال استثنایی برخوردار شده

 درصد افزایش داشته است.  1قبل حدود 

تعداد کل دانشجویان  1399-1400در سال تحصیلی 

ت که به دلیل نفر بوده اس 33193استان بوشهر بیش از 

 99عدم اخذ اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی درسال 

درصد کاهش  ۷2نسبت به سال تحصیلی قبل حدود

 داشته است. 

کاردانی  درصد در مقطع 9/18از کل دانشجویان حدود

مقطع کارشناسی درصد در  9/6۷)فوق دیپلم(، حدود 

درصد در مقطع کارشناسی ارشد  83/9)لیسانس(، حدود 

ای درصد در مقطع دکترای حرفه 3/3)فوق لیسانس( و 

 باشند.و تخصصی مشغول تحصیل می

نفر  6514از حدود  1399-1400در سال تحصیلی 

مؤسسات آموزش عالی  ها و آموخته دانشگاهدانش

درصد در 6/53درصد در رشته فنی و مهندسی،6/35

 ۷/1درصد در رشته هنر، حدود  11/2رشته علوم انسانی، 

درصد در  2/5درصد در رشته کشاورزی و دامپزشکی، 

درصد در رشته علوم پایه،  8/1پزشکی و  رشته

 اند. التحصیل شدهفارغ

 . 
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 در نقاط شهری و روستایی تعداد باسوادان برحسب جنس -1-17

 زن مرد مرد و زن شرح

 (1)کل استان
   

 229215 235825 465040  ......................................................................... 1365 آبان

 26854۷ 286203 554۷50  .......................................................................... 13۷0مهر 

 314۷46 323923 638669  ......................................................................... 13۷5آبان 

 3۷3۷۷0 421222 ۷94992  ......................................................................... 1385آبان 

 415911 502133 918044  ......................................................................... 1390آبان 

 408685 505356 914041  ......................................................................... 1395آبان 

    نقاط شهری

 0 0 229450  ......................................................................... 1365 آبان

 135565 15101۷ 286582  .......................................................................... 13۷0مهر 

 165580 1۷۷359 342939  ......................................................................... 13۷5آبان 

 24۷564 269808 51۷3۷2  ......................................................................... 1385آبان 

 283840 344451 628291  ......................................................................... 1390آبان 

 308462 35913۷ 66۷599  ......................................................................... 1395آبان 

    نقاط روستایی

 0 0 201928  ......................................................................... 1365 آبان

 131604 133۷۷5 2653۷9  .......................................................................... 13۷0مهر 

 142225 139982 28210۷  ......................................................................... 13۷5آبان 

 123۷86 149029 2۷2815  ......................................................................... 1385آبان 

 13090۷ 156525 28۷432  ......................................................................... 1390آبان 

 996۷4 145565 245239  ......................................................................... 1395آبان 

 استان است.( اختالف ارقام کل استان با سرجمع نقاط شهری و روستایی، به علت منظور شدن جمعیت باسواد غیر ساکن در جمعیت کل 1

 . )ر.م(.ایران آمار مرکز -ماخذ

 سرشماری. و کار نیروی جمعیت، دفتر .ایران آمار مرکز -
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 )نفر(نفوس و مسکن یعموم یباسوادان برحسب سرشمار دتعدا -17-1نمودار 

 
 1۷-1مبنا: جدول 
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 درصد(-)نفر ساله و بیشتر،تعداد باسوادان و نرخ باسوادی بر حسب جنس و سن 6جمعیت  -2-17

 جنس و گروه سنی
 13۷0مهر  1365آبان 

 نرخ باسوادی  باسوادان جمعیت نرخ باسوادی باسوادان جمعیت

 ۷5 416244 554۷52 000 000 000 مرد و زن

 95 94608 990۷8 000 000 000  .................. ساله 9-6
 96 92123 96151 000 000 000  ............... ساله14-10
 92 65985 ۷1558 000 000 000  ............. ساله 19-15
 86 49464 5۷۷2۷ 000 000 000  ............... ساله24-20
 ۷6 35112 45902 000 000 000  ............. ساله 29-25
 6۷ 290۷1 433۷8 000 000 000  ............. ساله 34-30
 5۷ 21350 3۷686 000 000 000  ............... ساله39-35
 45 10600 234۷8 000 000 000  ............... ساله44-40
 36 5265 14۷۷1 000 000 000  ............... ساله49-45
 2۷ 449۷ 16804 000 000 000  ............. ساله 54-50
 21 3139 15109 000 000 000  ............. ساله 59-55
 1۷ 2539 14906 000 000 000  ............. ساله 64-60
 13 2319 1۷829 000 000 00  .... تر ساله و بیش 65

 46 1۷2 3۷5 000 000 000  .................. نامشخص

 82 235230 286023 000 000 000 مرد

 96 50323 52180 000 000 000  .................. ساله 9-6
 9۷ 4934۷ 50649 000 000 000  ............... ساله14-10
 96 35256 36910 000 000 000  ............. ساله 19-15
 93 26۷88 28958 000 000 000  ............... ساله24-20
 8۷ 19359 22191 000 000 000  ............. ساله 29-25
 81 1۷۷85 22086 000 000 000  ............. ساله 34-30
 ۷4 14481 19439 000 000 000  ............... ساله39-35
 66 ۷459 11252 000 000 000  ............... ساله44-40
 55 3941 ۷158 000 000 000  ............... ساله49-45
 41 3680 88۷6 000 000 000  ............. ساله 54-50
 32 2613 8144 000 000 000  ............. ساله 59-55
 26 2241 8534 000 000 000  ............... ساله64-60
 20 195۷ 9646 000 000 000  ..... ترساله و بیش 65

 0 0 0 000 000 000  .................. نامشخص
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()دنباله درصد(-)نفرتعداد باسوادان و نرخ باسوادی برحسب جنس و سن ساله و بیشتر، 6جمعیت  -2-17  

 جنس و گروه سنی

 1385آبان  13۷5آبان 

 باسوادان جمعیت
نرخ باسوادی 

 )درصد(
 باسوادان جمعیت

نرخ باسوادی 

 )درصد(

 82 306923 3۷3۷۷0 ۷5 236۷40 314841 .................................................زن

 93 24590 26313 95 42680 448۷۷  ................................................... ساله 9-6

 98 39۷65 403۷4 9۷ 56028 5۷۷59  ................................................ ساله14-10

 98 53538 54526 95 4213۷ 44466  .............................................. ساله 19-15

 98 54814 561۷9 90 29920 3308۷  ................................................ ساله24-20

 96 43659 45529 84 24044 285۷3  .............................................. ساله 29-25

 92 3055۷ 33291 ۷4 1646۷ 22336  .............................................. ساله 34-30

 85 230۷8 2۷290 58 11۷54 20094  ................................................ ساله39-35

 ۷2 15090 20905 42 ۷233 1۷1۷5  ................................................ ساله44-40

 56 101۷6 18150 29 3691 12908  ................................................ ساله49-45

 39 623۷ 16066 18 1301 ۷318  .............................................. ساله 54-50

 2۷ 3063 11433 10 ۷12 ۷148  .............................................. ساله 59-55

 16 10۷5 683۷ 5 326 613۷  ................................................ ساله64-60

 8 1281 168۷۷ 3 44۷ 12963  ...................................... ترساله و بیش 65

 0 0 0 0 0 0  ................................................... نامشخص
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 (دنباله)درصد( -)نفر سن و جنس حسب بر باسوادی نرخ و باسوادان بیشتر، تعداد و ساله 6 جمعیت -17-2

 سنی گروه و جنس

 1395 آبان 1390 آبان 

 باسوادان جمعیت
باسوادی  نرخ

 )درصد(
 باسوادان جمعیت

باسوادی  نرخ
 )درصد(

 89 914041 1024604 84 ۷6۷809 918044 ......................................نزمرد و 

 95 ۷8094 821۷2 92 5۷۷08 628۷9 .................................................... ساله 9-6
 99 83154 8434۷ 98 69429 ۷08۷3 ................................................ ساله14-10
 96 ۷1602 ۷4321 96 83392 8656۷ ............................................... ساله 19-15
 96 934۷۷ 9۷683 93 116469 125418 ................................................ ساله24-20
 9۷ 132954 13۷666 90 126296 140549 ............................................... هسال 29-25
 9۷ 13۷814 142333 89 99312 1114۷1 ............................................... ساله 34-30
 96 103891 108620 8۷ ۷0201 80509 ................................................ ساله39-35
 93 ۷113۷ ۷6۷53 84 52511 62160 ................................................ ساله44-40
 88 531۷6 60409 ۷۷ 34060 44001 ................................................ ساله49-45
 ۷9 34110 43149 65 25863 39۷15 ............................................... ساله 54-50
 66 248۷5 3۷565 52 16۷02 32106 ............................................... ساله 59-55
 52 1594۷ 305۷5 38 ۷9۷4 21130 ................................................ ساله64-60
 28 13810 49011 19 ۷6۷4 40241 ....................................... ترساله و بیش 65

 0 0 0 51 218 425 .................................................... نامشخص

 92 505356 549۷52 84 4236۷0 502133 ...............................................مرد

 95 3992۷ 41940 92 29۷19 32324 .................................................... ساله 9-6
 98 42263 42910 98 3530۷ 359۷1 ................................................ ساله14-10
 95 3۷442 39459 95 430۷0 4522۷ ............................................... ساله 19-15
 94 50291 53318 90 62224 69240 ................................................ ساله24-20
 96 ۷2951 ۷5998 85 69۷16 81640 ............................................... ساله 29-25
 9۷ ۷6896 ۷9454 85 55982 65555 ............................................... ساله 34-30
 96 58690 60884 85 39563 46542 ................................................ ساله39-35
 95 40286 42435 85 29500 34641 ................................................ ساله44-40
 93 303۷8 32۷48 83 194۷4 234۷1 ................................................ ساله49-45
 88 19۷84 22410 ۷6 16214 21408 ............................................... ساله 54-50
 80 15826 19۷۷۷ 68 1121۷ 16396 ............................................... ساله 59-55
 ۷0 10630 15222 58 5395 9266 ................................................ ساله64-60
 43 9992 2319۷ 30 6089 200۷0 ....................................... ترساله و بیش 65

 0 0 0 52 200 382 .................................................... نامشخص

 . )ر.م(.ایران آمار مرکز -ماخذ

  سرشماری. و کار نیروی جمعیت، دفتر -ایران آمار مرکز -
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           )دنباله(                              درصد(-)نفرساله و بیشتر، تعداد باسوادان و نرخ باسوادی برحسب جنس و سن 6جمعیت  -2-17

 جنس و گروه سنی

 1395آبان  1390آبان 

 باسوادان جمعیت
نرخ باسوادی 

 )درصد(
 باسوادان جمعیت

نرخ باسوادی 

 )درصد(

 86 408685 4۷4852 83 344139 415911 .............................................زن

 95 3816۷ 40232 92 2۷989 30555  ................................................ ساله 9-6

 99 40891 4143۷ 98 34122 34902  ............................................ ساله14-10

 98 34160 34862 98 40322 41340  ........................................... ساله 19-15

 9۷ 43186 44365 9۷ 54245 561۷8  ............................................ ساله24-20

 9۷ 60003 61668 96 56580 58909  ........................................... ساله 29-25

 9۷ 60918 628۷9 94 43330 45916  ........................................... ساله 34-30

 95 45201 4۷۷36 90 30638 3396۷  ............................................ ساله39-35

 90 30851 34318 84 23011 2۷519  ............................................ ساله44-40

 82 22۷98 2۷661 ۷1 14586 20530  ............................................ ساله49-45

 69 14326 20۷39 53 9649 1830۷  ........................................... ساله 54-50

 51 9049 1۷۷88 35 5485 15۷10  ........................................... ساله 59-55

 35 531۷ 15353 22 25۷9 11864  ............................................ ساله64-60

 15 3818 25814 8 1585 201۷1  ................................... ترساله و بیش 65

 0 0 0 42 18 43  ................................................ نامشخص
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و  جنس برحسب روستایی و شهری نقاط در باسوادی نرخ و باسوادان تعداد تر،بیش و ساله 6 جمعیت -3-17

 درصد(-)نفر 1395آبان  : شهرستان

 شهرستان

 کل

 باسوادان تربیش و ساله 6 جمعیت
 باسوادی  نرخ

 )درصد(

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 86 92 89 408685 505356 914041 4۷4852 549۷52 1024604 . ...............تانکل اس    

 92 95 94 11882۷ 130625 249452 128853 136903 265۷56  ................................... بوشهر

 82 90 86 26899 30526 5۷425 32850 339۷6 66826  ............................... تنگستان

 89 91 90 25326 28430 53۷56 28384 310۷5 59459  ....................................... جم

 82 90 86 910۷6 1009۷1 19204۷ 1104۷۷ 112214 222691  .............................. دشتستان

 81 88 85 30590 33091 63681 3۷639 3۷421 ۷5060  ................................... دشتی

 83 8۷ 85 21483 23348 44831 25۷91 26698 52489  ....................................... دیر

 86 92 89 13038 14298 2۷336 15156 15458 30614  ...................................... دیلم

 81 91 88 15151 43282 58433 18۷34 4۷۷12 66446  ................................. عسلویه

 8۷ 94 91 28120 59005 8۷125 32420 62831 95251  .................................. کنگان

 86 92 89 381۷5 41۷80 ۷9955 44548 45464 90012  .................................... گناوه
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و  جنس برحسب روستایی و شهری نقاط در باسوادی نرخ و باسوادان تعداد تر،بیش و ساله 6 جمعیت -17-3

 )دنباله(درصد( -)نفر 1395آبان : شهرستان

 شهرستان

 نقاط شهری

 باسوادان تربیش و ساله 6 جمعیت
 باسوادی نرخ

 )درصد(

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 88 93 91 308462 35913۷ 66۷599 349261 38625۷ ۷35518  ...............کل استان    

 93 96 95 110020 120۷10 230۷30 11815۷ 1258۷3 244030  ................................... بوشهر

 83 90 8۷ 8464 9214 1۷6۷8 101۷3 10221 20394  ............................... تنگستان

 93 93 93 14292 15299 29591 1530۷ 16406 31۷13  ....................................... جم

 85 92 88 64060 69964 134024 ۷5319 ۷6310 151629  .............................. دشتستان

 84 91 88 21840 23358 45198 259۷0 25663 51633  ................................... دشتی

 84 89 8۷ 1۷536 18500 36036 20۷۷2 20841 41613  ....................................... دیر

 8۷ 93 90 10۷64 11832 22596 12311 12694 25005  ...................................... دیلم

 82 90 0 6228 19689 2591۷ ۷615 21۷68 29383  ................................. عسلویه

 8۷ 92 90 25331 3۷۷29 63060 29144 40908 ۷0052  .................................. کنگان

 8۷ 92 90 2992۷ 32842 62۷69 34493 355۷3 ۷0066  .................................... گناوه

 

  



 آموزش -17 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   583 

و  جنس رحسبب روستایی و شهری نقاط در باسوادی نرخ و باسوادان تعداد تر،بیش و ساله 6 جمعیت -17-3

 ()دنباله درصد( -)نفر 1395آبان : شهرستان

 شهرستان

 نقاط روستایی

 باسوادان تربیش و ساله 6 جمعیت
 باسوادی نرخ

 )درصد(

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد
 و مرد

 زن
 زن مرد

 80 90 85 99674 145565 245239 124736 162631 287367 ...............کل استان

 82 90 86 8۷94 9902 18696 106۷۷ 11012 21689  ........................... بوشهر

 81 90 86 18421 21296 39۷1۷ 22648 23۷28 463۷6  ....................... تنگستان

 84 90 8۷ 11023 13116 24139 13059 14650 2۷۷09  ............................... جم

 ۷۷ 8۷ 82 26۷66 306۷3 5۷439 34۷30 35453 ۷0183  ...................... دشتستان

 ۷5 83 ۷9 8494 9462 1۷956 11316 11416 22۷32  ........................... دشتی

 ۷9 83 81 394۷ 4848 8۷95 5019 585۷ 108۷6  ............................... یرد

 80 89 85 22۷1 2465 4۷36 2841 2۷62 5603  .............................. دیلم

 80 91 88 8923 23593 32516 11119 25944 3۷063  ......................... عسلویه

 85 9۷ 95 2۷89 212۷6 24065 32۷6 21923 25199  .......................... کنگان

 82 90 86 8246 8934 1۷180 10051 9886 1993۷  ............................ گناوه

 سرشماری. و کار نیروی جمعیت، دفتر -ایران آمار مرکز -
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و  جنس برحسب روستایی و شهری نقاط در باسوادی نرخ و باسوادان تعداد تر،بیش و ساله 6 جمعیت -17-3

 ()دنباله درصد( -)نفر 1395آبان : شهرستان

 شهرستان

 غیر ساکن

 باسوادان تربیش و ساله 6 جمعیت
 باسوادی نرخ

 )درصد(

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

 64 76 70 549 654 1203 855 864 1719  ...............کل استان    

 68 ۷2 ۷0 13 13 26 19 18 3۷  ................................... بوشهر

 48 59 54 14 16 30 29 2۷ 56  ............................... تنگستان

 61 ۷9 ۷0 11 15 26 18 19 3۷  ....................................... جم

 58 ۷4 66 250 334 584 428 451 8۷9  .............................. دشتستان

 ۷3 ۷9 ۷6 256 2۷1 52۷ 353 342 695  ................................... دشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ....................................... دیر

 ۷5 50 6۷ 3 1 4 4 2 6  ...................................... دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................. عسلویه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................................. کنگان

 50 80 6۷ 2 4 6 4 5 9  .................................... گناوه

 . )ر.م(.ایران آمار مرکز -ماخذ

 سرشماری. و کار نیروی جمعیت، دفتر -ایران آمار مرکز -
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: سوادبی و سواد با افراد تعداد افراد، تعداد و خانوار سرپرست جنس برحسب  استان عمولیم خانوارهای -4-17

 1395آبان 

 و خانوار سرپرست جنس
  خانوار در افراد تعداد

 جمع
 باسواد

 بیشتر و نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1 ندارد

 86825 69751 104776 35962 17590 315048  .............. مردوزن
 0 0 0 16643 9322 26059  ........................... نفر1

 0 0 3۷603 11223 6345 55189  ........................... نفر2

 0 2۷513 45852 6182 103۷ 80604  ........................... نفر3
 34۷52 330۷5 18913 1385 46۷ 88599  ........................... نفر4
 32688 ۷913 1953 352 1۷5 43085  .......................... نفر 5
 13035 9۷4 319 90 101 14520  .......................... نفر 6
 4148 181 ۷5 48 65 451۷  .......................... نفر ۷
 1325 62 35 24 39 1485  .......................... نفر 8
 483 19 15 3 15 535  ........................... نفر9

 394 14 11 12 24 455  ......... ترنفر و بیش10
 83407 64505 96450 22767 9173 276413  .................... مرد

 0 0 0 10698 1934 12694  ........................... نفر1

 0 0 332۷6 509۷ 54۷9 43869  ........................... نفر2

 0 24186 42382 5201 91۷ ۷2۷06  ........................... نفر3

 33260 31420 184۷2 12۷3 434 84866  ........................... نفر4
 31453 ۷681 1884 32۷ 169 41518  .......................... نفر 5
 125۷9 949 304 85 99 1401۷  .......................... نفر 6
 3995 1۷8 ۷2 48 64 435۷  .......................... نفر ۷
 12۷4 60 34 23 39 1430  .......................... نفر 8
 466 1۷ 15 3 14 515  ........................... نفر9

 380 14 11 12 24 441  ............ ترنفروبیش10
 3418 5246 8326 13195 8417 38635  ..................... زن

 0 0 0 5945 ۷388 13365  ........................... نفر1

 0 0 432۷ 6126 866 11320  ........................... نفر2

 0 332۷ 34۷0 981 120 ۷898  ........................... نفر3
 1492 1655 441 112 33 3۷33  ........................... نفر4
 1235 232 69 25 6 156۷  .......................... نفر 5
 456 25 15 5 2 503  .......................... نفر 6
 153 3 3 0 1 160  .......................... نفر ۷
 51 2 1 1 0 55  .......................... نفر 8
 1۷ 2 0 0 1 20  ........................... نفر9

 14 0 0 0 0 14  ...........تربیش نفرو10
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: سوادبی و سواد با افراد تعداد افراد، تعداد و خانوار سرپرست جنس برحسب  استان معمولی یخانوارها -4-17

 )دنباله(1395آبان 

 افراد تعداد و خانوار سرپرست جنس
  خانوار در

 سواد بی
 نشده اظهار

 بیشتر و نفر 4 نفر 3 نفر2 نفر1 ندارد

 144 1066 2731 21701 46630 242776  ......................................... مردوزن
 94 0 0 0 9322 16643  ......................................................... نفر1

 18 0 0 6300 8936 39935  ......................................................... نفر2

 20 0 757 5029 8358 66440  ......................................................... نفر3

 7 174 640 4419 8824 74535  ......................................................... نفر4

 4 179 534 2997 6325 33046  ....................................................... نفر 5

 1 202 394 1700 3057 9166  ........................................................ نفر 6

 0 176 205 769 1206 2161  ....................................................... نفر 7

 0 148 109 307 404 517  ....................................................... نفر 8

 0 70 46 113 130 176  ......................................................... نفر9

 0 117 46 67 68 157  ..................................... ترنفر و بیش10

 111 994 2503 20070 30356 222379  ................................................ مرد
 62 0 0 0 1934 10698  ......................................................... نفر1

 17 0 0 5467 4748 33637  ......................................................... نفر2

 20 0 643 4657 5892 61494  ......................................................... نفر3

 7 148 587 4206 7509 72409  ......................................................... نفر4

 4 155 508 2869 5724 32258  ....................................................... نفر 5

 1 190 374 1653 2846 8953  ........................................................ نفر 6

 0 172 198 746 1136 2105  ....................................................... نفر 7

 0 146 102 298 381 503  ....................................................... نفر 8

 0 66 46 111 123 169  ......................................................... نفر9

 0 117 45 63 63 153  ...................................... ترنفرو بیش10

 33 72 228 1631 16274 20397  ................................................. زن
 32 0 0 0 7388 5945  ......................................................... نفر1

 1 0 0 833 4188 6298  ......................................................... نفر2

 0 0 114 372 2466 4946  ......................................................... نفر3

 0 26 53 213 1315 2126  ......................................................... نفر4

 0 24 26 128 601 788  ....................................................... نفر 5

 0 12 20 47 211 213  ........................................................ نفر 6

 0 4 7 23 70 56  ....................................................... نفر 7

 0 2 7 9 23 14  ....................................................... نفر 8

 0 4 0 2 7 7  ......................................................... نفر9

 0 0 1 4 5 4  ..................................... ترنفر و بیش10

 . )ر.م(.ایران آمار مرکز -ماخذ

  ماری.سرش و كار نیروی جمعیت، دفتر ایران، آمار مركز -
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 تحصیلی هایدوره آموزشی کارکنان و آموزاندانش -5-17

 سال و دوره تحصیلی

 (2)آموزشی کارکنان (1)دانش آموزان

 معلّم دختر پسر جمع
 و مدیریت

 بخشی کیفیت

1380-81 ..........................................................................  000 000 000 000 000 

1385-86 ..........................................................................  000 000 000 000 000 

1390-91 ..........................................................................  1۷5440 9020۷ 85233 11383 2642 

1395-96 ..........................................................................  212629 109618 103011 84۷9 33۷98 

1396-9۷ ..........................................................................  221165 113933 61۷232 8368 3684 

139۷-98 ..........................................................................  234814 121435 1133۷9 ۷880 32۷8 

1398-99 ..........................................................................  244466 12604۷ 118418 8514 4609 

1399-1400............................................... 243514 125718 117796 9030 3531 

 88 182 456 ۷83 1239  .............................................................. ستثنایی آموزش ا

 0 0 5222 5650 108۷2  ................................................................... پیش دبستانی 

 1641 3488 63208 6۷193 130401  .............................................................................. ابتدایی 

 804 1۷2۷ 26۷53 28081 54834  ............................................................ دوره اول متوسطه 

 998 2051 20262 21021 41283  ............................................................ دوره دوم متوسطه 

 0 0 141 303 444  ......................................... بزرگسال)دوره اول متوسطه(   

 0 0 1۷54 268۷ 4441  .......................................... ه دوم متوسطه( بزرگسال)دور 

 0 1582 0 0 0 اداری دانشجومعلم............................................................

 شود.های دولتی و غیردولتی را نیز شامل میآموزان آموزشگاه( دانش1

 روه معلم،گروه مدیریت و گروه كیفیت بخشی است.بندی مشاغل كاركنان آموزشی شامل گبر اساس طرح طبقه 1394( از سال 2
 بوشهر. اداره کل آموزش و پرورش استان -ماخذ 
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 )نفر(1399-1400تعداد دانش آموزان به تفکیک دوره تحصیلی درسال  -17-2نمودار 
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 شاداره کل آموزش و پرورآموزان و کارکنان آموزشی  دانش -6-17

 ستانسال تحصیلی و شهر

 آموزشی کارکنان آموزاندانش

 معلّم دختر پسر جمع
 کیفیت و مدیریت

 بخشی

1380-81 ........................................  236518 123150 113368 8361 5141 

1385-86 ........................................  205853 105892 100061 9104 6144 

1390-91 ........................................  1۷5440 9020۷ 85223 11383 2642 

1395-96 ........................................  204511 104826 99685 850۷ 3۷88 

1396-9۷ ........................................  196۷۷4 100۷۷4 96000 8183 3599 

139۷-98 ........................................  22940۷ 118356 111051 ۷880 32۷8 

1398-99  .......................................  235540 121221 114319 8016 3666 

1399-1400.................... 238629 122728 115901 9030 3531 

 862 1۷56 302۷8 32130 62408  ............................................... بوشهر

 21۷ 848 8045 8261 16306  ........................................... تنگستان

 22۷ 624 8163 86۷3 16836  .................................................... جم

 835 2030 25۷96 2۷524 53220  .......................................... دشتستان

 340 890 8۷40 9393 18133  ................................................ دشتی

 229 ۷0۷ 6462 6۷13 131۷5  .................................................... دیر

 129 29۷ 3666 3945 ۷611  .................................................. دیلم

 159 4۷0 5043 5232 102۷5  ............................................. عسلویه

 24۷ 642 90۷1 96۷6 18۷4۷  ............................................... کنگان

 286 ۷66 1063۷ 11181 21818  ................................................. گناوه

 بوشهر. پرورش استان اداره کل آموزش و -ماخذ
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 )نفر(یلیتعداد دانش آموزان تمام مقاطع تحص -17-3نمودار 
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 تحصیلی هایدوره برحسب استثنایی آموزش آموزاندانش -7-17

 سال و دوره تحصیلی
 دانش آموز

 دختر پسر جمع

1380-81  ..............................................................  10۷0 000 000 

1385-86  ..............................................................  1023 000 000 

1390-91  ..............................................................  1309 000 000 

1395-96  ..............................................................  1094 000 000 

1396-9۷  ..............................................................  1101 000 000 

139۷-98  ..............................................................  1165 000 000 

1398-99 ...............................................................  122۷ 000 000 

1399-1400....................................... 1239 783 456 

 ۷۷ 15۷ 234  ......................................................... پیش دبستانی 

 265 455 ۷20  .................................................................... ابتدایی 

 2 5 ۷   ....................................................دوره اول متوسطه

 69 106 1۷5  ......................... طه پیش حرفه ای دوره اول متوس

 0 0 0  .................................................. دوره دوم متوسطه 

 43  60 103  .................................. دوره دوم متوسطه حرفه ای 

 بوشهر. اداره کل آموزش و پرورش استان -ماخذ 
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  دوره آموزش استثنایی و امکانات آموزشیدانش آموزان، کارکنان  -8-17

 و شهرستان سال تحصیلی

 کارکنان آموزشی دانش آموز

 کالس  آموزشگاه
 معلّم دختر پسر  جمع 

 کیفیت و مدیریت

 بخشی

1380-81 ......................................................................  0 0 0 0 0 0 0 

1385-86 ......................................................................  0 0 0 0 0 0 0 

1390-91 ......................................................................  1309 ۷85 524 269 43 62 300 

1395-96 ......................................................................  931 583 348 28۷ ۷5 4۷ 120 

1396-9۷ ......................................................................  911 568 343 219 85 4۷ ۷9 

139۷-98 ......................................................................  1165 ۷26 439 191 88 ۷5 216 

1398-99 ......................................................................  122۷ ۷64 463 191 8۷ 82 239 

1399-1400............................................ 1239 783 456 182 88 83 241 

 ۷5 19 30 52 11۷ 182 299  ............................................................................. بوشهر

 8 5 3 12 15 25 40  ......................................................................... تنگستان

 8 2 3 10 9 30 39  .................................................................................. جم

 ۷8 25 29 58 1۷5 308 483  ........................................................................ دشتستان

 19 8 8 13 32 55 8۷  .............................................................................. دشتی

 5 4 0 5 15 10 25  .................................................................................. دیر

 ۷ 3 3 5 1۷ 26 43  ................................................................................ دیلم

 5 2 2 3 13 22 35  ........................................................................... عسلویه

 ۷ 3  2 ۷ 9 24 33  ............................................................................. کنگان

 29 12 8 1۷ 54 101 155  ............................................................................... گناوه

 بوشهر. مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان -ماخذ
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 پیش دبستانیدوره  آموزشیامکانات  ودانش آموزان  -9-17

 و شهرستانسال تحصیلی 
 آموزدانش

 کالس آموزشگاه 
 دختر پسر  جمع 

1380-81 ......................................................................  4200 1920 2280 0 0 

1385-86 ......................................................................  10645 5305 5340 0 0 

1390-91 ......................................................................  ۷082 3455 362۷ 0 0 

1395-96 ......................................................................  14842 ۷۷09 ۷133 0 0 

1396-9۷ ......................................................................  16421 8455 ۷966 0 0 

139۷-98 ......................................................................  1۷۷85 9265 8520 665 11۷2 

1398-99 ......................................................................  1۷9۷6 9248 8۷28 652 1142 

1399-1400............................................ 11106 5807 5299 371 628 

 80 50 950 10۷2 2022  ............................................................................ بوشهر

 54 48 428 491 919  ........................................................................ تنگستان

 55 29 39۷ 481 8۷8  ................................................................................. جم

 1۷0 93 1135 1230 2365  ........................................................................ دشتستان

 81 40 633 649 1282  ............................................................................. دشتی

 5۷ 32 43۷ 42۷ 864  ................................................................................. دیر

 25 15 308 345 653  ............................................................................... دیلم

 13 9 102 120 222  .......................................................................... عسلویه

 28 14 362 418 ۷80  ............................................................................ کنگان

 65 41 54۷ 5۷4 1121  .............................................................................. گناوه

 بوشهر. اداره کل آموزش و پرورش استان -ماخذ
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 دوره ابتدایی و امکانات آموزشیدانش آموزان، کارکنان  -10-17

 و شهرستان سال تحصیلی

 آموزشی کارکنان آموزاندانش

 کالس آموزشگاه 
 معلّم دختر پسر   جمع

 و مدیریت

 کیفیت

 بخشی

1380-81 ......................................................................  9۷906 503۷1 4۷535 3984 1551 962 4232 

1385-86 ......................................................................  ۷15۷1 36۷۷۷ 34۷94 3۷15 1281 849 3۷22 

1390-91 ......................................................................  ۷۷۷25 40032 3۷693 3266 923 ۷۷8 3508 

1395-96 ......................................................................  115953 59648 56305 4088 1603 909 5085 

1396-9۷ ......................................................................  120694 62256 58438 395۷ 1660 931 4۷96 

139۷-98 ......................................................................  124008 64001 6000۷ 3831 1429 95۷ 5554 

1398-99 ......................................................................  128591 66339 62252 380۷ 1589 988 5۷55 

1399-1400............................................ 131121 67648 63473 3632 1648 1027 6045 

 1416 189 419 680 16061 1۷115 331۷6  ............................................................................. بوشهر

 4۷4 100 106 351 4502 4645 914۷  ......................................................................... گستانتن

 453 ۷4 11۷ 291 4850 5143 9993  .................................................................................. جم

 1406 266 381 ۷65 13804 14۷90 28594  ........................................................................ دشتستان

 485 106 141 36۷ 4822 5099 9921  .............................................................................. دشتی

 326 63 111 299 3603 3۷64 ۷36۷  .................................................................................. دیر

 208 43 60 115 1883 20۷۷ 3960  ................................................................................ دیلم

 312 43 82 181 3011 322۷ 6238  ........................................................................... عسلویه

 422 53 115 26۷ 5319 5821 11140  ............................................................................. کنگان

 543 90 116 316 5618 596۷ 11585  ............................................................................... گناوه

 بوشهر.اداره کل آموزش و پرورش استان  -ماخذ
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 دوره اول متوسطه آموزشی و امکانات دانش آموزان ، کارکنان  -11-17

 و شهرستان سال تحصیلی 

 آموزشی کارکنان آموزاندانش

 السک آموزشگاه 
 معلّم دختر پسر  جمع 

 و مدیریت

 کیفیت

 بخشی

1380-81 ...............................................................  69532 3۷۷94 31۷38 2443 1532 518 250۷ 

1385-86 ...............................................................  53800 28049 25۷51 2539 1408 562 2465 

1390-91 ...............................................................  0 0 0 0 0 0 0 

1395-96 ...............................................................  43982 226۷0 21312 2143 808 404 184۷ 

1396-9۷ ...............................................................  45911 236۷5 22236 2155 805 415 1893 

139۷-98 ...............................................................  4903۷ 25252 23۷85 1929 803 443 2064 

1398-99 ...............................................................  51885 26683 25202 1882 833 4۷5 2180 

1399-1400....................................... 55119 28252 26867 1755 812 489 2279 

 59۷ 106 204 336 ۷343 ۷۷42 15085  ...................................................................... بوشهر

 163 50 51 166 195۷ 1950 390۷  .................................................................. تنگستان

 148 30 45 139 1۷43 183۷ 3580  ........................................................................... جم

 54۷ 128 190 402 612۷ 6425 12552  ................................................................. دشتستان

 1۷1 41 ۷4 1۷8 1893 1998 3891  ....................................................................... دشتی

 120 24 45 129 1405 1458 2863  ........................................................................... دیر

 ۷2 1۷ 25 50 815 885 1۷00  ......................................................................... دیلم

 102 22 3۷ ۷۷ 1126 1192 2318  .................................................................... عسلویه

 139 2۷ 5۷ 111 2012 2082 4094  ...................................................................... کنگان

 220 44 84 16۷ 2446 2683 5129  ........................................................................ گناوه

 بوشهر. اداره کل آموزش و پرورش استان -ماخذ 
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 دوره دوم متوسطه  آموزشیو امکانات دانش آموزان، کارکنان  -12-17

 و شهرستانسال تحصیلی 

 کارکنان آموزشی آموزاندانش

 کالس آموزشگاه 
 معلّم دختر پسر  جمع 

 و مدیریت

 کیفیت

 بخشی

1380-81 ............................................................  64880 33065 31885 1932 1903 461 2813 

1385-86 ............................................................  66۷60 33842 32918 25۷3 2232 ۷15 3250 

1390-91 ............................................................  438۷9 22009 218۷0 2598 959 538 2289 

1395-96 ............................................................  292۷3 1453۷ 14۷36 2020 1312 345 1۷30 

1396-9۷ ............................................................  30169 14843 15326 206۷ 1134 348 1۷30 

139۷-98 ............................................................  3۷412 19112 18300 1929 958 346 20۷0 

1398-99 ............................................................  392۷1 20003 19268 199۷ 956 351 2158 

1399-1400.................................... 41283 21021 20262 2074 1002 383 2269 

 6۷5 89 225 552 5924 6201 12125  ................................................................... بوشهر

 149 35 55 1۷5 1158 11۷5 2333  ............................................................... تنگستان

 124 21 62 129 11۷3 1212 2385  ........................................................................ جم

 564 92 246 450 4۷30 50۷9 9809  .............................................................. دشتستان

 144 32 112 180 1392 164۷ 3039  .................................................................... دشتی

 109 24 69 154 101۷ 1064 2081  ........................................................................ دیر

 64 10 42 49 660 638 1298  ...................................................................... دیلم

 84 18 38 ۷3 804 693 149۷  ................................................................. عسلویه

 141 26 ۷3 149 13۷8 1355 2۷33  ................................................................... کنگان

 215 36 80 163 2026 195۷ 3983  ..................................................................... گناوه

 بوشهر. اداره کل آموزش و پرورش استان -ماخذ 
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-1400تحصیلی و شهرستان: سال تحصیلی  آموزان دوره دوم متوسطه بر حسب پایه و شاخهدانش -13-17

1399 

 شهرستان

 پایه دهم کل

 کار و دانش فنی و حرفه ای متوسطه نظری کار و دانش فنی و حرفه ای متوسطه نظری

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر تردخ پسر دختر پسر

 1311 2383 787 1151 5085 3956 3484 6845 2336 3301 14442 10875 کل استان 

 293 6۷4 33۷ 35۷ 1443 11۷6 869 1986 998 1018 405۷ 319۷  ........ بوشهر

 81 11۷ 35 ۷6 314 249 229 354 115 200 814 621  .... تنگستان

 80 156 1۷ 46 352 2۷0 219 414 1۷ 129 93۷ 669  ............ جم

 392 562 13۷ 2۷1 1164 931 1020 16۷0 431 ۷۷6 32۷9 2633  ... دشتستان

 98 143 49 101 359 334 248 446 12۷ 319 101۷ 882  ........ دشتی

 52 150 10 34 2۷2 195 13۷ 386 42 119 838 559  .............دیر

 29 88 41 52 154 ۷8 99 2۷0 111 128 450 240  ........... دیلم

 95 143 0 1۷ 19۷ 106 169 34۷ 0 50 635 296  ...... عسلویه

 91 158 3۷ ۷4 336 253 258 43۷ 118 191 1002 ۷2۷  ....... کنگان

 100 192 124 123 494 364 236 535 3۷۷ 3۷1 1413 1051  ......... گناوه
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-1400لی و شهرستان: سال تحصیلی تحصیدوم متوسطه بر حسب پایه و شاخه  آموزان دورهدانش -13-17

 )دنباله(1399

 شهرستان

 پایه دوازدهم پایه یازدهم

 متوسطه نظری
فنی و حرفه 

 ای
 کار و دانش فنی و حرفه ای متوسطه نظری کار و دانش

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

 1076 2155 747 1000 4483 3330 1097 2307 802 1150 4874 3589  ... کل استان

 269 615 321 326 12۷9 963 30۷ 69۷ 340 335 1335 1058  .............. بوشهر

 69 111 3۷ 6۷ 254 185 ۷9 126 43 5۷ 246 18۷  .......... تنگستان

 5۷ 124 0 39 263 208 82 134 0 44 322 191  ................... جم

 315 52۷ 15۷ 239 1006 850 313 581 13۷ 266 1109 852  ......... دشتستان

 ۷9 152 31 83 30۷ 266 ۷1 151 4۷ 135 351 282  ............... دشتی

 52 116 11 3۷ 2۷1 1۷1 33 120 21 48 295 193  ................... دیر

 39 100 32 34 153 ۷1 31 82 38 42 143 91  ................. دیلم

 4۷ 99 0 13 189 82 2۷ 105 0 20 249 108  ............ عسلویه

 90 154 46 48 309 223 ۷۷ 125 35 69 35۷ 251  .............. کنگان

 59 15۷ 112 114 452 311 ۷۷ 186 141 134 46۷ 3۷6  ................ گناوه

 بوشهر. ستاناداره کل آموزش و پرورش ا -ماخذ
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 و امکانات آموزشی دوره اول متوسطه بزرگسال  دانش آموزان -14-17

 و شهرستان سال تحصیلی
 دانش آموز

 کالس آموزشگاه
 زن مرد جمع

1380-81 ..........................................................................  ۷24 214 510 10 33 

1385-86 ..........................................................................  692 108 584 11 3۷ 

1390-91 ..........................................................................  89۷ 28۷ 511 26 8۷ 

1395-96 ..........................................................................  240 13۷ 106 18 18 

1396-9۷ ..........................................................................  299 1۷2 12۷ 15 32 

139۷-98 ..........................................................................  216 139 ۷۷ 15 39 

1398-99 ..........................................................................  962 621 341 15 39 

1399-1400............................................... 380 303 141 19 41 

 3 1 10 0 10  ................................................................................. بوشهر

 2 2 1 1 2  ............................................................................. تنگستان

 2 1 0 54 54  ...................................................................................... جم

 1۷ ۷ 83 182 201  ............................................................................ دشتستان

 5 2 1۷ 35 52  .................................................................................. دشتی

 1 1 0 9 9  ...................................................................................... ردی

 3 1 18 0 18  .................................................................................... دیلم

 0 0 0 0 0  ............................................................................... عسلویه

 ۷ 3 11 22 33  ................................................................................. کنگان

 1 1 1 0 1  ................................................................................... گناوه

 بوشهر.اداره کل آموزش و پرورش استان  -ماخذ
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 و امکانات آموزشی دوره دوم متوسطه بزرگسال  دانش آموزان -15-17

 و شهرستان سال تحصیلی
 دانش آموز

 کالس آموزشگاه
 زن مرد جمع

1380-81 ...................................................  4012 2633 13۷9 41 213 

1385-86 ...................................................  6248 3236 3012 51 202 

1390-91 ...................................................  ۷229 3521 3۷08 101 495 

1395-96 ...................................................  ۷542 4532 3010 154 184 

1396-9۷ ...................................................  65۷0 3842 2۷28 118 305 

139۷-98 ...................................................  5191 2940 2251 136 2۷۷ 

1398-99 ...................................................  4554 2389 2165 41 458 

1399-1400.............................. 4441 2687 1754 112 665 

 15۷ 2۷ 364 684 1048  ..........................................................بوشهر

 16 4 ۷ ۷1 ۷8  ...................................................... تنگستان

 29 4 66 196 262  .............................................................. جم

 238 36 505 101۷ 1522  ..................................................... دشتستان

 56 11 151 200 351  .......................................................... دشتی

 36 ۷ 13۷ 11۷ 254  .............................................................. دیر

 33 6 94 83 1۷۷  ............................................................ دیلم

 6 1 99 0 99  ........................................................ عسلویه

 53 8 162 224 386  ......................................................... کنگان

 41 8 169 95 264  ........................................................... گناوه

 بوشهر. اداره کل آموزش و پرورش استان -ماخذ 

  



 آموزش -17 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   601 

  روستایی و شهری نقاط در آموزیسواد نهضت هایدوره تحت پوشش آموزانسواد -16-17

   (1)دوره و سال
 (2)نقاط روستایی نقاط شهری کل 

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

            آموزی سواد دوره

1380 .................................................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1385 .................................................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1390 .................................................................................  34۷3 ۷54 2۷19 1۷۷2 329 1443 1۷01 425 12۷6 
1395 .................................................................................  1636 39۷ 1239 9۷1 214 ۷5۷ 665 183 482 
1396 .................................................................................  1443 442 1001 824 232 592 619 210 409 
139۷ .................................................................................  1260 350 910 810 200 610 450 150 300 
1398 .................................................................................  818 262 556 6۷6 229 44۷ 142 33 109 

1399.......................................................... 1007 218 789 667 116 551 340 102 238 
          انتقال دوره

1380 .................................................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1385 .................................................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1390 .................................................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1395 .................................................................................  2080 164 1916 1159 92 106۷ 921 ۷2 849 
1396 .................................................................................  1198 55 1143 ۷3۷ 34 ۷03 461 21 440 
139۷ .................................................................................  1005 35 9۷0 6۷0 20 650 335 15 320 
1398 .................................................................................  925 88 83۷ ۷54 8۷ 66۷ 1۷1 1 1۷0 

1399.......................................................... 1193 71 1122 783 58 725 410 13 397 
          تحکیم دوره

1380 .................................................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1385 .................................................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1390 .................................................................................  152۷ 0 152۷ 926 0 926 601 0 601 
1395 .................................................................................  218 1 21۷ 120 0 120 98 1 9۷ 
1396 .................................................................................  502 46 456 25۷ 46 211 245 0 245 
139۷ .................................................................................  405 35 3۷0 185 35 150 220 0 220 
1398 .................................................................................  34۷ 11 336 2۷5 11 264 ۷2 0 ۷2 

1399.......................................................... 220 0 220 117 0 117 103 0 103 
 .یافت تغییر کیمتح و انتقال سوادآموزی، هایدوره به آموزشی نظام 1390 سال از( 1

 .باشدمی نیز آموزیسواد نهضت سازمان پوشش تحت عشایر به مربوط اطالعات شامل (2

 سوادآموزی استان بوشهر. مدیریت  نهضت -ماخذ
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 تعداد قبول شدگان دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه برحسب جنس -17-17

 سال تحصیلی و شهرستان
 دوره اول متوسطه  ابتدایی

 دختر پسر  جمع دختر رپس جمع

1385-86 .........................................................  6۷625 340۷6 33549 336۷5 159۷6 1۷699 

1389-90 .........................................................  63586 33259 3032۷ 28498 13310 15188 

1390-91 .........................................................  ۷18۷5 3۷054 34821 31209 15583 15626 

1395-96 .........................................................  000 000 000 000 000 000 

1396-9۷ .........................................................  000 000 000 000 000 000 

139۷-98 .........................................................  000 000 000 000 000 000 

1398-99 .........................................................  193۷2 9901 94۷1 15460 ۷911 ۷549 

1399-1400.................................. 20532 10655 9877 17386 87886 8600 

 2445 24۷۷ 4922 2590 2891 5481  ................................................................ بوشهر

 624 5۷6 1200 693 ۷06 1399  ............................................................ تنگستان

 5۷5 555 1130 699 ۷25 1424  ..................................................................... جم

 1934 2003 393۷ 2224 2431 4655  ........................................................... دشتستان

 595 622 121۷ ۷۷2 ۷85 155۷  ................................................................. دشتی

 402 435 83۷ 523 54۷ 10۷0  ..................................................................... دیر

 2۷3 281 554 2۷4 313 58۷  ................................................................... دیلم

 358 380 ۷38 398 450 848  .............................................................. عسلویه

 625 622 124۷ 804 855 1659  ................................................................ کنگان

 ۷69 835 1604 900 952 1852  .................................................................. گناوه

 بوشهر.اداره کل آموزش و پرورش استان  -ماخذ

  



 آموزش -17 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   603 

 تحصیلی و جنس شاخهمتوسطه برحسب دوم فارغ التحصیالن دوره  -18-17

 شهرستانسال تحصیلی و 
 جمع

 متوسطه نظری

 علوم تجربی ریاضی و فیزیک

 دختر پسر  دختر پسر دختر پسر جمع

86-1385 ........................................  9۷۷1 3492 62۷9 112۷ ۷00 ۷42 1811 

89-1388 ........................................  15326 9031 6295 1323 ۷42 826 18۷1 

90-1389 ........................................  2409۷ 12354 11۷43 2681 1293 239۷ 4430 

91-1390 ........................................  25365 12943 12422 2646 1102 2399 4۷19 

92-1391 ........................................  3119۷ 15883 15314 3380 1134 3460 6640 

93-1392 ........................................  28820 14560 14260 29۷1 8۷0 3926 6۷15 

96-1395 ........................................  000 000 000 000 000 000 000 

98-139۷ ........................................  000 000 000 000 000 000 000 

1398-99 ........................................  1215۷ 6268 5889 ۷18 262 1214 1995 

1399-1400...................... 12791 6485 6306 801 217 1230 1994 

 651 434 99 268 1869 1904 3۷۷3  ............................................... بوشهر

 ۷6 33 12 32 360 363 ۷23  ........................................... تنگستان

 115 ۷2 12 ۷5 320 3۷1 691  .................................................... جم

 46۷ 338 45 153 14۷8 1616 3094  .......................................... دشتستان

 138 68 0 65 41۷ 501 918  ................................................ دشتی

 118 50 0 49 334 324 658  .................................................... دیر

 53 21 10 21 224 205 429  .................................................. دیلم

 60 26 0 11 236 194 430  ............................................. عسلویه

 106 66 19 60 445 425 8۷0  ............................................... کنگان

 210 122 20 6۷ 623 582 1205  ................................................. گناوه
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 )دنباله( ستحصیلی و جن شاخهمتوسطه برحسب دوم فارغ التحصیالن دوره  -18-17

 شهرستانسال تحصیلی و 

 متوسطه نظری
 کار و دانش ایفنی و حرفه

 علوم انسانی

 دختر پسر دختر پسر  دختر پسر

86-1385 ........................................  618 1663 631 550 3۷4 1555 

89-1388 ........................................  954 1۷20 85۷ 431 50۷1 1531 

90-1389 ........................................  1529 2968 2363 1326 3384 1۷26 

91-1390 ........................................  1116 2562 2461 1453 4321 2586 

92-1391 ........................................  1316 2896 2660 1900 506۷ 2۷44 

93-1392 ........................................  1335 3151 189۷ 1409 4431 2115 

1398-99 ........................................  2425 3951 1168 6۷5 1908 1010 

1399-1400...................... 1282 2244 1000 747 2155 1076 

 269 615 321 326 529 261  ............................................... بوشهر

 69 111 3۷ 6۷ 148 120  ........................................... تنگستان

 5۷ 124 0 39 136 61  .................................................... جم

 315 52۷ 15۷ 239 494 359  .......................................... دشتستان

 ۷9 152 31 83 169 133  ................................................ دشتی

 52 116 11 3۷ 153 ۷2  .................................................... دیر

 39 100 32 34 90 29  .................................................. دیلم

 4۷ 99 0 13 129 45  ............................................. عسلویه

 90 154 46 48 1۷4 80  ............................................... کنگان

 59 15۷ 112 114 222 122  ................................................. گناوه

 بوشهر.تان اداره کل آموزش و پرورش اس -ماخذ
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 برحسب جنس آموزینهضت سواد (1)هایقبول شدگان دوره -19-17

 سال 

 سوادآموزی جمع

مرد و 

 زن
 زن مرد زن مرد

1380 ..............................................................................  000 000 000 000 000 

1385 ..............................................................................  15904 1284 14620 ۷50 8534 

1390 ..............................................................................  3021 483 2538 483 1۷04 

1395 ..............................................................................  3934 562 33۷2 39۷ 1239 

1396 ..............................................................................  1039 61 9۷8 42 416 

139۷ ..............................................................................  983 56 92۷ 35 416 

1398 ..............................................................................  445 30 415 12 193 

1399....................................................... 379 12 367 3 160 

 

 سال 
 تحکیم انتقال

 زن مرد زن مرد

1380 .............................................................................  000 000 000 000 

1385 .............................................................................  534 6086 0 0 

1390 .............................................................................  0 0 0 834 

1395 .............................................................................  164 1916 1 21۷ 

1396 .............................................................................  1۷ 451 2 111 

139۷ .............................................................................  4 362 1۷ 149 

1398 .............................................................................  18 195 0 2۷ 

1399........................................................ 9 200 0 7 

 .یافت تغییر تحکیم و انتقال سوادآموزی، هایدوره به آموزشی نظام 1390 سال از( 1

 بوشهر. مدیریت نهضت سواد آموزی استان -ماخذ
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 (2)جنس برحسب  (1)عالی آموزش موسسات وقتدانشگاهی تمام زشگرانآمو -20-17

 زن مرد مرد و زن و شهرستان سال تحصیلی

1390-91 ........................................................................  1181 8۷0 311 
1391-92 ........................................................................  21۷8 1491 68۷ 
1393-94 ........................................................................  ۷۷8 592 186 
1395-96 ........................................................................  836 632 204 
1396-9۷ ........................................................................  896 661 235 
139۷-98 ........................................................................  895 654 241 

99-1398 .........................................................................  901 652 249 

1400-1399............................................... 548(3) 375 173 
 153 341 494  .................................................................................بوشهر

 0 2 2  ............................................................................. تنگستان
 1 6 ۷  ..................................................................................... جم

 9 14 23  ............................................................................ دشتستان
 1 1 2  ................................................................................. دشتی

 0 0 0  ..................................................................................... دیر
 0 1 1  ....................................................................................دیلم

 2 1 3  ............................................................................... عسلویه
 3 3 6  ................................................................................ کنگان
 4 6 10  .................................................................................. گناوه

 .ودشمی شامل نیز را آزاد دانشگاه ( آمار1

را  1399-99و  139۷-98، 1396-9۷ یلیتحص یهاسال یمتعدد، آمار آموزشگران دانشگاه یهایریگیپ رغمیعل یدانشگاه آزاد اسالم2) 

 .استفاده شده است 1395-96 یلیاطالعات از آمار سال تحص تیحفظ جامع یارسال نکرده است، برا

 ه آزاد اسالمی می باشد.عدم اخذ اطالعات دانشگا98با 99علت کاهش آمار سال 3)

 .عالي آموزش ریزيبرنامه و پژوهش موسسه. فناوري و تحقیقات علوم، وزارت -ماخذ
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 علمی مرتبه برحسب (1)عالی آموزش موسسات وقتدانشگاهی تمام آموزشگران -21-17

 جمع شهرستانسال تحصیلی و 
 دانشگاهی آموزشگران یأت علمی ه

 مربی آموزشیار مربی استادیار ردانشیا استاد علمییأت ه غیر

1380-81.................................. ۷51 13 21 85 ۷5 166 391 

1385-86.................................. 1096 8 5 189 55۷ 98 239 

1390-91..................................  1181 2 8 189 190 29 ۷63 

1391-92..................................  21۷8 3 18 231 248 13 1665 

1394-95..................................  840 8 3۷ 423 351 2 19 

1395-96..................................  836 12 69 436 303 1 15 

1396-9۷..................................  896 16 95 486 291 1 ۷ 

139۷-98..................................  895 20 102 494 2۷2 1 6 

1398-99................................... 901 24 105 490 2۷5 1 6 

1399-1400.................. )2(548 19 86 327 108 0 8 

 8 0 81 301 85 19 494  ........................................ بوشهر

 0 0 2 0 0 0 2  .................................... تنگستان

 0 0 5 2 0 0 ۷  ............................................. جم

 0 0 4 18 1 0 23  ....................................دشتستان

 0 0 2 0 0 0 2  ......................................... دشتی

 0 0 0 0 0 0 0  ............................................. دیر

 0 0 0 1 0 0 1  ........................................... دیلم

 0 0 3 0 0 0 3  ...................................... عسلویه

 0 0 3 3 0 0 6  ........................................ کنگان

 0 0 8 2 0 0 10  .......................................... گناوه

 شود.آمار دانشگاه آزاد را نیز شامل می (1

 عدم اخذ اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی می باشد.98با 99سال  علت کاهش آمار2)

 ریزی آموزش عالی.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه -ماخذ

را  1399-99و  139۷-98، 1396-9۷ یلیتحص یهاسال یمتعدد، آمار آموزشگران دانشگاه یهایریگیپ رغمیعل یدانشگاه آزاد اسالم

 استفاده شده است. 1395-96 یلیاطالعات از آمار سال تحص تیحفظ جامع یه است، براارسال نکرد
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 رشته عمده گروه برحسب )1 (عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف جدید دوره های ثبت نام شدگان -22-17

 جنس و تحصیلی

 سال تحصیلی و گروه عمده رشته تحصیلی

 سانس(کارشناسی )لی کاردانی )فوق دیپلم( جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

81-1380(2)......................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
86-1385(2)......................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390-91 .........................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 
1394-95. ........................................................  23183 14849 8334 63۷2 4162 2209 10۷21 6892 3828 
1395-96 .........................................................  30230 121۷6 18054 ۷22 660 336 4002 4381 83۷8 
1396-9۷ .........................................................  16451 10۷01 5840 535۷ 4036 1321 8۷94 5205 3589 

139۷-98 .........................................................  13243 ۷891 5352 2664 2064 600 8535 4640 3895 
1398-99........................................................ 14441 88۷۷ 5564 3903 2858 1045 8822 5036 3۷86 

1399-1400 ..................................  9833 5220 4613 2413 1650 763 5992 2783 3209 
 1۷8 ۷6 254 5 25 30 266 194 460  .............................................................. پزشکی

 2135 1539 36۷4 305 520 825 2830 236۷ 519۷  ...................................................... علوم انسانی
 352 115 46۷ 0 0 0 438 1۷1 609  ........................................................... علوم پایه

 230 922 1152 156 10۷9 1235 435 2300 2۷35  ................................................. فنی و مهندسی
 94 83 1۷۷ 1 18 19 124 125 249  ..................................... کشاورزی و دامپزشکی

 220 48 268 296 8 304 520 63 583  .................................................................... هنر
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 رشته عمده گروه برحسب )1 (عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف جدید دوره های ثبت نام شدگان -22-17

 )دنباله(جنس و تحصیلی

 سال تحصیلی و گروه عمده رشته تحصیلی

 فوق)  ارشد کارشناسی

 ( لیسانس
 تخصصی دکترای ای حرفه دکترای

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

81-1380(2) ............................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

86-1385(2) ............................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390-91 ................................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1395-96 ................................................................  992 1199 1054 15۷ ۷8 89 ۷ 3 4 

1396-9۷ ................................................................  2164 1342 822 124 58 66 102 60 42 

139۷-98 ................................................................  1۷88 1051 ۷3۷ 110 55 55 146 81 65 

1398-99 ................................................................  14۷3 842 631 118 63 55 125 ۷8 4۷ 

1399-1400...................................... 1244 680 564 132 79 53 52 28 24 

 6 6 12 53 ۷9 132 24 8 32  ..................................................................... پزشکی

 14 10 24 0 0 0 3۷6 298 6۷4  ............................................................. م انسانیعلو

 3 5 8 0 0 0 83 51 134  .................................................................. علوم پایه

 1 ۷ 8 0 0 0 48 292 340  ........................................................ فنی و مهندسی

 0 0 0 0 0 0 29 24 53  ............................................ کشاورزی و دامپزشکی

 0 0 0 0 0 0 4 ۷ 11  ........................................................................... هنر

 شود.شامل می 1399-1400و1385 -86به استثنای سال تحصیلی ( آمار دانشگاه آزاد اسالمی را 1

 شود.( آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی را شامل نمی2

 ریزی آموزش عالی.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه -ماخذ
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 ثبت نام شدگان جدید دوره های مختلف تحصیلی برحسب گروههای عمده رشته تحصیلی وجنس -17-4نمودار 
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نوع وابستگی به  به تفکیک )1(عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف دوره های م شدگان جدیدثبت نا -23-17

  جنس برحسب  دستگاه اجرایی

 موزش عالیآموسسه /سال تحصیلی و دانشگاه

 کارشناسی )لیسانس( کاردانی )فوق دیپلم( جمع

 زن مرد مرد و زن
مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد

81-1380(2)..................................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

86-1385(2)..................................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390-91........................................................ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1394-95........................................................ 3۷961 25553 12426 9۷56 ۷083 26۷3 20584 13545 ۷039 

1395-96....................................................... 30230 19999 10231 ۷515 5456 2059 16۷۷2 10686 6086 

1396-9۷ ....................................................... 16451 10۷01 5840 535۷ 4036 1321 8۷94 5205 3589 

139۷-98........................................................ 13243 ۷891 5352 2664 2064 600 8535 4640 3895 

1398-99........................................................ 14441 88۷۷ 5564 3903 2858 1045 8822 5036 3۷86 

1399-1400................................... 9833 5220 4613 2413 1650 763 5992 2783 3209 

ها و موسسات آموزش عالی وزارت دانشگاه

 814 561 13۷5 0 0 0 1084 909 1993 .................................علوم، تحقیقات و فناوری

 1596 952 2548 0 0 0 1۷32 110۷ 2839 ................................................دانشگاه پیام نور

 186 882 1068 19۷ 904 1101 383 1۷86 2169 ......................دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 141 4۷ 188 553 685 1238 694 ۷32 1426 ..................................دانشگاه فنی و حرفه ای

 144 18۷ 331 0 0 0 144 18۷ 331 ............................................دانشگاه فرهنگیان

ها و موسسه آموزش عالی وزارت دانشگاه

 19۷ ۷9 2۷6 5 25 30 288 199 48۷ ....................بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ها و موسسه آموزش عالی سایر دانشگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ............................................های اجراییدستگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..........................................دانشگاه آزاد اسالمی

 131 ۷5 206 8 36 44 288 300 588 عیغیر انتفا -موسسات آموزش عالی غیر دولتی
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نوع وابستگی به  به تفکیک )1(عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف دوره های ثبت نام شدگان جدید -23-17

 )دنباله( جنس دستگاه اجرایی  برحسب

 موسسه آموزش عالی/سال تحصیلی و دانشگاه

کارشناسی ارشد )فوق 

 لیسانس(
 دکترای تخصصی دکترای حرفه ای

 زن مرد مرد و زن
مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد

81-1380(2).................................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

86-1385(2)................................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390-91....................................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1394-95........................................................ ۷252 4682 25۷0 128 60 68 234 161 ۷2 

1395-96........................................................ 5622 36۷4 1948 143 ۷1 ۷2 1۷8 112 66 

1396-9۷........................................................ 2164 1342 822 124 58 66 102 60 42 

139۷-98........................................................ 1۷88 1051 ۷3۷ 110 55 55 146 81 65 

1398-99........................................................ 14۷3 842 631 118 63 55 125 ۷8 4۷ 

1399-1400.................................. 1244 680 564 132 79 53 52 28 24 

ها و موسسات آموزش عالی وزارت دانشگاه

 18 19 3۷ 0 0 0 252 329 581 ........................علوم، تحقیقات و فناوری

 0 3 3 0 0 0 136 152 288 ...............................................دانشگاه پیام نور

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ....................دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..............................دانشگاه فنی و حرفه ای

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..........................................دانشگاه فرهنگیان

ها و موسسه آموزش عالی وزارت دانشگاه

 6 6 12 53 ۷9 132 2۷ 10 3۷ ..................بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ها و موسسه آموزش عالی سایر دانشگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .......... ..............................های اجراییدستگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..............................دانشگاه آزاد اسالمی

غیر  -موسسات آموزش عالی غیر دولتی

 0 0 0 0 0 0 149 189 338 ...............................................انتفاعی

 شود.شامل می 1385-86 و1399-1400 تحصیلی( آمار دانشگاه آزاد اسالمی را به استثنای سال 1

 شود.( آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی را شامل نمی2

 ریزی آموزش عالی.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه -ماخذ
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 شهرستان و جنس برحسب )1(عالی آموزش تحصیلی موسسات جدید دوره های مختلف شدگان نام ثبت -24-17

 شهرستانتحصیلی و  سال
 کارشناسی )لیسانس( کاردانی )فوق دیپلم( جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

81-1380(2) ........................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

86-1385(2) ........................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390-91 ...........................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1394-95. ..........................................  19828 13543 6285 6513 5099 1414 9۷۷3 61۷9 3594 

1395-96 ...........................................  16558 10۷88 5۷۷0 5305 4116 1189 8139 4۷38 3401 

1396-9۷ ...........................................  16541 10۷01 5840 535۷ 4036 1321 8۷94 5205 3589 

139۷-98 ...........................................  13243 ۷891 5352 2664 2064 600 8535 4640 3895 

1398-99........................................... 14441 88۷۷ 5564 8822 5036 3۷86 3903 2858 1045 

1399-1400 ........................  9833 5220 4613 2413 1650 763 5992 2783 3209 

 2016 1540 3556 1829 1139 690 3249 3318 656۷  .................................................. بوشهر

 65 3۷ 102 0 0 0 65 3۷ 102  .............................................. تنگستان

 140 129 269 0 0 0 140 129 269  ....................................................... جم

 303 184 48۷ 19 11 8 3۷0 2۷5 645  ............................................. دشتستان

 8۷ 139 226 95 ۷5 20 10۷ 214 321  ................................................... دشتی

 88 2۷ 115 0 0 0 88 2۷ 115  ....................................................... دیر

 53 40 93 22 15 ۷ 60 55 115  ..................................................... دیلم

 109 95 204 0 0 0 148 161 309  ................................................ عسلویه

 122 360 482 361 336 25 14۷ 696 843  .................................................. کنگان

 226 232 458 8۷ ۷4 13 239 308 54۷  .................................................... گناوه
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شهرستان  و جنس برحسب (1)عالی آموزش تحصیلی موسسات جدید دوره های مختلف شدگان نام ثبت -24-17

 )دنباله(

سال تحصیلی و 

 شهرستان

 تخصصی دکترای ای حرفه دکترای ( لیسانس فوق) ارشد کارشناسی

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

81-1380(2). ....................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

86-3851(2) ...............................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390-91 ........................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1395-96 ........................  2822 1۷62 1060 114 54 60 1۷8 118 60 

1396-9۷ ........................  2164 1342 822 124 58 66 102 60 42 

139۷-98 ........................  1۷88 1051 ۷3۷ 110 55 55 146 81 65 

1398-99  .......................  14۷3 842 631 118 63 55 125 ۷8 4۷ 

1399-1400.......... 1244 680 564 132 79 53 52 28 24 

 24 28 52 53 ۷9 132 466 532 998  ............................... بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................... تنگستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................................... جم

 0 0 0 0 0 0 59 80 139  .......................... دشتستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ................................ دشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................................... دیر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................................. دیلم

 0 0 0 0 0 0 39 66 105  ............................. عسلویه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................... کنگان

 0 0 0 0 0 0 0 2 2  ................................. گناوه

 شود.شامل می 1385-86( آمار دانشگاه آزاد اسالمی را به استثنای سال تحصیلی 1

 شود.( آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی را شامل نمی2

 ریزی آموزش عالی.سه پژوهش و برنامهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موس -ماخذ
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 و تحصیلی رشته عمده گروه برحسب (1)عالی آموزش موسسات تحصیلی های مختلفدوره دانشجویان -25-17

 جنس

سال تحصیلی و گروه عمده رشته 

 تحصیلی

 کارشناسی )لیسانس( کاردانی )فوق دیپلم( جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

81-1380....................................... 

(2)

 ..........................................................  

000 000 000 000 000 00

0 

000 000 000 

86-1385(2).................................... 000 000 000 000 000 00

0 

000 000 000 

1390-91......................................... 000 000 000 000 000 00

0 

000 000 000 

1395-96......................................... 58688 36680 22008 15314 11983 33

31 

33۷26 18923 14803 

1396-9۷....................................... 5013۷ 30428 19۷09 12۷90 9661 31

29 

29006 15884 13122 

139۷-98........................................ 48291 28629 19662 10590 812۷ 24

63 

29689 15850 13839 

1398-99....................................... 45856 26362 19494 966۷ ۷066 26

01 

29601 1559۷ 14004 

1399-1400...................... 33193 16802

2 

16391 6262 4428 1

8

3

4 

22568 10143 12425 

...................                                ...................     پزشکی

 ..........................................................  

26۷3 1086 158۷ 126 121 5 1441 454 98۷ 

80 1551 2354 10138 ۷552 1۷690 سانی......................................علوم ان

3 

13611 5231 8380 

 1149 305 1454 0 0 0 1431 446 18۷۷ علوم پایه...........................................

 1563 ۷159 8۷22 فنی ومهندسی..................................

 

3089 2690 39

9 

4۷13 3۷51 962 

 305 190 495 2 43 45 3۷6 303 6۷9 کشاورزی ودامپزشکی......................

62 23 648 1296 256 1552 هنر...................................................

5 

854 212 642 
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 و تحصیلی رشته عمده گروه برحسب (1)عالی آموزش موسسات تحصیلی های مختلفدوره دانشجویان -25-17

 )دنباله( جنس

 سال تحصیلی و گروه عمده رشته تحصیلی

 فوق)  ارشد کارشناسی

 (  لیسانس

 تخصصی دکترای ای حرفه دکترای

 نز مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

81-1380(2) ...............................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

86-1385(2) ...............................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390-91 ..................................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1395-96 ..................................................................  8560 5230 3330 665 286 3۷9 423 258 165 

1396-9۷ ..................................................................  ۷16۷ 429۷ 28۷0 ۷00 306 394 4۷4 280 194 

139۷-98 ..................................................................  6680 39۷2 2۷08 ۷32 323 409 600 35۷ 243 

1398-99 ..................................................................  5234 2995 2239 ۷41 342 399 613 362 251 

1399-1400......................................... 3263 1683 1580 867 426 441 233 122 111 

 26 25 51 441 426 86۷ 128 60 188  ....................................................................... پزشکی

 34 3۷ ۷1 0 0 0 921 ۷33 1654  ................................................................ علوم انسانی

 3۷ 28 65 0 0 0 245 113 358  .................................................................... علوم پایه

 14 32 46 0 0 0 188 686 8۷4  .......................................................... فنی و مهندسی

 0 0 0 0 0 0 69 ۷0 139  .............................................. کشاورزی و دامپزشکی

 0 0 0 0 0 0 29 21 50  ..............................................................................هنر

 شود.شامل می 1385-86 و1399-1400 ( آمار دانشگاه آزاد اسالمی را به استثنای سال تحصیلی1

 شود.جامع علمی کاربردی را شامل نمی( آمار دانشگاه 2

 ریزی آموزش عالی.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه -ماخذ
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نوع وابستگی به دستگاه  به تفکیک (1)عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف هایدانشجویان دوره -26-17

  جنس اجرایی برحسب

سال تحصیلی و 

موزش آموسسه /دانشگاه

 یعال

 کارشناسی )لیسانس( کاردانی )فوق دیپلم( جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1396-9۷ ............................  4۷4 280 194 5013۷ 30428 19۷09 12۷90 9661 3129 

139۷-98 ............................  48291 28629 19662 10590 812۷ 2463 29689 15850 13839 

1398-99........................... 45856 26362 19494 966۷ ۷066 2601 29601 1559۷ 14004 

1399-1400 ..................  33193 16802 16391 6262 4428 1834 22568 10143 12425 

ها و موسسات دانشگاه

آموزش عالی وزارت علوم، 

  .............. تحقیقات و فناوری

۷253 3306 394۷ 0 0 0 5600 24۷4 3126 

 5822 2946 8۷68 0 0 0 6262 3494 9۷56  ................... دانشگاه پیام نور

ع علمی و دانشگاه جام

  ............................... کاربردی
۷21۷ 6096 1121 3۷69 3115 654 3448 2981 46۷ 

 300 211 511 1145 1081 2226 1445 1292 2۷3۷  ...... دانشگاه فنی و حرفه ای

 0 0 0 0 0 0 950 659 1609  ............... دانشگاه فرهنگیان

ها و موسسه آموزش دانشگاه

عالی وزارت بهداشت، درمان 

  ................ و آموزش پزشکی

2834 1118 1۷16 126 121 5 1569 4۷9 1090 

ها و موسسه آموزش دانشگاه

های عالی سایر دستگاه

 .................................اجرایی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............ دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیر 

  ............. غیر انتفاعی -دولتی
1۷8۷ 83۷ 950 141 111 30 1063 393 6۷0 
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نوع وابستگی به دستگاه  به تفکیک (1)عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف هایدانشجویان دوره -26-17

 )دنباله( جنس اجرایی برحسب

موسسه /سال تحصیلی و دانشگاه

 آموزش عالی

 کارشناسی ارشد

 )فوق لیسانس(
 دکترای تخصصی دکترای حرفه ای

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1396-9۷ ..................................  29006 15884 13122 ۷16۷ 429۷ 28۷0 ۷00 306 394 

139۷-98 ..................................  6680 39۷2 2۷08 ۷32 323 409 600 35۷ 243 

1398-99 ..................................  5234 2995 2239 ۷41 342 399 613 362 251 

1399-1400................. 3263 1683 1580 867 426 441 233 122 111 

ها و موسسات آموزش دانشگاه

عالی وزارت علوم، تحقیقات و 

  ........................................ فناوری

1484 ۷41 ۷43 86۷ 426 441 169 91 ۷8 

 ۷ 5 12 0 0 0 433 543 9۷6  ......................... دانشگاه پیام نور

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............ دانشگاه فنی و حرفه ای

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ...................... دانشگاه فرهنگیان

ها و موسسه آموزش دانشگاه

، درمان و عالی وزارت بهداشت

  .......................... آموزش پزشکی

220 66 154 0 0 0 52 26 26 

ها و موسسه آموزش دانشگاه

 های اجراییعالی سایر دستگاه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .................. دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیر 

  .................... غیر انتفاعی -دولتی
583 333 250 0 0 0 0 0 0 

 شود.شامل می 1385-86 و1399-1400را به استثنای سال تحصیلی ( آمار دانشگاه آزاد اسالمی1

 شود.( آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی را شامل نمی2

 ریزی آموزش عالی.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه -ماخذ
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: سال  و جنسشهرستان  عالی برحسب آموزش تحصیلی موسسات های مختلفدوره دانشجویان  -27-17

 1399-1400تحصیلی

 شهرستان
 کارشناسی )لیسانس( کاردانی )فوق دیپلم( جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 12425 10143 22568 1834 4428 6262 16391 16802 33193  ............................. کل استان

 8200 5915 14115 1519 2434 3953 11552 10091 21643  ................................................ بوشهر

 180 106 286 0 0 0 180 106 286  ............................................ تنگستان

 653 445 1098 0 0 0 653 445 1098  .................................................... جم

 1043 504 154۷ 3۷ 51 88 11۷2 6۷۷ 1849  ........................................... دشتستان

 298 244 542 52 16۷ 219 350 411 ۷61  ................................................ دشتی

 318 9۷ 415 0 0 0 318 9۷ 415  .................................................... دیر

 99 98 19۷ 53 5۷ 110 152 155 30۷  ................................................... دیلم

438 31۷ ۷01 0 0 0 591 6۷8 1269  .............................................. عسلویه  

 352 1۷11 2063 122 1525 164۷ 4۷4 3236 3۷10  ............................................... کنگان

 898 ۷06 1604 51 194 245 949 906 1855  ................................................. گناوه
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: سال  شهرستان و جنس عالی برحسب آموزش تحصیلی موسسات های مختلفدوره دانشجویان  -27-17

 )دنباله( 1399-1400تحصیلی 

 شهرستان

 ارشد کارشناسی

 ( لیسانس فوق) 
 تخصصی دکترای ای فهحر دکترای

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 111 122 233 441 426 867 1580 1683 3263 ...........استان کل

 111 122 233 441 426 86۷ 1281 1194 24۷5  ......................... بوشهر

 0 0 0 0 0 0 10 59 69  ..................... تنگستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................. جم

 0 0 0 0 0 0 92 122 214  .................... دشتستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ......................... دشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................. دیر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ............................ دیلم

 0 0 0 0 0 0 4 6۷ ۷1  ....................... عسلویه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ........................ کنگان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  .......................... گناوه

  .عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش موسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی برحسب گروه عمده رشته تحصیلی و دانش آموختگان دوره های  -28-17

 جنس

سال تحصیلی و گروه 

 عمده رشته تحصیلی

 کارشناسی )لیسانس( کاردانی )فوق دیپلم( جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

80-13۷9..................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

85-1384.................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

93-1392.................... 11346 ۷432 3914 462۷ 3305 1322 6043 3۷35 2308 

95-1394.................... 124۷9 8505 39۷4 3658 2935 ۷23 ۷991 502۷ 2964 

96-1395..................... 11865 8303 3562 3662 2962 ۷00 ۷000 4561 2439 

9۷-1396..................... 9992 6۷30 3262 2852 2240 612 566۷ 3588 20۷9 

98-139۷..................... 90۷۷ 6234 2843 2۷46 2163 583 5022 3226 1۷96 

99-1398............. 6514 4384 2130 2057 1714 343 3994 2435 1559 

 15۷ 64 221 0 30 30 212 128 340  .......................... پزشکی

 1110 1286 2396 218 630 848 1461 2028 3489  .................. علوم انسانی

 66 26 92 3 0 3 82 36 118  ....................... علوم پایه

 131 1011 1142 56 1022 10۷8 211 2108 2319  ............. فنی و مهندسی

 39 39 ۷8 2 2۷ 29 43 6۷ 110  . کشاورزی و دامپزشکی

 56 9 65 64 5 39 121 1۷ 138  ................................ هنر

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. مأخذ:
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دانش آموختگان دوره های مختلف تحصیلی موسسات آموزش عالی برحسب گروه عمده رشته تحصیلی و  -28-17

 )دنباله(جنس

 سال تحصیلی و گروه عمده رشته تحصیلی

 فوق) ارشد کارشناسی

 ( لیسانس

 تخصصی یدکترا ای حرفه دکترای

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

80-13۷9................................................................ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

85-1384............................................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

93-1392............................................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

95-1394................................................................ 40 1۷ 23 69 28 41 4 2 2 

96-1395................................................................ 1120 ۷48 3۷2 68 25 43 15 ۷ 8 

9۷-1396................................................................ 1384 865 519 ۷0 2۷ 43 19 10 9 

98-139۷............................................................... 1210 808 402 82 30 52 1۷ ۷ 10 

99-1398............................................ 381 202 179 70 27 43 12 6 6 

 0 0 0 43 2۷ ۷0 12 ۷ 19  ............................................................ پزشکیعلوم 

 2 2 4 0 0 0 131 110 241  ............................................................. علوم انسانی

 4 3 ۷ 0 0 0 9 ۷ 16  .................................................................. علوم پایه

 0 1 1 0 0 0 24 41 98  ........................................................ فنی و مهندسی

 0 0 0 0 0 0 2 1 3  ............................................ کشاورزی و دامپزشکی

 0 0 0 0 0 0 1 3 4  ........................................................................... هنر

  .عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش موسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت -ماخذ
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نوع وابستگی به دستگاه   عالی به تفکیک آموزش موسسات تحصیلی مختلف هایدانش آموختگان دوره -17-29

  جنس برحسب اجرایی

سال تحصیلی و 

 الیموزش عآموسسه /دانشگاه

 کارشناسی )لیسانس( کاردانی )فوق دیپلم( کل جمع

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

80-13۷9................................ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

85-1384................................. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

90-1389.................................. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

95-1394................................. 38۷8 2544 1334 2633 191 ۷22 1132 586 546 

96-1395.................................. 11865 8303 3562 3662 2962 ۷00 ۷000 4561 2439 

9۷-1396.................................. 9992 6۷30 3262 2852 2240 612 566۷ 3588 20۷9 

98-139۷...................................... 90۷۷ 6234 2843 2۷46 2163 583 5022 3226 1۷96 

99-1398........................ 6514 4384 2130 2057 1714 343 3994 2435 1559 

زش ها و موسسات آمودانشگاه

عالی وزارت علوم، تحقیقات و 

 200 169 369 0 0 0 226 199 425 ......................................فناوری

 841 319 1160 1۷ 1۷ 34 992 4۷0 1462 ........................دانشگاه پیام نور

 226 1۷15 1941 230 1516 1۷46 456 3231 368۷  دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 33 86 119 93 132 225 126 218 344 .............انشگاه فنی و حرفه اید

 ۷6 36 112 0 0 0 ۷6 36 112 ......................دانشگاه فرهنگیان

ها و موسسه آموزش دانشگاه

عالی وزارت بهداشت، درمان و 

 169 66 235 0 30 30 228 130 358 ..........................آموزش پزشکی

ها و موسسه آموزش دانشگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  . های اجراییعالی سایر دستگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .................دانشگاه آزاد اسالمی

موسسات آموزش عالی غیر 

 14 44 58 3 19 22 26 100 126 ..................غیر انتفاعی -دولتی
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نوع وابستگی به دستگاه  به تفکیک (1)عالی آموزش موسسات لیتحصی مختلف هایدانشجویان دوره -29-17

 )دنباله( جنس اجرایی برحسب

موسسه آموزش /سال تحصیلی و دانشگاه

 عالی

 کارشناسی ارشد

 )فوق لیسانس(
 دکترای تخصصی دکترای حرفه ای

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

80-13۷9....................................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

85-1384....................................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

90-1389....................................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

95-1394...................................................... 40 1۷ 23 69 28 41 4 2 2 

96-1395....................................................... 1120 ۷48 3۷2 68 25 43 15 ۷ 8 

9۷-1396....................................................... 1384 865 519 ۷0 2۷ 43 19 10 9 

98-139۷............................................................ 1210 808 402 82 30 52 1۷ ۷ 10 

99-1398.......................................... 381 202 179 70 27 43 12 6 6 

ها و موسسات آموزش عالی وزارت دانشگاه

 4 6 10 0 0 0 22 24 46 ...............................علوم، تحقیقات و فناوری

 2 0 2 0 0 0 132 134 266 ..............................................دانشگاه پیام نور

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .........................دانشگاه جامع علمی و کاربرد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .................................دانشگاه فنی و حرفه ای

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..........................................دانشگاه فرهنگیان

ها و موسسه آموزش عالی وزارت دانشگاه

 0 0 0 43 2۷ ۷0 16 ۷ 23 .................بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ها و موسسه آموزش عالی سایر دانشگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .........................................ی اجراییهادستگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .......................................دانشگاه آزاد اسالمی

غیر  -موسسات آموزش عالی غیر دولتی

 0 0 0 0 0 0 9 3۷ 46 ............................................................انتفاعی

 شود.شامل می 1385-86( آمار دانشگاه آزاد اسالمی را به استثنای سال تحصیلی 1

 شود.( آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی را شامل نمی2

  ریزی آموزش عالی.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. موسسه پژوهش و برنامه -ماخذ
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: سال  شهرستان و جنس عالی برحسب آموزش موسساتتحصیلی  های مختلفدانش آموختگان دوره -30-17

  1399-99تحصیلی

 شهرستان
 کارشناسی )لیسانس( کاردانی )فوق دیپلم( جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 1559 2435 3994 343 1714 2057 2130 4384 6514 ...............................استان کل

 892 968 1860 210 6۷5 885 1282 1۷9۷ 30۷9 ...............................بوشهر .................

 23 15 38 1 0 1 24 15 39 تنگستان ............................................

 119 41 160 1 2 3 120 43 163 جم ....................................................

 121 61 182 13 19 32 136 80 216 ..............................دشتستان ............

 68 ۷0 138 1۷ 69 86 85 139 224 دشتی ................................................

 44 12 56 0 0 0 44 12 56 دیر ....................................................

 1۷ 24 41 26 35 61 43 59 102 ..............................دیلم .....................

 46 29 ۷5 0 3 3 91 113 204 عسلویه .............................................

 83 1045 1128 59 850 909 142 1895 203۷ کنگان ...............................................

 146 1۷0 316 16 61 ۷۷ 163 231 394 .................................گناوه .................
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: سال  شهرستان و جنس عالی برحسب آموزش تحصیلی موسسات های مختلفدانش آموختگان دوره -30-17

 )دنباله(  1398-99 تحصیلی

 شهرستان

  ارشد کارشناسی

 (  لیسانس فوق) 

 تخصصی دکترای ای حرفه دکترای

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن ردم جمع

 6 6 12 43 27 70 179 202 381 ......................................استان کل

 6 6 12 43 2۷ ۷0 131 121 252 بوشهر .........................................................

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...تنگستان ..................................................

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جم ..............................................................

 0 0 0 0 0 0 2 0 2 دشتستان .....................................................

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دشتی ..........................................................

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دیر ..............................................................

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دیلم ............................................................

 0 0 0 0 0 0 45 81 126 عسلویه .......................................................

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنگان ........................................................

 0 0 0 0 0 0 1 0 1 گناوه ..........................................................

  .عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش موسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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 مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای رسمی و پیمانی ومربیان  -31-17

 و شهرستان سال

 مراکز ثابت مربیان 

 (1)جمع زن مرد جمع
ویژه 

 مردان
 ویژه زنان

دو 

 منظوره

 000 1 2 دو منظوره(  ۷مرکز    )  10 3 26 29  ...................................................... 1380

 000 1 2 دو منظوره(  ۷مرکز )  10 2 32 34  ...................................................... 1385

 000 1 2 دو منظوره(  ۷مرکز )  10 2 29 31  ...................................................... 1390

 000 3 4 دو منظوره(  8مرکز )  15 32 55 8۷  ...................................................... 1395

 000 3 4 دو منظوره(  8مرکز )  15 30 55 85  ...................................................... 1396

 000 3 4 دو منظوره(  8مرکز )  15 30 55 85  ...................................................... 139۷

 8 3 4 دو منظوره(  8مرکز )  15 30 53 83  ...................................................... 1398

1399....................................... 77 48 29 15 4 3 8 

 0 1 2 3 9 22 31 .....................................................بوشهر 

 1 0 0 1 0 0 0 ...................................................تنگستان

 1 0 0 1 1 2 3 ............................................................جم

 1 1 1 3 5 10 15 ..................................................دشتستان

 1 0 0 1 1 3 4 .......................................................دشتی

 1 0 0 1 1 0 1 ............................................................دیر

 1 0 0 1 4 1 5 ..........................................................دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 .....................................................عسلویه

 1 0 0 1 1 4 5 ......................................................کنگان

 1 1 1 3 ۷ 6 13 ........................گناوه................................

 اختالف ستون جمع با اجزا، مربوط به مراکز ثابت دومنظوره )ویژه مردان و زنان( است که در ستون جمع منظور شده است.  (1

 بوشهر. ای استاناداره کل آموزش فنی و حرفه -ماخذ
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های عمده برحسب گروه ای استان حرفه و فنی آموزش اداره کل ثابت مراکز دیدگانآموزش تعداد -32-17

 آموزشی به تفکیک جنس

 سال و شهرستان
 خدمات صنعت دیدگانآموزش

 زن مرد زن مرد زن مرد جمع

1390 ..................................................................................  12948 2۷60 10188 651 ۷346 1683 1916 

1393 ..................................................................................  1452۷ 8۷80 5۷4۷ 5536 1061 282۷ 311۷ 

1395 ..................................................................................  2052۷ 128۷3 ۷654 ۷932 1169 4358 3635 

1396 ..................................................................................  300۷6 2135۷ 8۷19 11۷04 945 8463 4۷52 

139۷ ..................................................................................  2660۷ 18053 8554 9۷9۷ 5۷6 6912 48۷3 

1398 ..................................................................................  24430 15903 852۷ 9329 556 5531 4943 

1399.......................................................... 6621 4225 2396 2732 153 1244 1331 

 384 1۷3 28 ۷68 804 966 1۷۷0  ................................................................................ بوشهر 

 20 166 5 142 25 168 193  ............................................................................. تنگستان

 202 134 11 35 226 169 395  ...................................................................................... جم

 131 259 5۷ 492 350 801 1151  ............................................................................ دشتستان

 39 1۷6 0 2۷2 63 495 558  .................................................................................. دشتی

 158 159 19 64 212 294 506  ...................................................................................... دیر

 ۷5 21۷ 8 201 158 418 5۷6  .................................................................................... دیلم

 -- - - - - - -  ............................................................................... عسلویه

 16 65 16 36۷ 50 432 482  ................................................................................. کنگان

 306 35 9 391 508 482 990  ................................................................................... گناوه
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های عمده برحسب گروه ای استان حرفه و فنی آموزش اداره کل ثابت مراکز دیدگانآموزش تعداد -32-17

 آموزشی به تفکیک جنس )دنباله(

 سال و شهرستان
 فرهنگ و هنر کشاورزی

 زن مرد زن مرد

1390 ..................................................................................  426 926 0 0 

1393 ..................................................................................  390 85۷ 2۷ ۷12 

1395 ..................................................................................  443 1065 140 1۷85 

1396 ..................................................................................  951 948 239 20۷4 

139۷ ..................................................................................  1084 96۷ 260 2138 

1398 ..................................................................................  653 916 390 2112 

1399......................................................... 224 359 25 553 

 15۷ 0 235 25  ................................................................................. بوشهر

 13 0 0 0  ............................................................................. تنگستان

 112 0 0 0  ...................................................................................... جم

 6 19 50 50  ............................................................................ دشتستان

 35 0 18 28  .................................................................................. تیدش

 ۷5 0 0 ۷1  ...................................................................................... دیر

 18 0 0 0  .................................................................................... دیلم

 - - - -  ............................................................................... عسلویه

 13۷ 6 0 50  ................................................................................. کنگان

 13 0 56 0  ................................................................................... گناوه

 بوشهر.ای استان اداره کل آموزش فنی و حرفه -ماخذ

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار آموزش -17

630 

 به صورت آموزشهای سفارشی ای استان حرفه و فنی آموزش اداره کل ثابت مراکز دیدگانآموزش تعداد -33-17

 هرستانسال و ش
 (1)آموزشهای سفارشی

 زن مرد جمع

1390 .................................................................................  000 000 000 

1393 .................................................................................  000 000 000 

1395 .................................................................................  000 000 000 

1396 .................................................................................  000 000 000 

139۷ .................................................................................  000 000 000 

1398 .................................................................................  298۷ 2362 625 

1399.......................................................... 2058 1153 1422 

 590 141 ۷31  ................................................................................. بوشهر

 46 34 811  ............................................................................. نگستانت

 41 35 ۷6  ...................................................................................... جم

 256 111 36۷  ............................................................................ دشتستان

 139 ۷6 215  .................................................................................. دشتی

 40 9۷ 13۷  ...................................................................................... دیر

 40 4 45  .................................................................................... دیلم

 000 000 000  ............................................................................... عسلویه

  16۷ 583 226  ................................................................................ کنگان

  103 ۷2 1۷6  ................................................................................... گناوه

 بوشهر. ای استاناداره کل آموزش فنی و حرفه -ماخذ

 ت.آموزش های خاص سازمان ها هست که سفارشی هس1)

 



 بهداشت و درمان -18 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   631 

 

 بهداشت و درمان -18

 





 بهداشت و درمان -18 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   633 

 

 

 

 

 

 مقدمه

اطالعات این فصل شامل نیروی انسانی شاغل در وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )بخش دولتی(، نیروی 

انسانی شاغل در بخش دامپزشکی کشور و تأسیسات و 

تجهیزات بهداشتی و درمانی بخش خصوصی و دولتی 

موزش پزشکی و زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آ

باشد.همچنین سازمان دامپزشکی کل کشور می

های خونی تولید شده و توزیع شده بین اطالعات فرآورده

مراکز درمانی نیز در این فصل گنجانده شده است. 

 بـهداشـتی هایفعالیت به مـربوط آمـارهای آوریجمع

، 1335 بار در سال نخسـتین کشـور برای و درمانی

 1364 آغاز شد و تا سال سابق بهداری وزارت توسط

 مذکور ادامه یافت. وزارتخانه توسط

و  پزشکی علوم هایدانشگاه ، با ادغام1364 در سال

سابق در  بهداری آن، وزارت به وابسته هایبیمارستان

و  بهداشت، درمان وزارت" جدید و با نام تشکیالت قالب

و ارائه آمـار  آوریظیفه جمعو "آموزش پزشکی

 دار شده و از آنو درمانی را عهده بـهداشـتی هایفعالیت

امر اقدام نموده  این انجام طور مستمر بهبه تاکنون، زمان

 . است

در  شاغل پزشکان به ، تهیه آمار مربوطذکر است شایان

 نظام سازمان حاضر توسط در حال خصوصی، بخش

و  موانع علت گیرد که بهمی کشور صورت شکیپز

مورد،  در این هنگامارائه آمار به موجود در زمینه مشکالت

کشور میسر نشده  در سالنامه آماری تاکنون آن درج

 .است

در  مندرج و درمانی بهداشتی و تجهیزات آمار تأسیسات

از  ماه 6 اقلحد که مؤسساتی است به ، مربوطفصل این

 و درمانی بهداشتی مؤسسات اند و شاملبوده فعال سال،

 شود.نمی مسلح نیروهای

 مفاهیم و تعاریف

 التـتحصی شود کهیـم اطـالق افرادی بـه :پزشک

از  یا خارج داخل هایاز دانشگاه یکی را در یـپزشک

 لئنا هـنامیانذ پاـاخ و به رسانیده پایان کشـور بـه

 ،بهـداشت ورد تایید وزارتـم آنان اند و مـدارکشـده

آمار پزشکان شامل . است پزشکی آمـوزش و درمـان

پزشک عمومی، دندانپزشک، داروساز، دکترای علوم 

پزشک متخصص و پزشک فوق  ،Ph.Dآزمایشگاهی، 

 باشد.تخصص می

، یــودنســـارت :یـکـزشـدانپـدن صـتخص

، و دندان انـده شناسیس، آسیبـکـیـتـدودنـان

 ، و دندان انـو ده کـف ایـهبیماری

، ، پریودنتولوژی، پروتز دندانیو صورت فک پاتولوژی

، ترمیمی ، دندانپزشکیو صورت و فک دهان جراحی

 .اطفال دندانپزشکی
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، صنعتی ، داروسازیداروسازی :داروسازی تخصص

  .نوزیگ، فارماکو، فارماسوتیکساکولوژیفارم

به غیر پزشکی که در زمینه بهداشت و پیراپزشک: 

 گردد.درمان فعالیت داشته باشد، اطالق می

نیروی انسانی )زن و مرد( شاغل در خانه  بهورز:

های اولیه بهداشتی بهداشت فعال و مسئول ارائه مراقبت

وستاهای تحت درمانی است که حتما باید بومی یکی از ر

پوشش خانه بهداشت با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 

های عملی و نظری )کارآموزی( باشد و عالوه بر آن دوره

را سپری کرده باشد. حداکثر سن برای دارندگان مدرک 

دیپلم سال و مدرک تحصیلی فوق  26تحصیلی دیپلم 

 سال است.  28

مکانی است دارای مجوز از وزارت  بیمارستان:

داشت، درمان و آموزش پزشکی که با استفاده از به

امکانات تشخیصی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و 

منظور درمان و بهبود بیماران سرپایی و  پژوهشی به

 شود. روزی تاسیس میصورت شبانه بستری، به

بیمارستانی است که بیماران  بیمارستان فعال:

پذیرش روزی، صورت شبانه سرپایی و بستری را به

 کند. می

تختی که بیمارستان بر اساس اجازه  تخت مصوب:

رسمی دولت و طی آخرین مجوز کسب شده، مجاز به 

نگهداری و استفاده از آن است و بر طبق آن باید دارای 

بندی پروانه رسمی باشد. همچنین باید در سطح

های بیمارستانی منظور شده باشد. تعداد تخت تخت

 اد تخت فعال بیمارستان یکی نیست. مصوب الزاما با تعد

تختی که بر اساس استاندارد دارای  تخت فعال:

امکانات تشخیصی، درمانی، پشتیبانی، خدماتی و پرسنلی 

است و باید برای بستری و مراقبت از بیمار آماده باشد. 

های اشغال شده یا اشغال شامل تخت به عبارت دیگر

ان بستری در هر نشده بیمارستانی است که برای بیمار

تر از روز قابل استفاده باشد. تعداد تخت فعال نباید بیش

 تعداد تخت مصوب بیمارستان باشد. 

یکی از  های ویژه )آی سی یو(:بخش مراقبت

 بر اساسهای تخصصی بیمارستان است که بخش

موازین علمی و با استفاده از نیروهای تخصصی پزشکی، 

سات، تکنولوژی پزشکی پرستاری و تمام تجهیزات، تاسی

و داروهای الزم، مسئولیت درمان و مراقبت از بیماران 

و یا در معرض صدمات خطرناک و جدی را بر  بدحال

 دارد. عهده

یکی از  (:ویی سی سهای قلبی )بخش مراقبت

 بر اساسهای تخصصی بیمارستان است که بخش

موازین علمی و با استفاده از نیروهای تخصصی پزشکی، 

ستاری و تمام تجهیزات، تاسیسات، تکنولوژی پزشکی پر

و داروهای الزم، مسئولیت درمان و مراقبت از بیماران 

 دارد. مبتال به عوارض حاد قلبی را بر عهده

های ویژه نوزادان )ان آی سی بخش مراقبت

بر های تخصصی بیمارستان است که یکی از بخش یو(:

یروهای تخصصی موازین علمی و با استفاده از ن اساس

پزشکی، پرستاری و تمام تجهیزات، تاسیسات و 

های حمایتی پیشرفته تکنولوژی پزشکی به ارائه مراقبت

روز( با اختالل عملکرد چند ارگانی  28تا  0ویژه نوزادان )

گرم و یا سن حاملگی  1500و یا نوزادان با وزن کمتر از 

هفته و نوزادان دچار سندروم دیسترس  32کمتر از 

 پردازد.تنفسی می
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 منظور بهخدماتى است که  های بهداشتی:مراقبت

ارتقا، حفظ، پایش و بازگرداندن سالمتى افراد جامعه 

توسط متخصصان یا کارکنان خدمات بهداشتى ارائه 

هاى بهداشتى یک حق عمومى است و شود. مراقبتمى

صورت برابر  دولت مسئول ارائه این خدمات به مردم به

 است.

مرکزی است  های اولیه بهداشتی:کز مراقبتمر

ها های ضروری بهداشتی را با استفاده از شیوهکه مراقبت

دهد و در اولین سطح و تکنولوژی علمی و عملی ارائه می

تماس افراد، خانواده و جامعه با نظام بهداشتی قرار دارد. 

از نظر هزینه برای جامعه و کشور در هر مرحله از توسعه، 

 توجیه و در دسترس است. قابل 

مرکزی که در مناطق  مرکز خدمات جامع سالمت:

شود و خدمات قابل ارائه اندازی میشهری و روستایی راه

در این مکان شامل خدمات پزشکی عمومی، پرستار 

درمانی، مشاوره سالمت روان، مشاوره تغذیه و رژیم

دندانپزشکی، خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی، بهداشت 

های بهداشتی ای و نظارت بر مراقبتیط و حرفهمح

در واحدهای تابعه شامل پایگاه سالمت و خانه  شدهارائه

بهداشت فعال است. نیروهای شاغل در مرکز خدمات 

جامع سالمت: پزشک، پرستار، دندانپزشک، کارشناس 

سالمت روان، کارشناس تغذیه، کارشناس بهداشت 

ارشناس علوم نیاز ک حسب برای و محیط و حرفه

آزمایشگاهی و رادیولوژی است. متوسط جمعیت تحت 

نفر  35000پوشش مرکز خدمات جامع سالمت شهری 

 نفر است. 4000و مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 

واحدی در زیر مجموعه مرکز خدمات  پایگاه سالمت:

جامع سالمت شهری و در برخی موارد روستایی است که 

های این مکان صرفا مراقبت در ارائه قابلخدمات 

بهداشتی است و توسط مراقب سالمت )معادل بهورز در 

 شود. خانه بهداشت( ارائه می

واحدی در روستاهای با متوسط  خانه بهداشت فعال:

نفر در روستای اصلی و روستاهای  1500جمعیت ساکن 

قمر )روستاهای تحت پوشش( که توسط بهورز زن و مرد 

های بهداشتی است و خدمات ارائه تمشغول ارائه مراقب

شده در این مکان، در سامانه الکترونیک سالمت ثبت 

 شود.می

واحدی در زیرمجموعه  واحد تسهیالت زایمانی:

مرکز خدمات جامع سالمت شهری یا روستایی است که 

های حین و پس از خدمات زایمان طبیعی و مراقبت

 شود.زایمان توسط ماما، در این مکان ارائه می

مکانی است دارای  پزشکی: تشخیص آزمایشگاه

مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در 

های مختلف حاصل از بدن انسان با هدف به آن نمونه

دست آمدن اطالعات برای تشخیص، پیشگیری یا 

پیگیری درمان و یا ارزیابی و سنجش سالمت، مورد 

بخش بالینی و گیرد و شامل دو آزمایش قرار می

شناسی، های خونتشریحی است. در این مکان، آزمایش

شناسیشناسی،ایمنیشناسی،زیستسرمشناسی،میکروب

شناسی، ژنتیک شناسی، آسیبحیاتی، سلول ،فیزیک

ها انجام شناسی و سایر آزمایشسلولی و ملکولی، بافت

 شود.می

مرکزی است که پس  ی پزشکی:بخشتوانمرکز 

نامه ها و مجوزهای الزم در چارچوب آیینانهاز اخذ پرو

ی را در تمام سطوح نظام بخشتوانمربوط، خدمات فراگیر 

 سالمت در ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی به
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ی به بیمار بخشتوانصورت سرپایی و روزانه توسط تیم 

ی شامل بخشتوانگانه های ششکند. رشتهارائه می

سنجی، ، گفتاردرمانی، شنواییکاردرمانی، فیزیوتراپی

 سنجی و ارتوپدی فنی است.بینایی

طور  مرکزی است که به ای:مرکز پزشکی هسته

صورت یک بخش از موسسات پزشکی  مستقل و یا به

مانند بیمارستان، درمانگاه و...، با اخذ مجوزهای الزم از 

ی و برداربهرهمراجع مربوط )موافقت اصولی، پروانه 

یس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پروانه تاس

ای پزشکی و مجوز کار با اشعه از مرکز نظام ایمنی هسته

ای و منابع کشور( و با استفاده از دانش پزشکی هسته

پرتوزای باز، به ارائه خدمات تخصصی تشخیصی و 

 پردازد.درمانی می

مکانی است دارای مجوز از وزارت بهداشت،  داروخانه:

ش پزشکی که با داشتن مسئول فنی واجد درمان و آموز

های شرایط به ارائه خدمات دارویی و عرضه فراورده

، مکمل غذایی خشک ریشمحور مانند دارو، سالمت

رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران، لوازم مصرفی 

های آرایشی و بهداشتی مجاز، مبادرت پزشکی و فراورده

 کند.می

صورت  همکانی است که ب درمانگاه عمومی:

پذیرد و روزی، بیماران سرپایی را برای درمان میشبانه

 پزشک عمومی و متخصص است.  3حداقل دارای 

مکانی است که مطابق ضوابط و  درمانگاه تخصصی:

های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامهآیین

های شود و با حضور متخصصان رشتهتاسیس می

ی و درمانی در یکی از مختلف به ارائه خدمات تشخیص

های تخصصی پزشکی )مانند درمانگاه تخصصی رشته

قلب و عروق( و یا تشخیص و درمان یک یا چند بیماری 

 پردازد.مشخص )مانند درمانگاه تخصصی دیابت( می

پایگاهی است  ی:مارستانیبشیپپایگاه اورژانس 

های فوری پزشکی که در آن، مجموعه خدمات و مهارت

ر مواقع اضطراری مانند تصادف، بیماری حاد، اورژانسی د

های طبیعی یا ساخته دست بشر در قالب نظام پدیده

های پزشکی کشور قبل از رسیدن بیمار یا شبکه فوریت

شود. این دیده به بیمارستان ارائه میمصدوم حادثه

ای های اورژانس شهری و جادهخدمات توسط پایگاه

 شود. انجام می

پایگاه اورژانسی که در  س شهری:پایگاه اورژان

ها، شهرهای دارای دانشگاه یا دانشکده مراکز شهرستان

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و شهرهای با 

هزار نفر دایر شده است و در ارتباط  جمعیت بیش از پنجاه

با مرکز پیام و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات پایگاه 

 اورژانس است. 

پایگاه اورژانسی است که  ای:اورژانس جاده پایگاه

های پرتردد یا پرحادثه و مبادی شهرهای کمتر در جاده

شود و در ارتباط با هزار نفر جمعیت، ایجاد میاز پنجاه

 مرکز ارتباطات یا مرکز پیام اورژانس است. 

های گلبول قرمز شامل فراورده خون: هایفراورده

های پالکت یی و فراوردههای پالسمامتراکم، فراورده

 است. 

شامل گلبول  های گلبول قرمز متراکم:فراورده

قرمز متراکم با محلول افزودنی، گلبول قرمز متراکم 

ی شده، گلبول قرمز پرتو تابمنجمد، گلبول قرمز متراکم 

متراکم کم لکوسیت، گلبول قرمز متراکم شسته شده، 
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قرمز آفرزیس گلبول قرمز متراکم و آفرزیس گلبول 

 متراکم کم لکوسیت است. 

شامل پالسمای منجمد  های پالسمایی:فراورده

ساعت پس از اهدا، پالسمای فاقد کرایو  24شده ظرف 

 و رسوب کرایو پرسیپیتیت است. 

شده، های ادغامشامل پالکت های پالکت:فراورده

لکوسیت و پالکت فرزیس  شده کمهای ادغامپالکت

 است. 

گلبول قرمز متراکم بعد از  کم:گلبول قرمز مترا

برداشت قسمت اعظم پالسما از خون کامل سانتریفیوژ 

آید. هماتوکریت نهایی فراورده دست می شده به

شده در صورت نبود هر نوع محلول افزودنی باید تهیه

دارنده و باشد. بسته به نوع ماده نگه %80کمتر از 

درجه  2-6روز در دمای  42تا  21افزودنی، به مدت 

سانتیگراد قابل نگهداری است. همچنین این فراورده 

صورت منجمد برای مدت طوالنی در حضور  تواند بهمی

 مواد محافظ سرما، ذخیره شود. 

پالسمایی که تحت فرایند  پالسمای تازه منجمد:

های ناپایدار آن حفظ انجماد به دمایی که فعالیت پروتئین

از خون کامل یا روش شود، رسیده است. این فراورده 

ساعت اول پس  6-8آید. پالسما در دست میفرزیس به

از اهدا از خون کامل متناسب با نوع ماده ضد انعقاد جدا 

شود. برای نگهداری و حفظ شده و منجمد می

فاکتورهای انعقادی حساس به حرارت، ضروری است 

دمای حمل و نقل واحدهای خون یا پالسمای دریافتی 

آوری خون تا مرکز فراوری، زمان بین معاز محل ج

آوری تا انجماد بنا بر نوع ماده ضد انعقاد، مدت زمان جمع

بین جداسازی پالسما از خون کامل تا انجماد آن، مدت 

زمان و دمای فرایند انجماد و دمای نگهداری پالسمای 

منجمد باید تحت کنترل و مطابق استانداردهای مدون 

درجه  -25تا  -20که در دمای نگامیباشد. این فراورده ه

استفاده خواهد  ماه قابل12سانتیگراد نگهداری شود برای 

درجه  -64تا  -25بود و در دمای کمتر یا مساوی 

ماه طول عمر دارد. از این فراورده  24سانتیگراد برای 

ها از جمله رسوب کرایو، انواع توان سایر فراوردهمی

 دست آورد. ها را بهیمونوگلوبولینفاکتورهای انعقادی و ا

ها، اجزا ای است که پالکتفراورده پالکت کنسانتره:

دهند. این فراورده از خون اصلی سلولی آن را تشکیل می

شود. این محصول کامل و یا آفرزیس پالکتی تهیه می

درجه سانتیگراد و با تکان دادن مالیم  20-24در دمای 

 وز نگهداری شود. ر 5تواند تا و مستمر، می

فرایند دریافت خون کامل از  اهدای خون کامل:

داوطلبان اهدای خون با رعایت تمام ضوابط مصوب 

 سازمان انتقال خون ایران است.

 فردی است که به کننده اهدای خون:مراجعه

صورت داوطلبانه برای اهدای خون خود به یکی از مراکز 

سیاری اهدای خون  هایها و یا تیمانتقال خون، پایگاه

 کند. کشور مراجعه می

ای که فاصله اهداکننده اهداکننده مستمر خون:

 12اهدای خون وی با آخرین خونگیری قبلی، کمتر از 

 ماه باشد. 

ای که فاصله اهداکننده اهداکننده باسابقه خون:

 12تر از اهدای خون وی با آخرین خونگیری قبلی، بیش

 ماه باشد. 

و  بهداشت هدر زمین که پزشکی غیر هب :پیراپزشک

 شود.می باشد، اطالق داشته فعالیت درمان
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 گزیده اطالعات

نفر  4689نفر پزشک،  ۷۷1تعداد  1399در سال 

های علوم پزشکی استان بوشهر پیراپزشک در دانشگاه

اند. از تعداد  پزشکان شاغل در مشغول به فعالیت بوده

نفر دندانپزشک،  95مومی، نفر پزشک ع 239این سال 

 249نفر داروساز،  25نفر دکترای علوم آزمایشگاهی، 2

نفر پزشک فوق تخصص و  33نفر پزشک متخصص، 

 اند. نفر نیز دکترای تخصصی داشته 96

های استان بوشهر تعداد کل بیمارستان 1399در سال 

بیمارستان بوده است، که کلیه بیمارستانها دولتی می  19

یر نطر دانشگاه علوم بزشکی استان بوشهر می باشند و ز

 باشند.

های فعال بیمارستانی در این سال تعداد کل تخت

 تخت بوده است.929

و مرکز خدمات جامع )بهداشتی  86تعداد  1399در سال 

خانه بهداشت فعال  218پایگاه سالمت و  86درمانی(، 

 داشته است.  در سطح استان بوشهر وجود

آزمایشگاه تشخیص طبی، در  8۷ال همچنین در این س

درصد 3/56سطح استان وجود داشته است که از این تعداد

تی فعالیت درصد در بخش غیردول ۷/43در بخش دولتی و

تعداد کل داروخانه های فعال  1399داشته اند. در سال 

 8۷درصد دولتی و  13بوده است که از این تعداد  131

 اند. درصد نیز به صورت خصوصی فعال بوده

پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی  52تعداد  1399در سال 

 16در استان بوشهر وجود داشته است که از این تعداد 

  ۷/32پایگاه جاده ای که به ترتیب  36پایگاه شهری و 

 درصد بوده اند.  3/66و 

نفر جهت اهدای خون به مراکز  3۷898در این سال تعداد 

واحد خون  30486موع مربوطه مراجعه کرده که در مج

 اهدا شده است. 
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 های علوم پزشکی برحسب گروه شغلیکارکنان شاغل در دانشگاه -1-18

 )2(سایر کارکنان پیراپزشک )1(پزشک جمع سال و شهرستان

1380.................................................  3814 418 2356 1040 

1385.................................................  44۷9 439 24۷۷ 1563 

1390.................................................  5998 51۷ 3249 2232 

1395.................................................  6983 ۷29 4021 2233 

1396.................................................  ۷1۷4 ۷65 4230 21۷9 

139۷.................................................  ۷045 ۷92 4210 2043 

1398.................................................  ۷115 ۷41 4169 2205 

1399.................................. 7445 771 4689 1985 

 941 1524 366 2831  ................................................ بوشهر

 83 290 33 406  ............................................ تنگستان

 44 156 1۷ 21۷  ..................................................... جم

 290 888 120 1298  ........................................... دشتستان

 133 36۷ 45 545  ................................................. دشتی

 40 249 25 314  ..................................................... دیر

 81 212 26 319  ................................................... دیلم

 31 132 11 1۷4  .............................................. عسلویه

 146 406 68 620  ................................................ کنگان

 196 465 60 ۷21  .................................................. گناوه

 .باشدشامل پزشکان خارجی، دندانپزشک، داروساز و دامپزشک نیز می( 1

 .شودرا شامل می ...، خدماتی و اعم از کارکنان پشتیبانی ،اندکه در گروه پزشکان و پیراپزشکان قرار نگرفته کسانی تمامی( 2

 بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -مأخذ

 



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار بهداشت و درمان -18

640 

 های علوم پزشکی برحسب رشته و نوع تخصصشاغل در دانشگاه یتخصص یپزشکان و دکترا -2-18

 جمع شهرستان و سال
 پزشک

 عمومی
 دندانپزشک

دکترای علوم 

 آزمایشگاهی
 داروساز

پزشک 

  متخصص

پزشک 

فوق 

 تخصص

دکترای 

 تخصصی

1380 ...................................  418 2۷1 20 0 18 109 0 0 

1385 ...................................  429 260 31 0 8 130 0 0 

1390 ...................................  545 26۷ 63 2 11 158 1۷ 2۷ 

1395 ...................................  ۷28 281 86 2 26 242 25 66 

1396 ...................................  ۷65 285 106 2 21 253 25 ۷3 

139۷ ...................................  ۷92 303 92 2 26 256 32 81 

1398 ...................................  ۷41 244 88 2 25 249 34 90 

1399....................... 771 239 95 2 25 281 33 96 

 95 33 95 15 2 51 ۷5 366  .................................. بوشهر

 0 0 8 0 0 5 20 33  .............................. تنگستان

 1 0 0 0 0 4 12 1۷  ....................................... جم

 0 0 56 4 0 13 4۷ 120  ............................. دشتستان

 0 0 24 3 0 3 15 45  ................................... دشتی

 0 0 ۷ 0 0 3 15 25  ....................................... دیر

 0 0 12 0 0 3 11 26  ..................................... دیلم

 0 0 0 0 0 3 8 11  ................................ عسلویه

 0 0 42 2 0 3 21 68  .................................. کنگان

 0 0 3۷ 1 0 ۷ 15 60  .................................... گناوه

 .بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -مأخذ
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 )نفر(درمانی –های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی پزشکان شاغل در دانشگاه تعداد -18-1نمودار 

 
 18-2مبنا جدول 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار بهداشت و درمان -18

642 

 اغل در دانشگاههای علوم پزشکی برحسب رشته و نوع تخصصپیراپزشکان ش -3-18

 جمع کل شهرستان و سال

پرستار 

ای حرفه

)کارشناس و 

 باالتر(

 پرستار 

 )کاردان(

کارشناس /کاردان

 (1)اتاق عمل

کارشناس /کاردان

 بیهوشی

1380 ................................................  000 000 000 000 000 

1385 ................................................  000 000 000 000 000 

1390 ................................................  3249 632 0 84 5۷ 

1395 ................................................  4021 869 2 43 25 

1396 ................................................  4230 1016 0 43 25 

139۷ ................................................  4210 1066 2 30 22 

1398 ................................................  4169 922 0 151 140 

1399................................. 4689 1077 0 158 169 

 61 58 0 4۷6 1524  ................................................ بوشهر

 ۷ 4 0 21 290  ............................................ تنگستان

 0 1 0 15 156  .................................................... جم

 36 32 0 202 888  ........................................... دشتستان

 10 12 0 59 36۷  ................................................ دشتی

 8 8 0 39 249  .................................................... دیر

 8 6 0 33 212  ................................................... دیلم

 0 0 0 4 132  .............................................. عسلویه

 21 24 0 140 406  ............................................... کنگان

 18 13 0 88 465  ................................................. گناوه

 .به دلیل جمع تعدادکاردان وکارشناس است9۷با 98کارشناس بیهوشی واتاق عمل درسال /اختالف رقم کاردان1)
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 م پزشکی برحسب رشته و نوع تخصص  )دنباله(پیراپزشکان شاغل در دانشگاههای علو -3-18

 سایر پیراپزشکان ماما بهورز بهیار شهرستان و سال

1380 ................................................  000 000 000 000 

1385 ................................................  000 000 000 000 

1390 ................................................  398 468 283 132۷ 

1395 ................................................  418 451 456 1۷5۷ 

1396 ................................................  412 449 4۷3 1812 

139۷ ................................................  401 451 466 1۷۷2 

1398 ................................................  39۷ 4۷1 433 1655 

1399.................................. 407 434 465 1979 

 6۷1 116 33 109  ................................................ بوشهر

 126 29 ۷1 32  ............................................ تنگستان

 ۷6 24 3۷ 3  ..................................................... جم

 311 65 116 126  ........................................... دشتستان

 134 48 61 43  ................................................. دشتی

 121 29 24 20  ..................................................... دیر

 103 31 16 15  ................................................... دیلم

 82 13 29 4  .............................................. عسلویه

 138 56 16 11  ............................................... کنگان

 21۷ 54 31 44  .................................................. گناوه

 بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -مأخذ
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 های مصوب موجود برحسب نوع وابستگیهای فعال و تختتعداد بیمارستان -4-18

 شهرستان و سال

 دولتی جمع کل

 بیمارستان
تخت 

 مصوب

 )1(ی عمومینهادها سایر دانشگاه علوم پزشکی

 تخت مصوب رستانبیما تخت مصوب بیمارستان

1380 ...........................................  10 1316 ۷ 9۷3 000 000 

1385 ...........................................  11 1345 ۷ 9۷3 000 000 

1390 ...........................................  13 1369 9 103۷ 000 000 

1395 ...........................................  1۷ 1۷59 9 1193 000 000 

1396 ...........................................  18 1۷65 10 1231 000 000 

139۷ ...........................................  18 1۷65 10 1231 000 000 

1398 ...........................................  18 1۷۷8 10 1244 5 260 

1399............................. 19 1810 10 1244 9 566 

 392 5 450 2 842 ۷  ........................................... بوشهر

 0 0 32 1 32 1  ....................................... تنگستان

 68 1 0 0 68 1  ............................................... جم

 42 1 260 1 302 2  ...................................... دشتستان

 0 0 96 1 96 1  ........................................... دشتی

 0 0 38 1 38 1  ................................................دیر

 0 0 45 1 45 1  .............................................. دیلم

 64 2 0 0 64 2  ......................................... عسلویه

 0 0 192 1 192 1  .......................................... کنگان

 0 0 131 2 131 2  ............................................ گناوه
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 های مصوب موجود برحسب نوع وابستگی  )دنباله(های فعال و تختتعداد بیمارستان -4-18

 شهرستان و سال

 غیردولتی

 تامین  اجتماعی
نهادهای  سایر

 )2(عمومی
 )3(سایر خیریه خصوصی

 بیمارستان
تخت 

 مصوب
 بیمارستان

تخت 

 مصوب
 بیمارستان

تخت 

 مصوب
 بیمارستان

تخت 

 مصوب
 بیمارستان

تخت 

 مصوب

1380........................................ 1 256 0 0 0 0 0 0 0 0 

1385........................................ 2 282 0 0 0 0 0 0 0 0 

1390......................................... 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 

1395.......................................... 3 2۷4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1396........................................... 3 2۷4 0 0 0 0 0 0 0 0 

139۷........................................... 3 2۷4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1398 .........................................  3 2۷4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1399............................ 3 274 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 ...........................................ربوشه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .......................................تنگستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................................................جم

 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1 .....................................دشتستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .........................................دشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..............................................دیر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ............................................دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 .......................................عسلویه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ........................................کنگان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...........................................گناوه

 .باشدمی ...شامل سپاه پاسداران، شرکت نفت، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، ارتش و( 1

 باشد.( شامل دانشگاه آزاد اسالمی، بنیاد شهید و ... می2

 باشد.ها، شرکت دانش بنیان و... می، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، آسایشگاهNGO( شامل 3

 .بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -مأخذ
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 های بیمارستانیهای فعال بخشتعداد تخت -5-18

 سوختگی روانی جمع نشهرستا و سال

های مراقبت

 ویژه

)آی سی 

 یو(

های مراقبت

قلبی )سی 

 سی یو(

های مراقبت

 ویژه نوزادان 

)ان آی سی 

 یو(

 سایر

 ................................................... 1380 000 000 000 000 000 000 000 

 ................................................... 1385 000 000 000 000 000 000 000 

 ................................................... 1390 ۷۷2 45 24 33 40 11 619 

 ................................................... 1395 925 49 24 65 4۷ 2۷ ۷13 

 ................................................... 1396 9۷3 50 24 65 50 31 ۷53 

 ................................................... 139۷ 100۷ 48 24 69 53 31 ۷82 

 ................................................... 1398 985 34 21 ۷4 51 31 ۷۷2 

1399.....................................  929 33 23 81 48 31 713 

 19۷ 14 16 42 0 20 289  ................................................... بوشهر

 2۷ 0 0 0 0 0 2۷  ................................................تنگستان

 0 0 0 0 0 0 0  ........................................................ جم

 149 6 12 16 0 12 195  ............................................... دشتستان

 ۷6 0 4 3 0 0 83  .................................................... شتید

 20 0 0 0 0 0 20  ........................................................ دیر

 3۷ 0 5 3 0 0 45  ...................................................... دیلم

 0 0 0 0 0 0 0  ..................................................عسلویه

 110 8 5 ۷ 0 0 130  ................................................... کنگان

 9۷ 3 6 10 23 1 140 ......................................................گناوه

 بوشهر.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  -مأخذ
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 های اولیه بهداشتیدهنده مراقبت مراکز ارائه -6-18

 شهرستان و سال
جمع 

 کل

 پایگاه سالمت مراکز خدمات جامع سالمت
های خانه

بهداشت 

 فعال

تسهیالت 

 زایمانی

پایگاه 

مراقبت 

بهداشت 

 مرزی

 روستایی شهری
شهری 

 روستایی
 روستایی روزیشبانه

 شهری

ضمیمه و 

 غیرضمیمه

1380.......................................... 94 58 36 0 0 0 ۷0 213 0 0 

1385........................................... 101 68 33 0 0 0 ۷0 224 0 0 

1390........................................... 83 52 31 3۷ 3۷ 0 ۷8 225 0 0 

1395........................................... 86 55 31 ۷۷ ۷۷ 0 ۷۷ 223 0 0 

1396........................................... 86 56 30 ۷۷ ۷۷ 0 ۷6 223 0 0 

139۷.......................................... 86 56 30 ۷۷ ۷۷ 0 ۷6 223 0 0 

1398......................................... 86 2۷ 28 31 25 1 85 219 4 14 

1399............................ 86 26 28 32 24 1 84 218 3 14 

 3 0 13 19 0 3 1 5 12 18 ...........................................بوشهر

 2 0 39 3 0 2 3 4 0 ۷ ......................................تنگستان

 0 0 18 6 0 2 3 1 0 4 ...............................................جم

 0 1 61 22 1 ۷ 10 8 4 22 ......................................دشتستان

 0 1 30 9 0 2 4 2 1 ۷ ...........................................دشتی

 1 0 10 6 0 3 5 0 0 5 ...............................................دیر

 1 0 10 3 0 1 2 1 1 4 .............................................دیلم

 3 1 16 3 0 2 1 2 2 5 ........................................عسلویه

 2 0 3 ۷ 0 1 2 0 2 4 ..........................................کنگان

 2 0 18 6 0 1 1 5 4 10 ...........................................گناوه

 بوشهر.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  -مأخذ
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 برحسب نوع وابستگی کیو ژنت یهای تشخیص پزشکآزمایشگاه -7-18

 شهرستان و سال
جمع 

 کل

 پزشکیآزمایشگاه تشخیص 

 دولتی غیر دولتی

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 سایر

 نهادهای

  )1(عمومی

تامین  

 عیاجتما

 سایر

 نهادهای

  )2(عمومی

 )3(سایر خیریه خصوصی

1390............................................................  69 48 4 4 0 13 0 0 

1395............................................................  ۷9 50 6 6 0 1۷ 0 0 

1396............................................................  83 53 6 6 0 18 0 0 

1397............................................................  82 49 6 6 0 21 0 0 

1398............................................................  82 49 5 6 0 22 0 0 

1399..................................................  87 49 6 7 0 25 0 0 

 0 0 11 0 2 2 ۷ 21 ..............................................................بوشهر

 0 0 - 0 - - 5 5 ...........................................................تنگستان

 0 0 1 0 - 1 2 4 ....................................................................جم

 0 0 3 0 1 1 12 18 ..........................................................دشتستان

 0 0 1 0 - 0 5 6 ..............................................................دشتی

 0 0 - 0 - 0 4 5 ...................................................................دیر

 0 0 - 0 - 0 3 3 .................................................................دیلم

 0 0 2 0 1 1 3 ۷ .............................................................عسلویه

 0 0 3 0 1 1 4 9 ...............................................................کنگان

 0 0 4 0 1 0 4 9 ................................................................گناوه

 .باشدمی... و ارتش پرورش، و آموزش انتظامی، نیروی نفت، شركت پاسداران، سپاه شامل( 1
 .باشدمی...  و شهید بنیاد اسالمی، آزاد دانشگاه شامل( 2
 .باشدمی... و بنیان دانش شركت ها،آسایشگاه پژوهشی، و تحقیقاتی مراكز ،NGO شامل( 3

  مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان بوشهر.
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 برحسب نوع وابستگی یمراکز جامع توانبخشی پزشک -8-18

 جمع کل شهرستان و سال

 دولتی غیر دولتی

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 رسای

 نهادهای

  )1(عمومی

تامین  

 اجتماعی

 سایر

 نهادهای

  )2(عمومی

 )3(سایر خیریه خصوصی

1390......................................... 51 3 10 1 0  3۷ 0 0 

1394.......................................... ۷1 3 10 1 0  5۷ 0 0 

1395.......................................... ۷8 3 9 2 0  64 0 0 

1396.......................................... ۷۷ 3 9 2 0  63 0 0 

139۷.......................................... 85 3 8 2 0  ۷2 0 0 

1398........................................ 99 3 ۷ 0 0 89 0 0 

1399............................ 102 3 7 1 0 91 0 0 

 0 0 39 0 0 2 0 41 .........................................بوشهر

 0 0 1 0 0 0 0 1 .....................................تنگستان

 0 0 8 0 0 0 0 8 ..............................................جم

 0 0 12 0 1 4 1 18 .....................................دشتستان

 0 0 3 0 0 0 1 4 ..........................................دشتی

 0 0 1 0 0 0 0 1 ..............................................دیر

 0 0 3 0 0 0 0 3 .............................................دیلم

 0 0 1 0 0 0 0 1 ..........عسلویه..............................

 0 0 11 0 0 0 0 11 ..........................................کنگان

 0 0 12 0 0 1 1 14 ...........................................گناوه

 .باشدمی ...شامل سپاه پاسداران، شرکت نفت، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، ارتش و( 1

 باشد.شگاه آزاد اسالمی، بنیاد شهید و ... می( شامل دان2

 باشد.ها، شرکت دانش بنیان و... می، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، آسایشگاهNGO( شامل 3

 بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -مأخذ
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 ای برحسب نوع وابستگیهسته یمراکز پزشک -9-18

 شهرستان و سال
جمع 

 کل

 دولتی غیر  یدولت

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 نهادهای سایر

  )1(عمومی

تامین  

 اجتماعی

 سایر

 نهادهای

  )2(عمومی

 خیریه خصوصی

 

 )3(سایر

1380.......................................  0 0 0 0 0 0 0 0 

1385.......................................  0 0 0 0 0 0 0 0 

1390.......................................  0 0 0 0 0 0 1 0 

1395......................................  0 0 0 0 0 0 1 0 

1396......................................  0 0 0 0 0 0 1 0 

139۷......................................  0 0 0 0 0 0 1 0 

1398.......................................  1 0 0 0 0 0 1 0 

1399............................  1 0 0 0 0 0 1 0 

 0 1 0 0 0 0 0 1 .........................................بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0 ......................................تنگستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...............................................جم

 0 0 0 0 0 0 0 0 ....................................دشتستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..........................................دشتی

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..............................................دیر

 0 0 0 0 0 0 0 0 ............................................دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 0 .......................................عسلویه

 0 0 0 0 0 0 0 0 .........................................کنگان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...........................................گناوه

 .باشدمی ...امی، آموزش و پرورش، ارتش وشامل سپاه پاسداران، شرکت نفت، نیروی انتظ( 1

 باشد.( شامل دانشگاه آزاد اسالمی، بنیاد شهید و ... می2

 باشد.ها، شرکت دانش بنیان و... می، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، آسایشگاهNGO( شامل 3

 است. باشد لحاظ شدهدلیل آن است که صرفا مراکزی که دارای صدور پروانه می( کاهش ارقام به4

 بوشهر.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  -مأخذ
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 ها برحسب نوع وابستگیتعداد داروخانه -10-18

 جمع  شهرستان و سال

 دولتی غیر دولتی

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 نهادهای سایر

  )1(عمومی

تامین  

 اجتماعی

 نهادهای سایر

  )2(عمومی
 )3(سایر خیریه خصوصی

1380.................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1385.................................................  000 000 000 000 000 000 000 000 

1390.................................................  ۷۷ 3 3 4 0  6۷ 0 0 

1395................................................  94 3 ۷ 3 0  81 0 0 

1396................................................  113 11 ۷ 10 0  85 0 0 

139۷................................................  118 10 6 10 0  92 0 0 

1398...............................................  124 6 ۷ 9 0  102 0 0 

1399..................................  131 10 7 9 0 105 0 0 

 0 0 3۷ 0 2 5 3 4۷  ................................................ بوشهر

 0 0 2 0 0 0 1 3  ............................................ تنگستان

 0 0 5 0 1 1 0 ۷  ..................................................... جم

 0 0 21 0 2 1 1 25  ........................................... دشتستان

 0 0 6 0 0 0 1 ۷  ................................................. دشتی

 0 0 5 0 1 0 0 6  ..................................................... دیر

 0 0 4 0 0 0 1 5  ................................................... دیلم

 0 0 6 0 1 0 0 ۷  .............................................. عسلویه

 0 0 8 0 1 0 1 10  ............................................... کنگان

 0 0 11 0 1 0 2 14  .................................................. گناوه

 .باشدمی ...شامل سپاه پاسداران، شرکت نفت، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، ارتش و( 1

 باشد.( شامل دانشگاه آزاد اسالمی، بنیاد شهید و ... می2

 باشد.ها، شرکت دانش بنیان و... میسایشگاه، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، آNGO( شامل 3

 بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -مأخذ

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار بهداشت و درمان -18

652 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیهای سسات درمانی دانشگاهومفعالیت  -11-18

 موارد بستری )ویزیت شده( موارد مراجعه شهرستان و سال

1380..............................................................................  000 000 

1385..............................................................................  365436 54095 

1390..............................................................................  444255 63212 

1395..............................................................................  96۷014 8۷۷59 

1396..............................................................................  910533 8۷588 

139۷...............................................................................  ۷043۷8 86608 

1398..............................................................................  6049۷3 ۷4۷۷9 

1399........................................................  584167 46216 

 1102۷ 84225  ................................................................................ بوشهر

 966 68956  ............................................................................ تنگستان

 - -  ..................................................................................... جم

 11119 68945  ........................................................................... دشتستان

 36۷1 959۷2  ................................................................................. دشتی

 ۷96 45268  ..................................................................................... دیر

 2032 ۷058۷  ................................................................................... دیلم

 - -  .............................................................................. عسلویه

 8142 102659  ................................................................................ کنگان

 8463 4۷555  .................................................................................. گناوه

 بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -مأخذ 
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علوم پزشکی و های ز بهداشتی درمانی دانشگاهمراکبیمارستانها و  موارد مراجعه بیماران سرپایی به -12-18

  درمانی خدمات بهداشتی

 1395 1390 1385 1380 شرح

 000 000 000 000  ........................................................................... جمع

 1244690 921694 0 0  ....................................................................... عمومی

 0 0 0 0  .................................................................... تخصصی

 0 0 0 0  .................................................................................................... لاطفا

 99882 60۷98 0 0  ........................................................................................... یدندانپزشک

 0 0 0 0  .................................................................................................... داخلی

 0 0 0 0  ........................................................................................ زنان و زایمان

 161329 1083۷2 0 0  ................................................................................................... مامایی

 0 0 0 0  ..................................................................................................... چشم

 0 0 0 0  ............................................................................. گوش و حلق و بینی

 0 0 0 0  .................................................. ب(اعصا و )عمومی،کلیه، مغز جراحی

 0 0 0 0  ................................................................................................. ارتوپدی

 0 0 0 0  ................................................................................... پوست و آمیزشی

 0 0 0 0  ...................................................................................... اعصاب و روان

 ۷32544 6۷۷121 0 0  .................................................................................... اهسایر تخصص
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علوم پزشکی و های تی درمانی دانشگاهمراکز بهداشبیمارستانها و  موارد مراجعه بیماران سرپایی به -12-18

 ()دنباله درمانی خدمات بهداشتی

 1399 1399 139۷ 1396 شرح 

 000 000 000 000   ............................................................................................. جمع

 630۷۷2 1028615 1120923 1241263  ....................................................................................... عمومی 

 0 0 0 0  .................................................................................... تخصصی 

 545 0 0 0  ......................................................................................... اطفال 

 14492 ۷9450 108818 111928  ................................................................................ دندانپزشکی 

 0 0 0 0  ......................................................................................... داخلی 

 0 0 0 0  ............................................................................. یمان زنان و زا

 000 140119 1653۷5 151۷۷6  ........................................................................................ مامایی 

 000 0 0 0  ...........................................................................................چشم 

 000 0 0 0  .................................................................. گوش و حلق و بینی 

 000 0 0 0  ....................................... جراحی )عمومی،کلیه، مغز و اعصاب( 

 000 0 0 0  ...................................................................................... ارتوپدی 

 000 0 0 0  ........................................................................ پوست و آمیزشی 

 000 0 0 0  ........................................................................... اعصاب و روان 

 000 0 0 0  .............................................................................. قلب و عروق 

 000 0 0 0  ...................................................................................... ارولوژی 

 000 620262 110658۷ ۷20821  ......................................................................... ها سایر تخصص

 مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان بوشهر.
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 های تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذاییهای  عمده بهداشت محیط در زمینه بازدید از مکانفعالیت -13-18

 سال و شهرستان
موارد بازدید 

 شده

کارت معاینه 

بهداشتی 

 شدهصادر 

اخطار 

بهداشتی 

 صادر شده

معرفی 

متخلفین 

 به دادگاه

اماکن 

تعطیل 

 شده

 اماکن بهسازی شده

 روستایی شهری

1380 .................................................  000 000 000 000 000 000 000 

1385 .................................................  000 000 000 000 000 000 000 

1390 .................................................  5006۷ 21503 628 200 1۷ 312 169 

1395 .................................................  94146 3023۷ 1946 14۷9 113 509 81 

1396 .................................................  99559 31893 4۷6۷ 936 119 50 93 

139۷ .................................................  90۷42 31229 0 855 163 0 0 

1398 .................................................  103260 29141 14986 623 280 ۷14 15۷ 

1399.................................. 155414 23274 24520 1410 952 381 152 

 15 120 283 21 8500 4831 3۷394  ................................................ بوشهر

 14 6 53 193 1458 1504 12526  ............................................ تنگستان

 6 8 42 55 194 1340 ۷468  ..................................................... جم

 22 90 213 223 2414 4451 35991  ........................................... دشتستان

 0 0 96 29۷ ۷420 1405 21940  ................................................. دشتی

 0 0 119 128 1359 1145 9283  ..................................................... دیر

 0 2 32 45 193 603 238۷  ................................................... دیلم

 43 38 35 12۷ 508 2896 9651  .............................................. عسلویه

 4۷ 54 14 ۷۷ ۷54 3101 8289  ................................................ کنگان

 5 63 65 244 1۷20 1998 10485  .................................................. گناوه

 بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -مأخذ
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 115بیمارستانی  های اورژانس پیشتعداد پایگاه -14-18

 ایجاده شهری جمع  شهرستان و سال

1380.................................................................................................. 000 000 000 

1385.................................................................................................. 000 000 000 

1390.................................................................................................. 42 11 31 

1395................................................................................................. 4۷ 14 33 

1396................................................................................................. 50 15 35 

139۷................................................................................................ 52 1۷ 35 

1398............................................................................................... 52 1۷ 35 

1399.................................................................... 52 16 36 

 8 3 11  ............................................................................................. بوشهر

 4 1 5  ......................................................................................... تنگستان

 1 2 3  .................................................................................................. جم

 8 2 10  ........................................................................................ دشتستان

 4 1 5  .............................................................................................. دشتی

 4 1 5  .................................................................................................. دیر

 2 1 3  ................................................................................................ دیلم

 2 2 4  ........................................................................................... عسلویه

 1 2 3  ............................................................................................ کنگان

 2 1 3  ............................................................................................... گناوه

 بوشهر.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  -مأخذ
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 )واحد( 1399به تفکیک سه فراورده اصلی: شده به مراکز درمانی  و توزیعهای خون تولید وردهآمیزان فر -15-18

 شهرستان و سال

 شده های خون توزیعفراورده های خون تولیدشدهفراورده

گلبول قرمز 

 متراکم

پالسمای تازه 

 منجمد

 پالکت

 کنسانتره

گلبول قرمز 

 متراکم

پالسمای 

 تازه منجمد

 پالکت 

 کنسانتره

 9437 8451 29484 10901 29484 30014 ....................کل استان        

 943۷ ۷194 23020 ۷551 15141 22182  ................................................ بوشهر

 0 0 0 0 0 0  ............................................ تنگستان

 0 0 0 0 0 0  ..................................................... جم

 0 125۷ 40۷9 3350 5856 ۷832  ........................................... دشتستان

 0 0 0 0 0 0  ................................................. دشتی

 0 0 0 0 0 0  ..................................................... دیر

 0 0 0 0 0 0  ................................................... دیلم

 0 0 0 0 0 0  .............................................. عسلویه

 0 0 0 0 0 0  ................................................کنگان

 0 0 0 0 0 0  .................................................. گناوه

 0 0 2385 0 0 0  ........................................ سایراستانها

 .استان بوشهرسازمان انتقال خون  -ماخذ
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 )واحد( 1399کنندگان و میزان خون اهدایی به تفکیک جنسیت و وضعیت اهدا: تعداد مراجعه -16-18

 شهرستان
تعداد مراجعه

 کنندگان

 میزان کل اهدای خون
 به تفکیک  میزان کل اهدای خون

 وضعیت اهدا

 بار اول باسابقه مستمر زن مرد مرد و زن

 4531 7941 18014 1575 28911 30486 37898 .................کل استان       

 2690 464۷ 9915 861 16391 1۷252 21533 .........................................بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 ......................................تنگستان

 0 0 0 0 0 0 0 ...............................................جم

 684 1834 5358 481 ۷395 ۷8۷6 9402 .....................................دشتستان

 0 0 0 0 0 0 0 ..........................................دشتی

 0 0 0 0 0 0 0 ..............................................دیر

 0 0 0 0 0 0 0 .............................................دیلم

 ۷22 ۷68 1654 126 3018 3144 4062 ..........................................کنگان

 435 692 108۷ 10۷ 210۷ 2214 2901 ............................................گناوه

 0 0 0 0 0 0 0 ........................................عسلویه

  .استان بوشهرسازمان انتقال خون  -ماخذ

 

 )واحد ( یی به تفکیک شهرستانخون اهدا زانیم -18-2نمودار 

 
 18-16 مبنا جدول
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  1399برحسب رشته شغلي:  (1)تعداد شاغالن بخش دامپزشكي دولتي -71-18

 دامپزشک جمع شهرستان

 (2)های شغلی کارشناسیرشته
کاردان 

 دامپزشکی

تکنیسین 

 دامپزشکی

سایر 

های رشته

 شغلی

کارشناس 

 فنی

 کارشناس

 فنی غیر 

 13 0 40 19 67 40 179 استان........................

 0 0 3 2 8 4 1۷ بوشهر......................................

 0 0 1 1 4 3 9 ................................تنگستان.

 0 0 2 0 3 2 ۷ جم.........................................

 3 0 9 3 11 4 30 دشتستان...............................

 0 0 2 0 6 0 8 دشتی....................................

 1 0 3 0 2 1 ۷ ......دیر..................................

 1 0 1 0 4 1 ۷ دیلم......................................

 1 0 3 0 2 1 ۷ کنگان..................................

 1 0 3 0 4 1 9 گناوه....................................

 0 0 4 0 0 1 5 عسلویه...............................

رسی وتشخیص مرکز ملی بر

 بیماریهای میگو...................

14 
3 8 1 1 0 1 

 5 0 8 12 15 19 59 ستاد....................................

 باشد.استثنا شاغلین مراکز آموزش عالی می ( به1
 باشد. های شغلی کارشناسی شامل کارشناسان و کارشناسان ارشد می( رشته2

 ی استان بوشهر.کاداره کل دامپزش-ماخذ
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 1399مراکز درماني دامپزشكي فعال در بخش خصوصي:  -18-18 

 شهرستان
داروخانه 

 دامپزشکی

 مراکز 

 کوبیمایه

 دام

درمانگاه 

 دامپزشکی
 بیمارستان

آزمایشگاه 

 دامپزشکی

 3 0 9 3 12 .................. ............................... استان کل

 1 0 4 0 2 ......................... ................................................. بوشهر

 0 0 0 0 1 .....................................................................نگستان ت

 0 0 0 0 0 ...............................................................................جم

 2 0 2 1 6 ......................................................................دشتستان

 0 0 1 1 1 ...........................................................................دشتی

 0 0 0 0 0 ...............................................................................دیر

 0 0 0 0 0 .............................................................................دیلم

 0 0 0 0 0 ..........................................................................کنگان

 0 0 2 1 2 گناوه............................................................................

 0 0 0 0 0 ..........................................عسلویه..............................

 اداره كل دامپزشکی استان بوشهر . -ماخذ
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 مقدمه

 هایبرنامه به مربوط فصل در این شده ارائه آمارهای

، عمومی هایو کتابخانه ، کتابصدا و سیما، مطبوعات

 وارد شده رانگردشگ، تاریخی ها و بناهایا، موزهسینم

 تاریخچه به که است متبرکه اماکن کشور و زائران به

ها در زمینهاز این در هر یک اطالعات آوریمختصر جمع

 شود:می زیر اشاره

از  رادیو و تلویزیون هایبرنامه آمار مربوط به منظم تهیه

 آغاز گردید. 134۷ ا از سالهو موزه 1345 سال

در  کشور نیز که سینماهای به آمار مربوط ترینقدیمی

 سال به مربوط گرفته، قرار مرکز آمار ایران دسترس

از  پس هنر که و فرهنگرت وزا توسط که است 1348

و ارشاد  فرهنگ" وزارت ،اسالمی انقالب پیروزی

 .استگردیده تهیه شود،می نامیده "اسالمی

 برای جامع صورت به مطبوعات آمار مربوط به تهیه

در  "کشور نشریات بررسی طرح" بار براساس نخستین

 . اینگرفت صورت ز آمار ایرانـتوسط مرک 1349 سال

 داخلی مطبـوعات اداره عهده حاضر به حال در وظیفه

 باشد.می یارشاد اسالم و  فرهنگ وزارت

کشور از  هایکتابخانه به آمار مربوط و ارائه آوریجمع

و  کودکان فکری پرورش شد و کانون شروع 1344 سال

 اطالعات 1344 در سال سیسأاز ت پس، نیز نوجوانان

 .است نموده و ارائه خود را ثبت هایفعالیت مربوط به

 انـازمـس لـچند با تشکی هر گردشگـری، آمارهای تهیه

ذکور م آغاز شد اما سازمان 1342 سال در سیاحان بـجل

 ، گذرنامهگمرک موجود در دفـاتر اداراتق سواب براساس

 اطالعات آوریجمع به موفق  ،مربــوط و سایـر منـابع

 آمارها برای این گردید کـه 1342تا  1331 هایسال

 شد. درج 1345 نامه آماریبار در سال نخستین

 نکــات تــوضیـح فصــل این در مندرج آمارهای درباره

 :است زیــر ضروری

 هایدر زمینه چه اگر ،فرهنگ به مربوط آماری اطالعات

 نبودن در دسترس علت به باشد، می ارائه قابل گوناگون

 هایزمینه در فقط آمار آمارها، درج از تولید برخی یا عدم

 .استگردیده ر میس شده یاد

 ها و بناهایاز موزه تعداد بازدیدکنندگان آمار مربوط به

 اداره کل از طریق ،1382تا اواخر سال کشور تاریخی

 که کشورفرهنگی میراث سازمان به ها وابستهموزه

دارد،  شپوش را تحت تاریخی ها و بناهایاز موزه بخشی

الذکر به علت ادغام از زمان فوق شد ومی آوریجمع

سازمان میراث فرهنگی کشـور و سازمـان ایرانگـردی و 

سازمان میراث فرهنگی و "جهانگردی و تشکیل 

، آمـار مربوط از آن سازمان دریافت "گردشگـری

  شود.می
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 هدست نآ فقط شامل ،متبرکه اماکن زائران مربوط به آمار

 اقدام و زیارت حج سازمان از طریق که است از زائرانی

 اند.نموده سفر به

 تعاریف و مفاهیم

مراکز واقع در هر  مراکز رادیویی و تلویزیونی:

های رادیویی و استان که مکان تولید برنامــــــه

 تلویزیونی و اتخاذ تصمیم در مورد پخش برنامه هاست.

محصول  :ی و تلویزیونیبرنامه تولیدی رادیوی

فرایندی است که با تلفیق تخصصی عناصر محتوایی و 

ساخت برای ابع الزم ـگیری از منبا بهرهپیام و ساختاری 

و  تلـویزیون، رادیـوو به منظور پخش از طریق امه ـرنب

  آید.اینترنت به دست می

در تولید تلویزیونی، متن ها و ابزار و مواد رسانه ای و نیز 

طه ها، در کل برای تولیـد و ضبـط و ثبـت تصـویر واسـ

و صدا به کار می روند در حالی که در تولید رادیو، عوامل 

ذکر شده، صرفاً برای تولید، ضبط و ثبت صدا به کار 

 شوند. گرفته می

عبارت  پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی:

از شکل نهایی و ارسال شده ی یک برنامه ی رادیویی 

 تلویزیونی است که مخاطب قادر به دریافت آن باشد.یا 

ساختاری است  شبکه رادیویی و تلویزیونی:

های  تولید، تامین، سازمانی که مجموعه ی فعالیت

تنظیم و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی را بر 

اساس اهداف و ماموریت های تعریف شده و مشخص 

 بر عهده دارد.

رویدادهایی که دارای یک یا چند انعکاس وقایع و  خبر:

ارزش اطالع رسانی برای مخاطبان باشد. خبر به چهار 

 شود.نوع تولیدی، دریافتی، پوششی و تلفیقی تقسیم می

عبارت از  پخش خبر)رادیویی/ تلویزیونی(:

خبرهایی است که پس از تهیه، انتخاب، تنظیم و ویرایش 

 از رادیو یا تلویزیون پخش می شود.

مکانی دارای مجوز، با امکانات نمایش فیلم،  سینما:

متشکل از یک یا چند سالن نمایش فیلم، سالن انتظار، 

نمازخانه، قسمت اداری، گیشه فروش بلیت و 

 های بهداشتی است.سرویس

سالن نمایش فیلم که دارای  سالن سینما:

استانداردهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی مانند 

مناسب سالن از لحاظ دید، صندلی  پرده نمایش، معماری

 نمایش، اتاق آپارات، اکوستیک و ... می باشد.

فیلم بلند داستان دار است که حداقل  فیلم سینمایی:

میلیمتری برای  35دقیقه بوده و معموال ً با عرض  ۷5

 نمایش ساخته می شود.

هر نوع اثر مکتوب یا مصور که به صورت چاپی  نشریه:

برخط و غیر برخط( با نام ثابت، تاریخ و یا الکترونیکی )

و شماره پیاپی در اشکال مختلف در سطح محلی، استانی، 

ای و یا سراسری با ترتیب انتشار مشخص منتشر منطقه

 شود. می

 ثابت با نام طور منظمبه کههستند نشریاتی : مطبوعات

به صورت اوراق چاپی یا الکترونیکی  و شماره  تاریخ و

گوناگون سیاسی، اجتماعی، علمی، ورزشی،  هایدر زمینه

شوند. مطبوعات از نظر ترتیب انتشار منتشر می ...هنری و

به روزانه و غیر روزانه، از نظر محتوا به عمومی و 

تخصصی، از نظر گستره توزیع به محلی، ملی و 

المللی و از نظر مخاطبان به عام و خاص )مانند بین

 شوند. ن و زنان( تقسیم میکودکان و نوجوانان، جوانا
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شخص حقیقی یا حقوقی است  صاحب امتیاز نشریه:

که هیئت نظارت بر مطبوعات، صالحیت وی را تایید 

را نموده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز نشریه 

کند  و مالک نشریه است و در قبال به نام او صادر می

 مشی کلی نشریه مسئول است.خط

یا بخشی از یک سازمان است که  سازمان کتابخانه:

ای از انواع منابع را گردآوری و سازماندهی مجموعه

کند و از طریق خدماتی که توسط کتابدار ارائه می

 شود، برای کاربران قابل دسترس است.می

مراکز فرهنگی، هنری کانون پرورش فکری 

مکانی است که به منظور انجام کودکان و نوجوانان: 

های فرهنگی و هنری کودکان رنامهها و بفعالیت

 اختصاص یافته است.

اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش 

 6کودکان و نوجوانان  فکری کودکان و نوجوانان:

ای هستند که به صورت عضو از خدمات مراکز ساله 18تا 

 کنند.هنری استفاده می -فرهنگی

متنی است که به صورت خطی، چاپی،  کتاب:

یا صوتی تولید و به صورت مستقل و غیر  الکترونیکی

  شود.ادواری منتشر می

یا تکثیر  چاپ هایتعداد نسخه شمارگان )تیراژ(:

  است. انتشارو  چاپیک اثر در یک نوبت از  شده

بنایی که واجد یک یا  :معماری - تاریخی بناهای

های فرهنگی، تاریخی، هنری یا چند ارزش از ارزش

فرهنگی ممکن است  –ت. بنای تاریخی مکان رویداد اس

 متعلق به دوره معاصر باشد.

موسسه ای است دایمی و غیرانتفاعی که به  موزه:

پژوهش، آموزش و نمایش  منظور گردآوری، نگهداری،

دستاوردهای انسان یا طبیعت فعالیت می کند و درهای 

 آن به روی عموم مردم باز است.

یداری که به هنری دیداری و شن تئاتر)نمایش(:

صورت زنده توسط یک یا گروهی از هنرمندان 

)بازیگران( در مدت زمان معین برای تماشاگران به اجرا 

در می آید و از لحاظ محتوا و مضمون به تراژدی، کمدی، 

 ملودرام و کمدی تراژیک تقسیم می شود.

هنر سازماندهی اصوات در زمان، بر مبنای  موسیقی:

 بر هر فرهنگ موسیقیایی است.    قیود زیباشناختی حاکم 

برنامه از اجرای صحنه ای موسیقی )کنسرت(: 

شده موسیقی است که به صورت زنده برای پیش تنظیم

 شود.جمعی از مخاطبان اجرا می

مکان ورزشی که دارای گود اختصاصی و  زورخانه:

 هایشجایگاه ویژه مرشد بوده و به منظور اجرای ورز

 . است هشد احداث باستانی

انجام حرکات و نرمش هایی که افراد  ورزش همگانی:

برای دستیابی به تندرستی، سالمت و آمادگی جسمانی 

با کمترین هزینه در هر زمان و هر مکان و بدون نیاز به 

ابزار خاص به آن می پردازند؛ مانند پیاده روی، دوهای 

 نرم، نرمش و کوه پیمایی.

که به است صی مکان ورزشی با مسیر مشخپیست: 

 فنی استانداردهای بر اساس و ورزشی هایتناسب رشته

 .است شده احداث مسابقات و تمرینات انجام برای

مکان سرپوشیده ای است که برابر  سالن ورزشی:

های  ورزشی در یک ضوابط فنی برای انجام فعالیت

 رشته ی خاص احداث شده است.
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م فضایی است که به منظور انجامکان ورزشی: 

های ورزشی با رعایت ضوابط فنی و اجرایی ایجاد فعالیت

 شده است.

مکان ورزشی که دارای جایگاه  استادیوم ورزشی:

تماشاچیان بوده و از حداقل استانداردها و ضوابط فنی 

الزم برای برگزاری مسابقات رسمی ورزشی برخوردار 

 باشد.

به ورزشکارانی اطالق  ورزشکاران سازمان یافته:

دد که کارت بیمه ورزشی از سازمان تربیت بدنی گرمی

دریافت نموده و جزو آمار رسمی ورزشکاران استان قرار 

 اند.گرفته

به  شرکت کنندگان سازماندهی شده:

ورزشکاران، مربیان، داوران، سرپرستان و همراهان تیم 

های ورزشی حاضر در مسابقات استانی و اعزام به 

ی اطالق می گردد که مسابقات برون استانی و کشور

 دارای کارت بیمه یک اثر ورزشی نیز هستند.

طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری ،  گردشگر:

گردشگر شخصی است که به کشور یا شهری غیر از 

 24محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از 

ساعت و بیش تر از یک سال نباشد سفر کند و قصد او 

ورزش، دیدار اقوام و دوستان، از سفر، تفریح، استراحت، 

مأموریت، شرکت در سمینار، کنفرانس یا اجالس، 

 معالجه، مطالعه و تحقیق یا فعالیت های مذهبی باشد.

 گزیده اطالعات

های رادیویی بیشترین میزان تولید برنامه 1399در سال 

درون مرزی استان بوشهر به فرهنگ، هنر و معارف 

کمترین میزان  ساعت و 590اسالمی با بیش از 

ساعت اختصاص دارد،  35با حدود  آموزشیهای برنامه

همچنین در سال مذکور بیشترین و کمترین میزان تولید 

های تلویزیونی درون مرزی استان بوشهر به برنامه

 تعلق دارد. آموزشیترتیب به موضوعات فرهنگی  و 

مای سالن سین 11های سینمایی در تعداد تماشاگران فیلم

نفر  6000، بیش از 1399ل استان بوشهر در سال فعا

 است.  کاهش یافتهدرصد 96بوده که نسبت به سال قبل 

تعداد عنوان مطبوعات منتشر شده در شهر بوشهر و سایر 

عنوان بوده که نسبت به 34شهرهای استان در این سال 

 درصدی یافته است.  19کاهش 1399سال 

ومی وابسته به های عمتعداد کتابخانه 1399در سال 

باب بوده که نسبت  66وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 است.  تغییری نداشته، 1399به سال 

تعداد بازید کنندگان از موزه هایی که  1399در سال 

محل فروش بلیط دارند و اطالعات آنها مشخص می 

نفر بوده است که بیشترین بازدید  ۷350باشد در استان 

ی دلواری در شهرستان تنگستان را موزه  شهید رییس عل

 داشته است.

به دلیل شیوع ویروس کرونا،هیچ اعزام ، 1399درسال 

  ذیرفتهپی ازسوی سازمان حج وزیارت صورت نزائر

 است.

 

،سالن 99تعداد زمین های ورزشی استان 1399درسال 

استادیوم ورزشی در استان بوده 4و5،استخر 134ورزشی

وران استان به ترتیب است.همچنین جمع کل مربیان ودا

بوده است.2۷۷3و41۷6
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 )دقیقه: ساعت( برحسب موضوع بوشهر مرکز  رادیوییتولید برنامه های میزان  -1-19

 مقدار سال و موضوع

1380 ........................................................................................................................................................  000 

1385 ........................................................................................................................................................  000 

1390 ........................................................................................................................................................  3۷13 

1395 ........................................................................................................................................................  3890 

1396 ........................................................................................................................................................  4600 

139۷ ........................................................................................................................................................  366۷:48:00 

1398 .......................................................................................................................................................  3624:25:00 

1399................................................................................................................. 1852:51:00 

 0  ..................................................................................................... ارزش های دفاع مقدس و امور دفاعی

 592:53:45  .................................................................................................................................................... اجتماعی

 68:45:30  ........................................................................................................................................... فرهنگ و هنر

 9۷5:18:45  .......................................................................................................................................... معارف اسالمی

 0  ...................................................................................................................................................... صنعتی

 0  ................................................................................................................................................. کشاورزی 

 134:23:00  ....................................................................................................................................................اقتصادی

 0  ...................................................................................................................................... درمان بهداشت و

 0  .............................................................................................................................................محیط زیست

 0  ...................................................................................................................................................... تاریخی

 0  ............................................................................................................................ ورزش و تفریحات سالم

 35:33:00  ...........................................................................................................................  آموزشی، علم و فناوری

 0  .......................................................................................................................................اطالعات عمومی

 45:5۷:00 .......................................................................................................................................................سیاسی

 استان بوشهر.صدا و سیمای مرکز  -ماخذ
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  )دقیقه: ساعت( های تلویزیونی مرکز بوشهر  برحسب موضوعمیزان تولید برنامه -2-19

 مقدار و موضوع سال

1380 ..................................................................................................................................  000 

1385 ..................................................................................................................................  000 

1390 ..................................................................................................................................  1188 

1395 ..................................................................................................................................  1331 

1396 ..................................................................................................................................  136۷ 

139۷ ..................................................................................................................................  1244:31:00 

1398 ..................................................................................................................................  1499:40:00 

1399.............................................................................................. 1487:15:06 

 0  ............................................................................. ارزش های دفاع مقدس و امور دفاعی 

 548:41:32  .............................................................................................................................. اجتماعی

 323:16:16  ..................................................................................................................... فرهنگ و هنر

 348:52:50  ................................................................................................................... معارف اسالمی

 0  ................................................................................................................................ صنعتی

 0  ........................................................................................................................... کشاورزی 

 146:26:6  ............................................................................................................................. اقتصادی

 0  ................................................................................................................ هداشت و درمانب

 0  ...................................................................................................................... محیط زیست

 0  ............................................................................................................................... تاریخی

 0  ................................................................................................... ورزش و تفریحات سالم..

 11:14:48  ...................................................................................................... آموزشی، علم و فناوری

 0  ................................................................................................................ اطالعات عمومی

 108:43:34  ................................................................................................................................ سیاسی

 .استان بوشهرصدا و سیمای مرکز -ماخذ 
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 )دقیقه: ساعت( به تفکیک مخاطب مرکز بوشهر رادیویی هایبرنامه تولید میزان -3-19

 عام بزرگسال نوجوان کودک خردسال جمع سال 

1380........ 000 000 000 000 000 000 

1385........ 5258 30 330 495 59۷ 3353  

1390........ 3۷14 18 48 332 206 3058  

1395........ 3890 000 16 334 249 3233  

1396........ 4548:2۷:30 ۷:45:00 25:36:00 366:19:15 249:32:48 3838:59:2۷  

139۷........ 3۷00:2۷:00 0 62:45:00 32:36:00 694:12:00 2910:54:00  

1398...... 3۷42:40:30 0 43:50:00 38:08:15 ۷6۷:38:15 2۷۷4:48:30 

1399..... 3150:12:00 0 0 49:15:00 215:37:30 2885:19:30 

 .  بوشهرصدا و سیمای مرکز -ماخذ

 

 )دقیقه: ساعت( به تفکیک مخاطب مرکز بوشهر تلویزیونی هایبرنامه تولید میزان -4-19

 عام بزرگسال نوجوان کودک خردسال جمع سال 

1380....................................... 000 000 000 000 000 000 

1385....................................... 852 43 22 119 82 586 

1390....................................... 1033 35 60 58 81 ۷99 

1395....................................... 1369 245 133 64 293 634 

1396....................................... 1533:49:00 198:15:00 258:31:30 153:31:59 190:30:20 642:18:59 

139۷....................................... 3885:41:00 185:14:00 62:45:00 32:36:00 694:12:00 2910:54:00 

1398 (1)................................. 1041:30:00 38:00:00 125:30:00 125:30:00 226:00:00 526:30:00 

1399.......................... 1487:14:56 18:03:00 108:05:00 48:43:30 178:59:37 1133:23:49 

 .بوشهر صدا و سیمای مرکز -ماخذ

 دیجیتالی شدن دستگاهها می باشد. 9۷نسبت به 98اختالف در آمار سال (1
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 ()دقیقه: ساعت میزان پخش خبر و گزارش خبری از شبکه)های( رادیویی مرکز بوشهر  -5-19

 سال 

بخش 

خبری 

 )تعداد(

جمع کل 

 پخش 
 خبر خارجی  خبر داخلی 

مصاحبه و 

 گزارش خبری

 مدت تعداد  مدت تعداد  مدت تعداد  مدت تعداد 

1380.................................................................................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385.................................................................................. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390................................................................................. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1395.................................................................................. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1396................................................................................. 000 000 000 00 000 000 000 000 000 

139۷.................................................................................. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1398................................................................................. 1825 1825 320 1825 320 0 0 4550 215 

1399.......................................................... 1350 1350 302 1825 302 0 0 4460 208 

 .  بوشهرو سیمای مرکز صدا -ماخذ

 

 )دقيقه: ساعت(  به تفكيک مخاطب  بوشهرمرکز  تلويزيوني هایبرنامه توليد ميزان -19-4

 جمع سال
کودک و 

 خردسال
 فرهیختگان عام بزرگسال نوجوان جوان

1385.............. 852 43 22 119 82 586 0 

1389.............. 924 30 120 63 116 595 0 

1390.............. 1033 35 60 58 81 ۷99 0 

1391.............. 1229 62 56 19۷ 202 ۷12 0 

1392.............. 13۷1 62 60 312 1۷8 ۷59 0 

1395.............. 1369 245 133 64 293 634 0 

1396.............. 1533:49:00 198:15:00 258:31:30 153:31:59 190:30:20 642:18:59 90:41:12 

139۷.............. 4144:00:10 185:14:00 62:45:00 32:36:00 694:12:00 2910:54:00 80:20:10 

1398.............. 1354:30 38:00:00 125:30:00 125:30:00 226:00:00 526:30:00 0 

1399............ 1487:14:56 18:03:00 108:05:00 48:43:30 178:59:37 1133:23:49 0 

 بوشهر. صدا و سیمای مرکز -ذمأخ
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)دقیقه: های تولیدی هر به تفکیک حوزهنمایی مرکزبوشمیزان تولید تله فیلم و مستند، برنامه نمایشی و پویا -6-19

 (ساعت

 جمع )ساعت(  سال 
 ویانمایی استانیپ نمایشی تله فیلم و مستند

 عت(مدت )سا مدت )ساعت( تعداد عنوان مدت )ساعت( تعداد عنوان

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

1399.........  0 0 0 0 0 0 

 .هربوشصدا و سیمای مرکز  -ماخذ
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 های سینماییسینماها و تماشاگران فیلم -7-19

 سال و شهرستان
 تعداد 

 سینما

 تعداد 

 سالن سینما

 گنجایش

)تعداد 

 صندلی(

تعداد 

 تماشاگر 

 )هزار نفر (

1380 ...............................................................................................  1 000 990 82450 

1385 ...............................................................................................  5 ۷ 2000 405000 

1390 ...............................................................................................  5 ۷ 2080 350000 

1395 ...............................................................................................  ۷ 10 3398 120000 

1396 ...............................................................................................  8 10 3365 120000 

139۷ ...............................................................................................  9 11 3504 160000 

1398.............................................................................................. 10 12 4034 169000 

1399 ....................................................................  10 12 4034 6000 

 6000 36۷5 10 8  .............................................................................................. بوشهر

 0 0 0 0  .......................................................................................... تنگستان

 0 280 1 1  ................................................................................................... جم

 0 ۷9 1 1  ......................................................................................... دشتستان

 0 0 0 0  ............................................................................................... دشتی

 0 0 0 0  ................................................................................................... دیر

 0 0 0 0  ................................................................................................. دیلم

 0 0 0 0  ............................................................................................ عسلویه

 0 0 0 0  .............................................................................................. کنگان

 0 0 0 0  ................................................................................................ گناوه

 .بوشهر  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان -ماخذ
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 های اجرا شدههای وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برنامهسالن -8-19

 سال و شهرستان

 گر تماشاتعداد  جراتعداد ا تعداد برنامه سالن نمایش 

 تعداد
 گنجایش

 )صندلی(
 ی قموسی تئاتر  موسیقی  تئاتر موسیقی  تئاتر

1380 .....................  6 1498 165 68 169 69 2۷980 24220 

1385 .....................  11 2840 115 95 103 ۷1 3۷۷00 40600 

1390 .....................  1۷ 4520 82 2۷ 1۷3 52 45340 18900 

1395 .....................  1۷ 4550 231 166 546 325 51185 104300 

1396 .....................  1۷ 3۷20 16۷ 6۷ 981 32۷ 14۷800 386500 

139۷ .....................  28 60۷۷ 165 119 ۷84 452 160200 131200 

1398 .....................  31 6۷25 136 94 641 366 ۷8۷30 158210 

1399............... 31 6725 55 31 67 77 11190 32400 

 12950 2610 31 14 9 12 2620 8  ..................... بوشهر

 5200 1050 9 5 4 4 535 4  ................. تنگستان

 1000 550 2 2 1 2 400 2  .......................... جم

 2000 1390 6 8 4 6 525 3  ................ دشتستان

 4600 810 12 4 3 5 390 2  ...................... دشتی

 550 1160 4 11 2 8 ۷60 4  .......................... دیر

 600 1120 2 6 1 5 400 2  ........................ دیلم

 0 200 0 1 0 1 0 0  ................... عسلویه

 3200 1410 5 9 3 ۷ ۷15 4  ....................... گناوه

 2300 890 6 6 4 5 380 2  ..................... کنگان

 . بوشهر نگ و ارشاد اسالمی استاناداره کل فره -ماخذ
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 بر حسب نوع مالکیت تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یهاچاپخانه -9-19

 خصوصی  دولتی  جمع سال و شهرستان

1380......................................................................................... 000 000 000 

1385........................................................................................ 000 000 000 

1390....................................................................................... 000 000 000 

1395....................................................................................... 91 0 91 

1396....................................................................................... 283 0 283 

139۷....................................................................................... 146 0 146 

1398...................................................................................... 14۷ 0 14۷ 

1399.............................................................. 161 0 161 

 119 0 119 ......................................................................................بوشهر

 5 0 5 ...................................................................................تنگستان

 2 0 2 ...........................................................................................جم

 13 0 13 .................................................................................دشتستان

 1 0 1 .........................................................................................دشتی

 4 0 4 ...........................................................................................دیر

 5 0 5 ...........................................................................................دیلم

 4 0 4 ......................................................................................عسلویه

 2 0 2 .......................................................................................کنگان

 6 0 6 ........................................................................................گناوه

 . بوشهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان -ماخذ
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 )تعداد(1399لر درساپخانه های استان بوشهتعداد چا -19-1 نمودار
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 تعداد عناوین و شمارگان مطبوعات محلی  -10-19

 شمارگان )تیراژ( تعداد عنوان شرح

   دو هفته نامه و قطع روزنامه، هفته نامه

1380 ..............................................................................................  0 0 

1385 ..............................................................................................  0 0 

1390 ..............................................................................................  0 0 

1395 ..............................................................................................  29 15038000 

1396 ..............................................................................................  29 16۷5000 

139۷ ..............................................................................................  44 ۷۷80900 

1398 ..............................................................................................  42 8118100 

1399.................................................................... 34 5417000 

   دو فصلنامه و قطع ماهنامه، فصلنامه

1380 ..............................................................................................  0 0 

1385 ..............................................................................................  0 0 

1390 ..............................................................................................  0 0 

1395 ..............................................................................................  12 0 

1396 ..............................................................................................  13 0 

139۷ ..............................................................................................  6 5200 

1398 ..............................................................................................  18 101۷2 

1399.................................................................... 17 1900 

 بوشهر. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  -ماخذ 
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 هاکتابخانه، کتاب، اعضا و مراجعان به کتابخانه -11-19

 سال و شهرستان

  کتابهای موجود وتعداد اعضاء  کتابخانه

کتابخانه های عمومی 

 نهادی

کتابخانه های 

 عمومی مشارکتی
 تعداد اعضاء بهای موجودکتا

 امانت ساالنه

1380................................  1 000 5200 20000 ۷3000 

1385................................  44 000 30800۷ 1541۷ 52535 

1390............................... 62 000 614539 538۷8 1115۷93 

1395................................  62 14 834353 35206 3512۷۷ 

1396................................  63 14 84848۷ 20260 350095 

139۷................................  65 14 900010 362۷6 346262 

1398................................  66 10 1033595 38۷39 3954۷2 

1399..................... 66 10 1066953 52053 78660 

شهرستان بوشهربخش ویژه 

  ............................... خارک
11 6 1۷9954 13۷6۷ 11550 

 15108 639۷ 1236۷4 0 10  ........................... تنگستان

 11802 3533 11۷534 0 5  .................................... جم

 16020 10239 236020 3 13  ......................... دشتستان 

 4۷9۷ 4469 94935 1 6  ................................ دشتی

 5823 3100 834۷8 0 4  .................................... دیر

 43۷4 2345 514۷8 0 3  .................................. دیلم

 4596 3260 56۷29 0 5  ............................. عسلویه

 335۷ 2۷94 958۷۷ 0 6  ............................... کنگان

 1233 2149 2۷2۷4 0 3  ................................. گناوه
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 )دنباله( هاکتابخانه، کتاب، اعضا و مراجعان به کتابخانه -11-19

 سال و شهرستان

تعداد کتابخانه و کتابهای 

 موجود

 تعداد اعضاوموارد مراجعه

کتابخانه 

کانون 

پرورش 

فکری 

کودکان و 

 نوجوانان

 موارد مراجعه تعداد اعضا کتابهای موجود

1380...........................................................................................  11 91984 8905 160305 

1385...........................................................................................  1۷ 13304۷ 6946 5326 

1390...........................................................................................  15 14۷445 10211 80811 

1395...........................................................................................  23 143885 1۷253 222810 

1396...........................................................................................  23 152546 22234 288۷59 

139۷...........................................................................................  22 166849 25885 25322۷ 

1398...........................................................................................  22 169686 4516 319۷90 

1399................................................................ 23 169686 2300 36800 

 6400 400 19۷0۷ 4  ............................................ شهرستان بوشهربخش ویژه خارک

 3200 200 13533 2  .....................................................................................شهرستان

 1600 100 10909 1  ............................................................................................... جم

 8000 500 38683 5  ..................................................................................... دشتستان

 4800 300 1۷490 3  ........................................................................................... دشتی

 1600 100 16355 1  ............................................................................................... دیر

 1600 100 9681 1  ............................................................................................. دیلم

 4800 300 13205 3  ........................................................................................ عسلویه

 3200 200 19۷90 2  .......................................................................................... کنگان

 1600 100 10333 2  ............................................................................................ گناوه

 بوشهر.  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان -ماخذ

 . های عمومی استان بوشهراداره کل کتابخانه -

 کانون پرورش فکری کو دکان و نوجوانان استان بوشهر . -
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 )واحد(1399تعداد کتابخانه های نهادی ومشارکتی استان درسال  -19-2ر نمودا

 
 19-11 مبنا جدول
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تعداد کتابخانه های عمومی نهادی تعداد کتابخانه های مشارکتی
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دستی و تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی، صنایعها و بناهای تاریخی بازدیدکنندگان ازموزه -12-19

  گردشگری

 سال 
 موزه

 دلواری رئیسعلی شهید موزه شناسی مردم موزه

1380 ..........................................................................................   000    9995   

1385 ..........................................................................................   13591    22389   

1390 ..........................................................................................   8368    49496   

1395 ..........................................................................................   9465    4۷642   

1396 ..........................................................................................   9985    51365   

139۷ ..........................................................................................   10350    53550   

1398 ..........................................................................................   38592    1۷5911   

1399................................................................  2250    5100   
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دستی و تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی، صنایعبازدیدکنندگان ازموزه ها و بناهای تاریخی  -12-19

 گردشگری )دنباله(

 سال
 تاریخی بناهای

 دلواری رئیسعلی شهید موزه شناسی مردم موزه

1380 ...................................   000    9995   

1385 ...................................   13591    22389   

1390...................................  8368    49496   

1395 ...................................   9465    4۷642   

1396 ...................................   9985    51365   

139۷ ...................................   10350    53550   

1398 ...................................   38592    1۷5911   

1399.......................  2250    5100   

 هر .اداره کل ایرانگردی و جهانگردی استان بوش -ماخذ

 . بوشهر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  -
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  های ورزشیتاسیسات و مکان -13-19

 شرح
زمین 

 ورزشی
 میدان

سالن 

 ورزشی
 زورخانه پیست استخر

استادیوم 

 ورزشی

        تعداد

1380 .........................................  12 0 21 3 12 0 30 

1385 .........................................  19 0 30 3 12 0 30 

1390 .........................................  36 0 91 4 26 2 33 

1395 .........................................  62 0 114 5 30 2 36 

1396 .........................................  64 0 115 5 31 2 3۷ 

139۷ .........................................  ۷3 0 126 5 33 2 38 

1398 .........................................  84 0 129 5 33 2 39 

1399.......................... 99 0 134 5 34 2 40 

        گنجایش تماشاگر

1380 .........................................  000 000 000 000 000 000 000 

1385 .........................................  000 000 000 000 000 000 000 

1390 .........................................  000 000 000 000 000 000 000 

1395 .........................................  000 000 000 000 000 000 000 

1396 .........................................  000 000 000 000 000 000 000 

139۷ .........................................  000 000 000 000 000 000 000 

1398 .........................................  000 000 000 000 000 000 000 

1399............................. 000 000 000 000 000 000 000 

 . بوشهر نان استاناداره کل ورزش و جوا -ماخذ

  



 ردشگریگفرهنگ، ورزش و  -19 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   683 

 1399 های ورزشی و جنس:مربیان و داوران بر حسب رشته -14-19

 رشته ورزشی
 داوران مربیان

 زن  مرد جمع زن  مرد جمع

 976 1797 2773 1426 2750 4176 .............................جمع

 3 10 13 5 12 1۷  ......................... بیماران خاص

 18 42 60 3۷ ۷0 10۷  ................ روستایی و عشایری

 32 40 ۷2 30 43 ۷3  .................................... اسکیت

 1۷ 26 43 25 51 ۷6  ............... انجمن های ورزشی

 29 42 ۷1 35 43 ۷8  ................................. بدمینتون

 46 ۷1 11۷ 58 105 163  .................................. بسکتبال

 0 29 29 * * *  ..................................... بوکس

 ۷ 1۷ 24 19 32 51  ...................... بولینگ و بیلیارد

 36 50 86 31 55 86  .............................. پینگ پنگ

 40 64 104 66 9۷ 163  .................................... تکواندو

 6 20 26 11 2۷ 38  ...................................... تنیس

 ۷ 20 2۷ 26 39 65  ................................. تیراندازی

 9 18 2۷ 16 48 64  ................................ تیروکمان

 11 23 34 16 38 54  .................. جانبازان و معلولین

 0 36 36 0 53 53  ....................................... جودو

 34 5۷ 91 44 85 129  ................................. کونگ فو

 19 2۷ 44 35 49 84   ............................... دوومیدانی

 19 2۷ 46 16 29 45  ...................... دوچرخه سواری

 4۷ 59 106 63 82 145  ............................. ژیمناستیک

 ۷ 9 16 11 19 30  ................................ارکاریسو

 22 40 62 40 63 103  .................................... شطرنج

 34 59 93 69 98 16۷  ...................... ورزشهای رزمی

 63 92 155 104 153 25۷  .......................................... شنا

 92 342 434 136 5۷0 ۷06  ..................................... فوتبال

 6 12 18 8 2۷ 35  ................................... قایقرانی

 32 66 98 52 94 146  ...................................... کاراته

 6 ۷ 13 ۷ 11 18  ...................................... کبدی

 0 44 44 0 0 0  ...................................... کشتی

 28 39 6۷ 53 6۷ 120  ............................ نجات غریق

 6 8 14 8 1۷ 25  ............. نابینایان و کم بینایان
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 )دنباله(1399 های ورزشی و جنس:مربیان و داوران بر حسب رشته -14-19

 رشته ورزشی
 داوران مربیان

 زن  مرد جمع زن  مرد جمع

 4 10 14 6 12 18  ............................ ناشنوایان

 0 16 16 0 13 13 موتورسواری و اتومبیل رانی

 60 8۷ 14۷ 82 110 192  ................................ والیبال

 0 8 8 0 11 11  ............. ورزشهای سه گانه

 0 14 14 0 11 11  ....................... وزنه برداری

 61 105 166 0 93 93  .................................. ووشو

 28 3۷ 65 40 63 103  ............................... هندبال

 19 28 4۷ 32 49 81  ......................... کوهنوردی

 0 11 11 0 15 15  ........ باستانی و زورخانه ای

 0 0 0 0 1۷8 1۷8  ....بدنسازی و پرورش اندام

 130 85 215 245 118 363  ........ مگانی ورزش های ه

 . بوشهر اداره کل ورزش و جوانان استان -ماخذ 
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 1399 :رکت کنندگان سازمان دهی شده در مسابقات ورزشی برحسب رشتهش -15-19

 گناوه  کنگان عسلویه دیلم دیر خورموج جم تنگستان بوشهر دشتستان جمع  شهرستان

 1386 999 595 361 555 58۷ 2204 325 5899 3۷15 16626 ............................جمع

 5 4 1 ۷0 23 0 36 0 58 20 146 ...................... اسکیت 

 11 1 3 16 10 12 32 0 80 66 231 .....ورزش های رزمی 

 0 14 1 1 5 10 9 0 ۷9 44 163 . انجمن های ورزشی 

 8 1 0 0 16 0 15 0 32 1 ۷3 ................... بدمینتون 

 93 1۷2 16 52 32 2 209 30 545 355 1506 ................... بدنسازی 

 4 8 0 18 0 3 6 0 6۷ 62 168 .................... بسکتبال 

 21 2 2 0 3 0 ۷ 0 40 26 101 ....................... بوکس 

 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 ......... بولینگ وبیلیارد 

 1 42 3 19 0 1 29 1 106 ۷1 2۷3 ...................... تکواندو 

 0 0 0 0 0 0 4 0 90 0 94 .............. تنیس خاکی 

 4 0 0 1 1 0 16 0 9 4 35 ......... تنیس روی میز 

 0 0 0 0 0 0 11 0 20 0 31 .................. تیروکمان 

 0 3 13 0 1 0 20 0 54 29 120 .................. یراندازی ت

 0 1 3 1 0 0 5 1 19 2 32 ......................... جودو 

 2۷ 0 0 0 4 6 5 1 92 9 144 ................. دوومیدانی 

 11 58 2 0 31 0 0 0 40 65 20۷ ........ دوچرخه سواری 

 2 51 0 1 20 1 2۷ 1 68 42 212 ............... ژیمناستیک 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ........... سازمان زندانها

 5 3 18 3 0 0 3 1 106 2 141 ................. سوارکاری 

 0 1 0 0 1 0 3 1 8 0 14 ...................... شطرنج 

 3 5 10 2 0 0 234 0 86 ۷ 34۷ .............................. شنا

 931 222 1۷4 126 241 340 494 1۷1 1912 1191 5802 ....................... فوتبال 

 1 9 1 22 0 0 1 0 142 0 1۷6 .....................قایقرانی 

 30 13 0 2 0 0 40 0 53 32 1۷0 ........................ کاراته 

 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 ........................ کبدی 

 30 0 1 4 3 12 ۷ 0 3۷ 2 93 ......................... کشتی

 19 14 0 1 23 33 9 59 92 53 303 کونگ فو هنرهای رزمی

 45 68 22 2۷ 4 12 20۷ 0 192 563 1140 .................. کوهنوردی

 3 2 0 0 1 39 1 0 35 21 102 ............... اتومبیل رانی

 4 42 11 0 1 1 41 1 80 8 189 ............... نجات غریق

 83 116 24 8 19 104 620 24 1423 621 3042 ...................... همگانی
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 )دنباله( 1399 :شرکت کنندگان سازمان دهی شده در مسابقات ورزشی برحسب رشته -15-19

 گناوه  کنگان عسلویه دیلم دیر خورموج جم تنگستان بوشهر دشتستان جمع  شهرستان

 32 81 1 30 49 0 56 23 149 22۷ 648  ............................................. هند بال

 220 318 31 36 139 143 299 89 1022 626 2923  .............................................. والیبال 

 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12  .................................... اران خاصبیم

 31 346 8۷6 13 802 154 259 813 3۷2 558 4224  ......................... سنتی وبومی محلی 

 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 5  ............................................. کارگری

 0 0 0 ۷ 0 0 0 0 23 15 45  .............................................. باستانی

 5 8 0 0 0 4 ۷ 0 23 63 110  ............................................جانبازان 

 0 ۷ 0 0 35 61 2 0 ۷65 6 8۷6  .................................... دانش آموزی 

 ۷ 0 0 0 0 0 0 0 16 0 23  ............................................ نابینایان 

 0 0 0 0 0 1 0 0 2۷ 0 28  .......................................... ناشنوایان 

 10 0 0 0 0 0 0 0 22 1 33  ..................................... وزنه برداری 

 36 62 21 2 25 10 25 0 65 ۷9 325  ................................................ ووشو 

 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4  ........................................ دانشگاهی 

 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3  ............................................ سه گانه 

 بوشهر . اداره کل ورزش و جوانان استان -ماخذ 
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 مفرده و عتبات عالیات ، عمرهزائران حج تمتع -16-19

 عتبات عالیات مفرده حج عمره حج تمتع جمع سال و شهرستان

1380 ..................................  ۷20 440 280 000 

1385 ..................................  3113 643 24۷0 000 

1390 ..................................  23252 1122 4209 1۷921 

1395 ..................................  15340 000 000 19319 

1396 ..................................  15265 1000 000 14265 

139۷ ..................................  10۷49 90۷ 000 9842 

1398 ..................................  5806 848 000 4955 

1399....................... 0 0 000 0 

 0 000 0 0  .................................. بوشهر

 0 000 0 0  .............................. تنگستان

 0 000 0 0  ....................................... جم

 0 000 0 0  ............................. دشتستان

 0 000 0 0  ................................... دشتی

 0 000 0 0  ....................................... دیر

 0 000 0 0  ..................................... دیلم

 0 000 0 0  ................................ عسلویه

 0 000 0 0  ..................................کنگان

 0 000 0 0  .................................... گناوه

 بوشهر. ت حج و زیارت استانمدیری -ماخذ

.ذیرفته استپبه علت شیوع ویروس کرونا هیچ اعزام زائری از سوی سازمان حج وزیارت صورت ن1399درسال   
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  هاان خارجی استفاده کننده از هتلگردشگر -17-19 

 جمع سال و ماه 

1380................................................................................................................................  000 

1385................................................................................................................................  000 

1390................................................................................................................................  1938 

1395................................................................................................................................  ۷532 

1396................................................................................................................................  ۷920 

139۷................................................................................................................................  8200 

1398................................................................................................................................  3840 

1399............................................................................................ 1279 

 486  ........................................................................................................................... فروردین

 424  ......................................................................................................................... اردیبهشت

 345  ................................................................................................................................ خرداد

 301  .....................................................................................................................................تیر

 302  ................................................................................................................................. مرداد

 494  ............................................................................................................................. شهریور

 325  ................................................................................................................................... مهر

 303  ................................................................................................................................. آبان 

 239  .................................................................................................................................... آذر

 239  ................................................................................................................................... دی

 323  ................................................................................................................................ بهمن

 59  ................................................................................................................................ اسفند

 . بوشهر  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان -ماخذ
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 مقدمه

 ، با تنظیمشمسی هجری 1289 از سال بودجه آمارهای

 و تا سال گرفت شکل دارایی وزارت توسط دولت  بودجه

 .شدمی ها ارائهدستگاه درامد و هزینه برحسب 1342

و  برنامه سازمان به ایبرنامه بودجه ، تهیه1342 از سال

ریزی کشور( محول )سازمان مدیریت و برنامه بودجه

 نـدویـو ت هـبر تهی عالوه ازمانـس اینشده است. 

 و دوم ، مصوباول )مصوب تـدول عمومی بودجه

 ها و موسسات، بانکدولتی های(، بودجه شرکتقطعی

 انقالب از پیروزی پس کهرا  دولت به وابسته فاعیانت

 نیـزد ـونـشیـم اداره یـومـعم شـبخ توسط اسالمی

 کند.ی میـبینشـپی

 از قانون که فصل این در مندرج حاضر، آمارهای حال در

 انواع ، شاملاست شده تخراجسا مختلف هایسال بودجه

 ، عملکرد اعتباراتدولت بودجه هاییها و پرداختدریافتی

ها و ، بانکدولتی هایشرکت بودجه ها و خالصهاستان

 . باشدمی دولت به وابسته انتفاعی سساتؤم

 تعاریف و مفاهیم

 که است تـدول یـمال هـامـرنـب: دولت بودجه کل

 تقـویـمی بـرسـال منطبق کهمـالی سال یک برای

 دولت، بودجه عمومی شـود و شـاملمی تهیه ،است

 موسسات و بودجه دولتی هایشرکت ها وبانک بودجه

 .باشدمی دولت به وابسته انتفاعی

 ، برایدر آن که است ایبودجه: دولت عمومی بودجه

و  بینیپیش الزم مالی ، منابعساالنه برنامه اجرای

های تملک داراییو  (جاری) ایهزینه اعتبارات

 شود.می ، تعییناجرایی هایدستگاه (عمرانیای )سرمایه

، در مالی هر سال بودجه: و قطعی مصوب بودجه

ورد ابر کشور برنامه وبودجهسازمان از آن توسط  قبل سال

 ، تقدیمبودجه الیحه اد، و طیـپیشنه وزیران تیأه و به

 ثـاز بح سـپ هـشود کیـم المیـاس ورایـش لسـمج

قرار  مورد تصویب بودجه قانون عنوان هـ، بو بررسی

 دولت اجرا به برای جدید، سال از شروع گیرد و قبلمی

بروز  به توجه ورد(. باایا بر اول گردد )مصوبمی ابالغ

کشور و  و سیاسی ، اجتماعیدر شرایط اقتصادی تغییرات

ها، ها و پرداختیدر مقدار دریافتی نوسانات اد برخیایج

 به ،تغییراتی ها، با اعمالها و سازماندستگاه بودجه

 مجلس به ، توسط دولتبودجه قانون متمم الیحه عنوان

مورد  سال از پایان قبل شود کهمی تقدیم اسالمی شورای

هر  از پایان سپـ(. دوم گردد )مصوبمی نظر، تصویب

و  هامقدار دریافتی قطعیت به ، با تـوجهمالی سال

 هـودجـبعملکرد قطعی ، زانهـوسط خـها تیـپرداخت

 شود.می مشخص دولت
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: دولـت بـودجـه عمـومـی هـایپرداختی

 توسط دولت شده انجـام ایــههزینه از کـل عبـارت

های تملـک دارایـی ای )جــاری( وهزینهاز  اعم

 یـعموم درآمدهای لــاز مح سرمایــه ای )عمرانــی(

 .است مالی سال یک در مدت و اختصاصی

 وجوهتمامی : دولت عمومی بودجـه هایدریافتی

سایر  و درآمد اختصاصی، درآمد عمومی وانـعن تحت

 ونـقان موجب هـب کهایر وجوهیـاعتبار و س تامین منابع

 متمرکز شود، کل داریهـخزان ایـهد در حسابـبای

 دهد.می را تشکیل دولت عمومی بودجه هایدریافتی

ها، ست از درآمد وزارتخانها عبارت: درآمد عمومی

های دولتی موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت

ی درآمدهای و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر

در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی  که

 شود.منظور می

 به کهاست  از درآمدهایی عبارت :درآمد اختصاصی

 در بودجه خاص مصارف یا مصرف برای قانون موجب

 شود.منظور می درآمد اختصاصی عنوان ، تحتکشور کل

یا  مصرف برای کهاست  از مبلغی عبارتاعتبار: 

 اجرای و مشخص اهداف به به منظور نیل معین مصارف

 اسالمی شورای مجلس تصویب ، بهدولت هایبرنامه

 رسد.می

 : )عمرانی( ایهای سرمایهتملک دارایی اعتبار

، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است منظور اعتبار

که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی و 

شود، طی که توسط دستگاه اجرایی انجام می اجتماعی

مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به 

های برنامه توسعه پنج ساله به صورت هدف

گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه

گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از ای اجرا میسرمایه

ای های سرمایهمحل اعتبارات مربوط به تملک دارایی

تامین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم 

 گردد.می

 است منظـور اعتباراتی: ای )جاری(هزینه اعتبارات

و در  کلـی صـورت ، بهپنجساله عمرانی در برنامه که

 هایهزینه ، برای تامینتفکیک دولت به عمومی بودجـه

 سطـح نگهـداری هزینـه و همچنیـن دولت جاری

 بینـیپیـش دولـت اجتـماعی و های  اقتـصادیفعالیت

 شـود.می

های اجباری و است از پرداخت ارتـعب: اتـمالی

بالعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت که مطابق 

قانون و در جهت اعمال حاکمیت و تامین مصارف 

 گیرد.عمومی صورت می

و  مشخص و خدمات از عملیات ایمجموعه: طرح

 دوره کـن، در یـمعی هـا هـزینـب هـک است ایبستـههم

 انجام مشخص اهداف به رسیـدن بـرای ،معیـن زمـانـی

 گیرد.می

 جنبه که استهایی طرح مجموعه: ملی هایطرح

و از نظر  بزرگ گذاری،لحاظ سرمایه دارد و از استراتژیک

 آن بر اجرای مترتب باشد و اثراتمی ، پیچیدهژیتکنولو

 .تر استبیش منطقه نیز از حد یک

 است که هاییطرح مجموعه :استانی هایطرح

 از امکانات با استفاده آن اجرای و در محل نآ ریزیبرنامه

 پذیر باشد.امکان ، در استانو ملی محلی مشترک
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  گزیده اطالعات

عملکرد اعتبارات هزینه ای دستگاههای 1399ل درسا

میلیون 4215145اجرایی استان از محل درآمد عمومی 

درصد افزایش 28، 98ریال بوده است که نسبت به سال

 یافته است.

عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه 

)عمرانی(دستگاههای اجرایی استان از محل درآمد 

ریال بوده است  میلیون5468943 1399عمومی درسال 

 افزایش یافته است.24/9که نسبت به سال قبل

عملکرد اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب امور 

میلیون ریال بوده که نسبت به 1399،94292۷۷درسال 

 درصد کاهش یافته است.31سال قبل 

عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی بر 

ست که نسبت به سال قبل ا5468943حسب امور فصل  

در صد افزایش یافته است.5/2
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 )میلیون ریال( خالصه بودجه استانی -1-20

 1390 1389 1388 شرح
1395 

     )مصوب(

 10329981 3619832 4211870 3673678  ................................ هادریافتی

 21224۷85 5336815 4۷92406 3408020  .................... از محل درآمدهای استانی

 10894804- -1۷16982 -580536 265658  ............................... از محل درآمد ملی

 10329981 3619832 4211870 3673678  ............................... هاپرداختی

 1۷4۷86۷ 938۷14 9۷6۷۷4 929001  ............................................... ایهزینه

 8582114 2681118 3235096 2۷446۷۷  ................ ایهای سرمایهتملک دارایی

      ................................. )عملکرد(

 7980707 4029916 4211332 3212490  ................................ هادریافتی

 22049994 6265561 5114913 44۷2000  .................... از محل درآمدهای استانی

 1406928۷- -2235645 -903581 1259510  ............................... از محل درآمد ملی

 7980707 4029916 4211332 3212490  ............................... هاپرداختی

 2166988 115239۷ 9۷6236 929001  ............................................... ایهزینه

 5813۷19 28۷۷519 3235096 2283489  ................ ایهای سرمایهتملک دارایی
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 )میلیون ریال( ()دنبالهستانی خالصه بودجه ا -1-20

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

     )مصوب(

 5468943 4379635 15908253 11936504 ................................هادریافتی

 52592500 3366439۷ 2430606۷ 23198690 .....................از محل درآمدهای استانی

-29284۷62 839۷814- 11262186- ................................از محل درآمد ملی  4۷12355۷-  

 5468943 4379635 15908253 11936504 ...............................هاپرداختی

-80000000 24۷4552 ................................................ایهزینه  9360355-  3960334-  

 94292۷۷ 13۷39990 95908253 9461952 .................ایهای سرمایهتملک دارایی

     .................................)عملکرد(

 9684088 7678194 18570797 8850034 ................................هادریافتی

 52829105 36۷05960 21255006 21۷94846 ....................از محل درآمدهای استانی

-4314501۷ 2902۷۷66- 2684209- 12944812- ................................ز محل درآمد ملیا  

 9684088 7678194 18570797 8850034 ...............................هاپرداختی

 4215145 3298559 2662544 24198۷۷ .................................................ایهزینه

 5468943 43۷9635 15908253 643015۷ ................ایهای سرمایهملک داراییت

 ریزی استان بوشهر .سازمان مدیریت و برنامه -ماخذ
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 )میلیون ریال( درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند -2-20

 1395 1390 1389 1388 شرح

     )مصوب(

 21224785 5336815 4792406 3408020  .............................................................................. جمع

 21224785 5331845 4791011 000  ................................................... قسمت اول: درآمدها    

 20124830 4879846 4608127 3174010  .......................................... بخش اول: درآمدهای مالیاتی

 000 000 000 000  ............................................. اشخاص حقوقیبند اول ـ مالیات بر       

 000 000 000 000  ............................................................. بند دوم ـ مالیات بر درآمد      

 000 000 000 000  ............................................................ ثروتبند سوم ـ مالیات بر       

 000 000 000 000  ....................................................... بند چهارم ـ مالیات بر واردات      

 000 000 000 000  .......................................... بند پنجم ـ مالیات بر کاالها و خدمات      

 000 000 000 000  ................ های اجتماعیبخش دوم : درآمد ناشی از کمک

 600 6993 6000 5500 بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

 589850 1۷3280 125389 13۷945  .. چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کاالبخش 

 256415 32215 303۷5 25280  .......... بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت

 253090 239511 21120 592۷5  .......................................بخش ششم: درآمدهای متفرقه

 000 49۷0 1395 6010 ایهای سرمایهقسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی    

 000 000 000 000  های مالیقسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی    

 000 000 000 000  ....................................................................... )عملکرد(

 22049994 6265561 5114914 4472000  .............................................................................. جمع

 22049994 6258187 5110153 000  ....................................................... قسمت اول: درآمدها

 20940820 5848136 4827125 4101817 بخش اول: درآمدهای مالیاتی

 000 000 000 000  ............................................. اشخاص حقوقیبند اول ـ مالیات بر       

 000 000 000 000  ............................................................. بند دوم ـ مالیات بر درآمد      

 000 000 000 000  ............................................................ بند سوم ـ مالیات بر ثروت      

 000 000 000 000  ....................................................... بند چهارم ـ مالیات بر واردات      

 000 000 000 000  ........................................... بند پنجم ـ مالیات بر کاالها و خدمات     

 000 000 000 000  ................ های اجتماعیبخش دوم : درآمد ناشی از کمک

 125 4195 4043 4013 بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

 443۷89 213۷26 165948 132066  .. بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کاال

 21۷346 33255 1605۷ 153۷4  .......... بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت
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 )میلیون ریال()دنباله(  درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند -2-20

 1395 1391 1390 1389 شرح

 44۷914 1588۷5 96980 21532۷  ...................................... بخش ششم: درآمدهای متفرقه

 0 ۷3۷4 4۷61 3403 ایهای سرمایهقسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی    

 000 000 000 000  های مالیم: منابع حاصل از واگذاری داراییقسمت سو    
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 )میلیون ریال( (درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند )دنباله -2-20

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

     )مصوب(

 52592500 33664397 24306067 23198690  .................................................................... جمع

 52592500 33664397 24306067 23198590  ............................................ قسمت اول: درآمدها    

 4552218۷ 31453084 2242۷1۷2 2166۷054  .......................................... بخش اول: درآمدهای مالیاتی

 6000990 8592303 6582039 9۷86609  ............................................. اشخاص حقوقیبند اول ـ مالیات بر       

 6539۷49 6568025 51۷58۷0 3884068  ............................................................. بند دوم ـ مالیات بر درآمد      

 363449 299944 233338 104124  ............................................................ بند سوم ـ مالیات بر ثروت      

 0 851186 000 000  ....................................................... بند چهارم ـ مالیات بر واردات      

 3261۷999 214۷15۷4 10435925 ۷892253  .......................................... بند پنجم ـ مالیات بر کاالها و خدمات      

 000 000 000 000  ................ های اجتماعیبخش دوم : درآمد ناشی از کمک

 1183 300 390 110  ................ بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

 ۷34330 ۷93196 6984۷2 564022 بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کاال

 5415۷۷ 494255 349605 288000 بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت

 816901 923542 830408 6۷9404  ....................................... بخش ششم: درآمدهای متفرقه

 0 20 000 100 .ایهای سرمایهییقسمت دوم: منابع حاصل از واگذاری دارا    

 0 000 000 000 های مالیقسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی    

      ........................................................................ )عملکرد(

 52829105 36705960 000 21794846  .............................................................................. جمع

 52829105 36705960 21255006 21794846  ................................................... قسمت اول: درآمدها    

 52380322 35682328 21660940 19989593  .......................................... بخش اول: درآمدهای مالیاتی

 839۷604 6491619 3889۷56 6382310  ............................................. اشخاص حقوقیبند اول ـ مالیات بر       

 10905112 6568025 4310861 339255۷  ............................................................. بند دوم ـ مالیات بر درآمد      

 100۷363 299944 1۷6561 194۷38  ............................................................ بند سوم ـ مالیات بر ثروت      

 ۷1۷094 851186 0 1146246  ....................................................... بند چهارم ـ مالیات بر واردات      

 31353149 214۷1554 13283۷62 88۷3۷42  ........................................... بند پنجم ـ مالیات بر کاالها و خدمات     

 0 0 0 000  ................ های اجتماعیبخش دوم : درآمد ناشی از کمک
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 )میلیون ریال( (درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند )دنباله -2-20

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 16۷ 1062 ۷34 888030  ................ خش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولتب

 540549 519121 526649 5۷6860 بخش چهارم: درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کاال

 399830 352663 1534۷1 130000  .......... بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت

 151998 193998 251202 210363  ...................................... بخش ششم: درآمدهای متفرقه

 0 0 000 0 .ایهای سرمایهقسمت دوم درآمد منابع حاصل از واگذاری دارایی

 0 000 000 0 های مالیقسمت سوم: منابع حاصل از واگذاری دارایی    

 ریزی استان بوشهر .سازمان مدیریت و برنامه -ماخذ

 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر. -

 ستان بوشهر.اداره کل امور مالیاتی ا -
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 )میلیون ریال( های اجرایی استان از محل درآمد عمومیای دستگاهعملکرد اعتبارات هزینه -3-20

 1395 1390 1385 1380 شرح

 2168383 1142185 1142180 967499  ....................................................................................... جمع
 2240 000 000 000  ...........................................................................سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 382995 1۷3168 1۷3168 12990۷  ............................................................................................................. استانداری
 0 23465 23465 19859  ............................................................................................ کل ثبت احوال اداره

 0 2۷926 2۷926 24383  ............................................................................... اداره کل ثبت اسنادو امالک

 14258 55۷9 55۷9 5520  ......................................................... اداره کل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر
 60524 2۷283 2۷283 2228۷  ............................................................... سازمان امور اقتصادی و دارائی بوشهر

 ۷0099 24۷16 24۷16 20343  ....................................................... اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر
 46520 20841 20841 16690  ......................................................... اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  بوشهر
 49880 000 000 000  ........................................................... اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

 28084 10382 10382 91۷6  ...................................................... اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس
 5۷664 21333 21333 1۷305  ............................................................. اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر

 18۷6۷3 94026 94026 ۷9۷55  ......................................................................... اداره کل بهزیستی استان بوشهر
 0 22638 22638 19849  ................................................................................. سازمان مسکن وشهرسازی

 25906۷ 12196۷ 12196۷ 10468۷  .............................................................. اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر
 85149 30838 30838 23445  ..................................................................... اداره کل  دامپزشکی استان بوشهر

 81595 34861 34861 2924۷  .......................................................................................... اداره کل منابع طبیعی
 53454 1142185 1142180 96۷499  .......................................................................... اداره کل حفاظت محیط زیست

 ۷6913 000 000 000  ................................................. سازمان صنعت و معدن و تجارت استان بوشهر
 28502 1۷3168 1۷3168 12990۷  ................................................................. اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی

 0 23465 23465 19859  ................................................................................................ اداره کل بازرگانی

 114294 2۷926 2۷926 24383  ........................................................................ بوشهراداره کل راه و شهرسازی 
 8186 55۷9 55۷9 5520  ..........................................................اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 252۷6 2۷283 2۷283 2228۷  ............................................................................................. اداره کل هواشناسی
 169383 24۷16 24۷16 20343  ............................................. اداره کل زندانها واقدامات تامینی و تربیتی بوشهر

 28984 20841 20841 16690  ............................................................. اداره کل تبلیغات اسالمی استان بوشهر
 0 000 000 000  .................................................................. اداره کل بنیاد شهید انقالب اسالمی

 0 10382 10382 91۷6  ........................................................................................... اداره کل امور مالیاتی
 0 21333 21333 1۷305  ................................................................................................... اداره کل گمرک

 5080۷ 94026 94026 ۷9۷55  ................... اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان بوشهر
 359۷8 22638 22638 19849  ..................................................................... راداره کل انتقال خون استان بوشه

 1621۷ 12196۷ 12196۷ 10468۷  ................................................................................ اداره کل امور عشایر بوشهر
 39950 30838 30838 23445  .......................................................................... شرکت آب و فاضالب روستایی

 ۷638 34861 34861 2924۷  ................................................................. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
 30408 1142185 1142180 96۷499  ........................................................................... اداره کل بازرسی استان بوشهر

 256۷۷ 000 000 000  ..................................................................... زشکی قانونی استان بوشهرمرکز پ
 1295۷3 1۷3168 1۷3168 12990۷  ............................................................................ اداره کل شیالت استان بوشهر
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 )میلیون ریال( (های اجرایی استان از محل درآمد عمومی )دنبالهای دستگاهعملکرد اعتبارات هزینه -3-20

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

1454215 3298559 2662544 2421273  ............................................................................. جمع  

 0 0 0 2۷82  ............................................................. سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 ۷10908 564962 452282 420125  ................................................................................................ استانداری

 0 0 0 0  ............................................................................... اداره کل ثبت احوال

 0 0 0 0  .................................................................. اداره کل ثبت اسنادو امالک

 3۷418 263۷4 183۷9 15623  ............................................ اداره کل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر

 14۷۷15 9۷0۷1 ۷90۷5 68466  .................................................. سازمان امور اقتصادی و دارائی بوشهر

 168155 119190 90204 ۷5200  .......................................... اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر

 10۷588 ۷5844 55510 46559  ............................................ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  بوشهر

 0 0 0 ۷3200  .............................................. اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

 59865 41603 32331 284۷1  ......................................... اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

 116512 89684 ۷0385 61۷51  ................................................ اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر

 396562 309114 23۷411 205032  ............................................................اداره کل بهزیستی استان بوشهر

 0 0 0 0  .................................................................... سازمان مسکن وشهرسازی

 58240۷ 388۷26 323921 2965۷0  ................................................. اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر

 183666 14۷305 118800 99553  ........................................................ هراداره کل  دامپزشکی استان بوش

 1865۷9 122966 105365 9۷۷84  ............................................................................. اداره کل منابع طبیعی

 0 102۷55 ۷8865 64928  ............................................................. اداره کل حفاظت محیط زیست

 202133 140293 1135۷0 104۷۷3  .................................... سازمان صنعت و معدن و تجارت استان بوشهر

 68252 4۷44۷ 3119۷ 28۷21  .................................................... اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی

 0 0 0 0  ................................................................................... اداره کل بازرگانی

 18۷2۷8 13833۷ 120231 9۷669  ........................................................... اداره کل راه و شهرسازی بوشهر

 0 0 0 0  ............................................ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 62622 44695 33۷۷0 2۷333  ................................................................................ اداره کل هواشناسی

 293242 251069 219096 18982۷  ................................ اداره کل زندانها واقدامات تامینی و تربیتی بوشهر

 56233 42234 36۷85 3203۷  ................................................ اداره کل تبلیغات اسالمی استان بوشهر

 0 0 0 0  ..................................................... اداره کل بنیاد شهید انقالب اسالمی

 0 0 0 0  .............................................................................. اداره کل امور مالیاتی

 0 0 0 0  ...................................................................................... اداره کل گمرک

 118328 8۷919 61۷32 51941 اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان بوشهر

 

 

 



 بودجه عمومي استان -20 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   ۷03 

 )میلیون ریال( (های اجرایی استان از محل درآمد عمومی )دنبالهای دستگاهکرد اعتبارات هزینهعمل -3-20

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 121918 ۷۷818 56953 51523  ............................................. اداره کل انتقال خون استان بوشهر

 33263 21480 19051 16111  ........................................................ اداره کل امور عشایر بوشهر

 0 62۷۷6)1( 62186 41061  .................................................. شرکت آب و فاضالب روستایی

 13412 13093 8۷65 ۷802  ......................................... حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 68۷01 485۷4 38۷۷9 355۷۷  ..................................................... بازرسی استان بوشهر سازمان

 54256 50060 32192 2636۷  ................................................................... مرکز پزشکی قانونی

 238132 18۷368 165۷09 153091  ................................................... اداره کل شیالت استان بوشهر

 ریزی استان بوشهر .سازمان مدیریت و برنامه -ماخذ

شرکت آب وفاضالب روستایی کمک زیان می باشد62۷۷6(مبلغ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار استانبودجه عمومي  -20

۷04 

)میلیون  های اجرایی استان از محل درآمد عمومیای دستگاههای سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی -4-20

 ریال(

 1395 1390 1389 1388 شرح

 5813719 2654968 3282624 22834896  ......................................... جمع

 15500 000 000 000  .............. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

 6465۷ 16903 58944 181521  .............................................. استانداری

 4410 2294 3500 10۷00  .............................. اداره کل ثبت احوال

 12054 1950 3400 10000  ................. اداره کل ثبت اسنادو امالک

 46920 21813 29101 18۷۷23  .................. اداره کل اوقاف وامور خیریه

 6521 ۷00 2100 8000  ............. دارائی اداره کل اموراقتصادی و

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

  .................................................... بوشهر
5363 994 938 12600 

 36316 540۷ 11040 51200  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوشهر

 108805 51411 635۷3 26۷۷90  اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

 205203 240۷49 245184 2429055  رساداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدا

 3353۷6 95345 155626 641618  اداره کل ورزش و  جوانان استان بوشهر

 33639 2569 4680 21000  ........... اداره کل بهزیستی استان بوشهر

 ۷42۷95 381301 141508 1018130  اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

 92121 140015 99182 1595580  ... سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

 31640 11899 14210 9662۷  ......... اداره کل دامپزشکی استان بوشهر

 68331 92344 121831 6214۷6  ...... اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

 ..............................................................  
109185 12809 8260 14521 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 

  .................................................... بوشهر
3000 2848 906 30138 

اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان 

  .................................................... بوشهر
6493 350 ۷00 3000 

 0 000 000 22۷4120  ............................اداره کل راه و ترابری

 10000 ۷808 6900 5۷400  ........ اداره کل هواشناسی استان بوشهر.



 بودجه عمومي استان -20 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   ۷05 

)دنباله(  عمومیهای اجرایی استان از محل درآمد ای دستگاههای سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی -4-20

 )میلیون ریال(

 1395 1390 1389 1388 شرح

اداره کل زندانها واقدامات تامینی و تربیتی 

 .................................................... بوشهر
101000 29416 29960 16050 

 19446 9942 40122 14380  اداره کل تبلیغات اسالمی  استان بوشهر

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

 .................................................... بوشهر
128316 20900 11440 2436۷ 

 ونگهداری اماکنتوسعه  شرکت سهامی

 ......................................... کشورورزشی 
0 28199 1200۷ 94501 

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار بودجه عمومي استان -20

۷06 

)میلیون  های اجرایی استان از محل درآمد عمومیای دستگاههای سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی -20-4

 )دنباله(ریال(

 1395 1390 1389 1388 شرح

 ۷00 2000 ۷15 11500  .............................................................................................. اداره کل بازرسی استان بوشهر

 800 5499 0 19299  .................................................................................. اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر

 0 2980 69243 56120  ............................................................................................................................. امور مالیاتی

 2685۷2 30۷444 212184 1833119  ............................................................................................. شرکت آب و فاضالب روستایی

 241824 1۷5682 199560 99۷550  ................................................................................................ شرکت آب و فاضالب شهری

 26426 13850 24۷19 251۷50  ........................................................................................................ سازمان امورعشایربوشهر

 19۷80 42250 61935 589650  .............................................................................................. اداره کل شیالت استان بوشهر

 5450 9984 15583 105۷60  .............................................................................. اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر

 0 4412 165۷ 0  ................................................................................... شرکت سهامی برق منطقه ای فارس

 51980 46160 48690 440650  ....................................... سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

 0 5000 308۷0 18300  ..................................................................................................................................... گمرک

 0 0 0 0  ................................................................................................... سازمان صنایع دستی استان

 26000 12263 26430 ۷۷010  ............................................................................................................... دانشگاه خلیج فارس

 1300۷0 124955 ۷8649 5۷3560  .......................................... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 323869 25۷486 1321۷2 1142642  ............................................................................ بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر

 9000 19961 3500 100000  .................................................................... ی جمهوری اسالمی ایرانسازمان صدا و سیما

 0 0 0 0  ........................................................................................................... شرکت مخابرات استان

 0 0 0 12310  ............................................................................................................. اداره کل پست استان

 1۷۷268 149226 230346 40۷350  .................................................................................... شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

 6300 2500 1100 18000  ........................................................................................ اداره کل انتقال خون استان بوشهر

 0 0 0 00  ................................................................................................................ اداره کل فرودگاهها

 3۷63۷5 4۷9690 10000 42۷4993  ................................................................................................................................ داریهاشهر

 64000 96۷68 49093 335000  ...................................................................................................... شرکت شهرکهای صنعتی

 0 0 0 2800  .............................................................................................................................. پست بانک

 0 3600 2500 190۷6  ............................................................................................................................... دادگستری

 2000 2500 2000 10000  ................................................................................ اداره کل دیوان محاسبات استان بوشهر

 10500 5546 5۷30 60699  .......................................................... جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران )بوشهر(

 ۷500 900 0 000  ....................................................... اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان بوشهر

 2500 42350 ۷00 123000 ..............................پارک علم وفناوری خلیج فارس............................................................



 بودجه عمومي استان -20 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   ۷0۷ 

 لیون ریال(عملکرد اعتبارات هزینه ای استان )می -20-1 نمودار

 

 20-3 مبنا جدول

 

 عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان )میلیون ریال( -20-2 نمودار

 
 20-4مبنا جدول 

  

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1375 1380 1385 1390 1395 1400

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

1388 1390 1392 1394 1396 1398 1400



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار بودجه عمومي استان -20

۷08 

)میلیون  های اجرایی استان از محل درآمد عمومیای دستگاههای سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی -20-4

 ریال(

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 5468943 4379635 15908253 6430157  ........................................................................ جمع

 10100 21600 30300 6985  ....................................................... سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

 563۷۷ 54621 59854 30313  ....................................................................................... استانداری

 2000 4095 81۷0 2840  ....................................................................... اداره کل ثبت احوال

 3000 1000 5450 2680  .......................................................... اداره کل ثبت اسنادو امالک

 25450 14200 54144 25550  ........................................................... اداره کل اوقاف وامور خیریه

 4000 ۷000 15000 11000  ...................................................... اداره کل اموراقتصادی و دارائی

 9500 8500 30818 11419  ........................ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

 12008۷ 30094 182428 1891۷  ...................................... اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوشهر

 15۷۷0 14500 261421 110038  ....................................... اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

 121034 69924 459492 185۷25  .................................. اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

 341898 210361 43۷245 293312  ........................................ اداره کل ورزش و  جوانان استان بوشهر

 10845 3000 22۷50 88۷0  .................................................... اداره کل بهزیستی استان بوشهر

 8۷۷350 814429 19۷6168 634258  ......................................... اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

 1۷139 50853 309903 189219  ............................................ سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

 30۷04 28859 48536 20640  ................................................ اداره کل  دامپزشکی استان بوشهر

 56104 ۷8422 242003 8669۷  ............................................... اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر

 ۷560 12300 11565 4600  ................................ اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

 1010۷ 3000 5۷6410 21410  .............................. ن و تجارت استان بوشهرسازمان صنعت ، معد

 12000 11500 16680 6960  ....................... اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان بوشهر

 000 000 000 000  .....................................................................اداره کل راه و ترابری

 2۷00 8540 15866 1۷60  .................................................. اداره کل هواشناسی استان بوشهر

 16850 5000 33850 15500  ......................... شهراداره کل زندانها واقدامات تامینی و تربیتی بو

 5616 400 22010 6۷30  ........................................ اداره کل تبلیغات اسالمی  استان بوشهر

 9626 1811 28۷83 5560  ....................... اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر

 0 8990 ۷500 0  .................. کشورورزشی  ونگهداری اماکنتوسعه  شرکت سهامی

 

  



 بودجه عمومي استان -20 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   ۷09 

  های اجرایی استان از محل درآمد عمومیای دستگاههای سرمایهاییتملک دارعملکرد اعتبارات  -4-20

 )میلیون ریال( ()دنباله

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 6530 4500 3600 2000  ......................................................................... اداره کل بازرسی استان بوشهر

 6000 0 ۷800 485  .............................................................. اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر

 0 0 0 0  ....................................................................................................... امور مالیاتی

 0 3924۷1 1069644 66325۷  ........................................................................ اییشرکت آب و فاضالب روست

 2642۷8 165520 1۷42585 840956  ........................................................................... شرکت آب و فاضالب شهری

 10460 14330 33318 19۷55  ................................................................................... سازمان امورعشایربوشهر

 1606۷ 82630 154680 2۷418  .......................................................................... اداره کل شیالت استان بوشهر

 19952 14500 30094 1133۷  .......................................................... اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر

 0 0 0 0  ............................................................... برق منطقه ای فارس شرکت سهامی

 ۷۷882 26520 4۷15۷0 890۷9  .................... سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

 0 0 0 0  ............................................................................................................... گمرک

 0 0 0 0  .............................................................................. سازمان صنایع دستی استان

 0 0 0 0  ..........................................................................................دانشگاه خلیج فارس

 401510 390120 ۷23416 265010  ....................... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 118951 144224 520165 253536  ........................................................بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر

 11۷00 15000 20000 9000  ................................................ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 0 0 0 0  ..................................................................................... شرکت مخابرات استان

 0 0 0 0  ........................................................................................ اداره کل پست استان

 9۷1916 1259228 2401452 822580  ................................................................ شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

 3000 2500 10800 2400  ................................................................... اداره کل انتقال خون استان بوشهر

 0 0 2200 0  ...........................................................................................اداره کل فرودگاهها

 623۷29 4335۷ 1611516 5۷1290  ..........................................................................................................شهرداریها

 ۷500 5453 141289 51056  ................................................................................. شرکت شهرکهای صنعتی

 0 0 0 0  ........................................................................................................ پست بانک

 10000 0 0 0  ......................................................................................................... دادگستری

 3000 3000 1000 2000  ........................................................... اداره کل دیوان محاسبات استان بوشهر

 14300 11000 30400 9223  .......................................جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران )بوشهر(

 2899961 294613 486236 280629  .................................... اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان بوشهر

 0 4۷6۷0 1853۷5 8000  ....................................................................... پارک علم وفناوری خلیج فارس

  ان بوشهر .ریزی استسازمان مدیریت و برنامه -ماخذ



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار بودجه عمومي استان -20

۷10 

  )میلیون ریال( ای )عمرانی( برحسب امورهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی -5-20

 شرح

 
1396 139۷ 1398 1399 

     )مصوب(

 9429277 13739990 15908253 9461952  ............................................ جمع

 219۷93 494391 250۷2۷ 194۷46.1  .................................. امور خدمات عمومی

 86916 10624۷ 152460 3488۷3  ................................. امور دفاعی و امنیتی

 33۷00 48320 50۷00 40111  ............................................... امور قضایی

 3252953 5518695 ۷106596 3386989  ............................................ امور اقتصادی

 18000 24904 11565 9۷59  ..................................... امور محیط زیست

 1855329 3002002 41۷9252 2911368  ..... امور مسکن، عمران شهری و روستایی

 1155234 960545 944196 488402  .............................................. امور سالمت

 18941۷5 2۷88923 2215844 1351952  ... یت بدنی و گردشگریامور فرهنگی، ترب

 ۷45۷58 ۷05891 8۷8012 655308  ..............................امور آموزش و پژوهش

 16۷392 900۷2 118601 ۷4444  ..................................... امور رفاه اجتماعی

     )عملکرد(

 5468943 5333960 11118001 6430157  ............................................ جمع

 185135 202495 1952۷9 94639.19  .................................. امور خدمات عمومی

 4506۷ 3۷200 14۷259 32۷200  ................................. اعی و امنیتیامور دف

 22850 5000 448۷4 20665  ............................................... امور قضایی

 2283۷91 26046۷8 5228584 2584320  ............................................ امور اقتصادی

 ۷560 10300 ۷858 4599.64  ..................................... امور محیط زیست

 ۷69499 834962 2۷80566 1894120  ..... امور مسکن، عمران شهری و روستایی

 850619 505439 ۷20966 322110  .............................................. امور سالمت

 913815 913436 12۷8962 ۷959۷۷.6  ... امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری

 248960 195915 528953 354249.۷  ..............................امور آموزش و پژوهش

 143645 24535 84699 322۷۷.16  ..................................... امور رفاه اجتماعی

 بوشهر. ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه -ماخذ 



 بودجه عمومي استان -20 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   ۷11 

 )میلیون ریال( فصل ارایی های سرمایه ای)عمرانی( استانی بر حسب امورعملکرد اعتبارات تملک د -6-20

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 5468943 5333960 15908253 6430158  ................................................. جمع کل  

 185135 202495 000 0  ................................. امور خدمات عمومی

 0 000 000 000 ......................................................فصل قانونگذاری

 182035 19۷685 250۷2۷ 83039  .............................................. فصل اداره امورعمومی

 0 0 41۷00 11000  ..................................... فصل خدمات مالی و مالیاتی

 3100 4810 5520 600  ......... فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی

 45067 0 000 0  ................................. امور دفاعی و امنیتی

 24000 0 000 0 .......................فصل حفظ نظم وامنیت عمومی

 0 0 000 0 .............حقیق وتوسعه دراموردفاعی وامنیتیفصل ت

 2106۷ 20000 39860 16000  ................................................................. فصل دفاع

 22850 5000 50700 20665  .............................................. امور قضایی

 22850 5000 50۷00 0  ............................................... فصل اداره امورقضایی

 0 0 000 0  ...................... فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی

 2281793 2604678 7106596 0  ........................................... امور اقتصادی

 0000 000 000 000 ..............................ارتباطات وفناوری اطالعات فصل

 000 000 000 000 ...........................................................فصل روابط کار

 000 000 000 000 ...............................................................فصل تعاون.

 32154 24500 469660 153818  ............................................................... صل انرژیف

 109۷886 1060918 2291۷5۷ 83520۷  ...................................................... فصل حمل و نقل

 23500 18453 181499 609۷6  ................................................ فصل صنعت و معدن
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 )میلیون ریال( فصل عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای)عمرانی( استانی بر حسب امور -6-20

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 0 0 569326 250۷0  ........................................................... انیفصل بازرگ

 14188۷ 201999 682332 302512  ................................. فصل کشاورزی و منابع طبیعی

 986366 1298808 2912022 1206۷3۷  .......................................................... فصل منابع آب

 0 0 000 0  .................... فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی

 7560 10300 11565 0  .................................... امور محیط زیست

 0 0 000 0  ................................................ فصل مدیریت پسماند
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 )میلیون ریال(( )دنباله بارات تملک دارایی های سرمایه ای)عمرانی( استانی بر حسب امور.فصلعملکرد اعت -20-6

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 0 1000 1200 100  ............................................................................. فصل کاهش آلودگی

 ۷560 9300 10365 4500  ........................................................ فصل حفاظت از گونه های زیستی

 0 0 0 0  .......................................... فصل تحقیق و توسعه در امورمحیط زیست

 769499 834962 4179252 0  ............................ ن شهری و روستاییامور مسکن، عمرا

 514681 309۷8۷ 18111۷5 ۷34136  ............................. فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری

 254818 5251۷5 23630۷۷ 1159984  .............................................................................. فصل آب و فاضالب

 0 0 5000 0  ......... فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی

 850619 505439 944196 0  ................................................................... امور سالمت

 ۷36619 415388 614590 226۷58  ........................................................................................فصل بهداشت

 114000 90051 329606 95352  ........................................................................................... فصل درمان

 0 0 0 0 فصل تحقیق وتوسعه در امور سالمت...................................................

 913815 913436 2215844 0  ............................ امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری

 68598 52400 1۷۷064 98931  ............................................................................... فصل دین و مذهب

 383368 380884 ۷11882 386829  ........................................................................ فصل ورزش و تفریحات

 342680 26412۷ 6388۷8 123911  .............................................................................. فصل فرهنگ و هنر

 62245 13646 448220 69269  ............................................................................ فصل میراث فرهنگی

 11۷00 15000 20000 9000  ............................................................................................ فصل رسانه

 28882 1۷8315 211800 99865  .................................................................................... فصل گردشگری

 16342 9064 8000 81۷2  ................................................................................ فصل صنایع دستی

 0 0 0 0  ........ فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری

 248960 195915 878012 0  ................................................... امور آموزش و پژوهش

 213891 1086۷4 642052 33119۷  ............................................................ فصل آموزش و پرورش عمومی
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)میلیون ریال()دنباله(  ر.فصلعملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای)عمرانی( استانی بر حسب امو -6-20  

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

فصل آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و مهارت 

 35069 25360 6۷502 23053 .................................................................................آموزی

 0 0 0 0 ........................فصل آموزش عالی....................................

 0 0 0 0 فصل پژوهش پایه ای......................................................

 0 0 0 0 ژوهش های توسعه ای ..........................................پ فصل

فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و 

 0 0 0 0 ...............................................................شژوهپ

 143645 0 0 0 ..........................................امور رفاه اجتماعی

 0 0 0 0 ................فصل بیمه های اجتماعی................................

 22300 15999 36400 9223 ............................................................فصل امداد و نجات

 121345 8536 ۷2451 20854 ....................................................................فصل حمایتی

 0 0 10050 2200 ................................................................فصل توانبخشی

 0 0 146۷5 0 ..................ه در امور رفاه اجتماعیفصل تحقیق و توسع

 بوشهر. ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه -ماخذ 
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 مقدمه

خانوار(  و درآمد خانــوار )بودجه هـزینــه بــررســی

 ـانـکـتــوســط ب 1314 بــار در ســال اولیــن برای

 ایــن اصلــی انجــام شــده و هــدف ایران ملـی

 برای مصرف ضرایب آوردن دست ، بـــهبـررسـی

 بوده است.  زندگی هزینه شاخص محاسبه

 ، ادارهطوالنی وقفــه پس از یــک 1338در ســال 

 بــه ایـران ملـی بانک اقتصادی هــایبــررسـی

 اهــمیــت یـد نـظـر در ضـرایـبمنظور تجـد

شهر کشور، با  23، درزنــدگی هـزینــه شـاخـص

مراجعــه بــه خــانـوارهای نمــونـه بــه تهیــه 

 نمــود. از ســال مبــادرت زمینــه آمــار در ایـــن

را  هــایــی، بــررسـیایــران مرکــزی بـانـک 1344

، شهــری و درآمد خـانـوارهـای در مـــورد هــزینــه

 داده اســـت. از سال انــجام طـــور مـرتــببـه

از هـــزینـه خـانـوارها در نقاط  ، آمــارگیــری134۷

تــر، تـوســط گستــرده و در مقیـاســی شهـری

شــد. ایــن آمــارگیـری از  شـروع مــرکز آمار ایران

زینـه، درآمد خانـوارهـای عـالوه بـر ه  1353سال 

شـود و تــاکنــون بـه شهـری را نیـــز شـامـل مــی

، همــه 1360و  135۷،  1355هــای  استثنــای سـال

                                                           

1.  National Household Survey Capability 

Programme, New Yourk. 

و منتشر شده  استخراج آن نتایج سـالـه انجــام شده و

 .است

، و درآمد خانوارهای روستایی از هــزینــه آمــارگیــری

تـــوســط  بـــرای اولیــــن بــار 1342 در ســـال

شــد و  انجــام سـابــق آمـار عمــومــی کـل اداره

 در سال مــرکـز آمار ایران بــا تــأسیــس سپــس

 .یافت تر، ادامهوسیع ، در مقیاسی1344

 و درآمد خـانوارهای حـاضــر، آمــار هـزینــه در حـال

و  "مـرکـز آمار ایران" منبـع دو ، از طـریـقشهــری

و آمـار  "ایران اسالمـی جمهـوری مـرکـزی بانک"

 ، توسطروستـایـی و درآمد خــانــوارهـای هـزینـه

 شود.منتشر می مرکز آمار ایران

و  خوراکی هایآمــار متوسط هزینه فصــل، در این

 و روستایی خانوار شهری ساالنه یک غیرخوراکی

 خانوار و متوسط و وسعت هزینه هایدهک برحسب

 منابــع مـذکور برحسب خـانـوارهـای درآمد ساالنه

 آمــاری هـــایطـرح نتـایــج درآمد، بـراسـاس

هــای . طــرحاســتشده  ارائه مــرکـــز آمار ایران

 ســازمــان هایاز توصـیه مــذکــور، بــا استـفاده

و  NHSCP1هاینشریه متحــد )بــراسـاس ملل

SNA2 از  ای،نمــونــه آمارگیـــری روش ( بـه

2. System Of National Accounts, 1993. 
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در نقاط  نمونه خـانــوارهــایبه  مــراجعه طـریــق

 گیرد.می انجام و روستایی شهری

 تعاریف و مفاهیم

ارزش ریالی کاالها و یا  :مصرفی خانوار هـزینـه

وسط خانوار و به منظور مصرف یا خدماتی است که ت

هدیه به دیگران از روش های خرید، تولید خانگی، در 

( ها سازمان از) رایگان و  برابر خدمت، از محل کسب

 .است شده تهیه

 بدون ،خانوار از هزینه عبارت :خانوار ناخالص هزینه

در نظر گرفتن ارزش ریالی فروش کاالهای دست دوم 

 است.

هرگاه ارزش کاالی دست دوم  :خانوار خالص هزینه

فروش رفته، از ارزش کاالی مشابه خریداری شده، در 

دوره آماری کسر شود، باقی مانده هزینه خالص خانوار 

 در کاالی مربوطه خواهد بود.

کنید  رجوع :، نقاط روستاییخانوار، نقاط شهری

 .«جمعیت – 3 فصل » و مفاهیم تعاریف به

قادیری از هزینه )خالص/ ناخالص( م دهک هزینه:

هستند که خانوارهای آمارگیری شده را از نظر هزینه 

کنند. )خالص/ ناخالص( به ده قسمت مساوی تقسیم می

( % از خانوارهای آمارگیری شده، دارای i× 10بنابراین )

 ای )خالص/ ناخالص( کـمتر از دهـکهزینـه

 i ( ،)خالص/ ناخالص( 1و.....و 10ام هزینه =i.) 

وجوه و ارزش ریالی کاالها و خدماتی  :خانوار درآمد

است که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار افتاده 

و یا از طریق منابع دیگر )حقوق بازنشستگی، درآمد 

حاصل از دارایی ها، دریافتی های انتقالی و نظایر آن( به 

 گیرد.مجموع اعضای خانوار تعلق می

 :زیر است شرح به درآمد خالص انواع ،طرح در این

 بخش بگیریدرامد خالص مزد و حقوق
بگیر درامد تمامی اعضای شاغل مزد و حقوق: عمومی

های مستمر و غیر خانوار در بخش عمومی شامل دریافتی
مستمر پولی و غیر پولی آنها پس از کسر مالیات و 

 بازنشستگی است.

 بخش گیریبدرامد خالص مزد و حقوق
بگیر درامد تمامی اعضای شاغل مزد و حقوق :تعاونی

های پولی و غیر خانوار در بخش تعاونی شامل دریافتی
 پولی آنها پس از کسر مالیات و بازنشستگی است.

 بخش بگیریدرامد خالص مزد و حقوق
درامد تمامی اعضای شاغل مزد و : خصوصی

امل مزد و بگیر خانوار در بخش خصوصی که شحقوق
حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پولی و غیر پولی 

 آنها پس از کسر مالیات و بازنشستگی است.

از  درآمد افرادی: آزاد کشاورزی درآمد مشاغل

کارفرما و یا  صورت، بهکشاورزی در بخش خانوار که

ر ـــاز کس ســد، پـــکننکار می مستقل کارکن

آزاد  درآمد مشاغل عنوان ، بهیـشغل هایهـزینــه

مزد  شامل شغلی های. هزینهاست شده تلقی کشاورزی

، دوام، ابزار بیمواد اولیه هزینه ،پرداختی و حقوق

 مالیات نـتولید و همچنی هایاستهالک، سایر هزینه

 باشد.می شغلی

 درآمد افرادی :آزاد غیرکشاورزی لـاغـدرآمد مش

، در مستقل کارفرما یا کارکن صورت به خانوار کهاز 

د، ـدارن الـار اشتغـک هـب اورزیـرکشـآزاد غی مشاغل

درآمد  عنوان ، بهشغلی هایر هزینهــاز کس ســپ

 .است منظور شده آزاد غیرکشاورزی مشاغل

 کاالهایی و ارزش وجوه تمامی :متفرقه درآمدهای

 غیر از اشتغال هـی بـریقـوار از طــانــخ که است
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د درآمد ــ، ماننتـاس ردهــک خود دریافت اعضای

وسط ـت دهــش هــاختــس مصنوعات از فروش اصلــح

اجــاره امـوال منقول ، بازنشستگی ، حقوقخانوار در خانه

 افتیـدری ایـه، کمکگذاری، سود سرمایهو غیرمنقول

 .هـریـخی و موسسات اجتماعی ایهاز سازمان

 گزیده اطالعات 

های خالص ، متــوسط هــزینــه1399در ســال 

میلیون ریال بوده که  611ساالنه یک خانوار شهری 

 هایدرصد( هزینه 4/6۷میلیون ریال ) 412شامل 

های درصد( هزینه6/32میلیون ریال ) 198غیرخوراکی 

 باشد.  خوراکی و دخانی می

میلیـــون ریـــال متـوسط  412، از 1399ــال در س

های خالص ساالنه غیر خوراکی یک خانوار هــزینــه

میلیــون  149شهری، هــزینــه مسکــن معــادل 

درصد(  0درصد( و هزینه خدمات خانگی  ) 2/36ریال )

 باشند. ترین و کمترین سهــم مــیبه ترتیب دارای بیش

هــای ســاالنــه نــهمیلیون ریال هــزی198از 

خــوراکــی و دخــانــی یـک خــانــوار شهــری 

میلیــون ریـال  51معــادل  « میوه وسبزی»هـزینــه 

های آماده )برای ها و سبزیمیوه»درصـد( و هزینه  26)

تـرتیــب دارای درصد( به 0/0« )مصرف در منزل(  

 باشنــد.تـرین و کمترین سهم میبیـش

ی خالص ساالنه یک ها، متوسط هزینه1399ال در ســ

میلیــون ریــال بــوده کــه  466خانــوار روستایی، 

درصــد( 8/61میلیــون ریــال ) 288شــامــل 

میــلیــون ریــال  1۷۷های غیر خوراکی و هــزینــه

هــای خــوراکــی و دخانـی درصــد( هــزینــه 2/38)

به میزان  افزایشسال گذشته بـاشد و نسبــت بـه مــی

 دهد. درصد را نشان می 158
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  )هزار ریال( های خالص ساالنه یک خانوار شهری و روستاییمتوسط هزینه -1-21

 شرح
1380 1385 1390 1395 

 244870 118830 66332 000 .................... خانوار شهری  

 1۷۷593 86413 000 000  .....های غیرخوراکیهزینه

 6۷2۷۷ 3241۷ 000 000 .. های خوراکی و دخانیهزینه

 176093 86154 48545 000 ... خانوار روستایی  

 114624 5۷۷83 000 000 ... های غیرخوراکیهزینه

 61469 283۷1 000 000 ... های خوراکی و دخانیهزینه

 

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 611115 388334 349463 311855  ........................................ خانوار شهری  

 412594 265262 2464۷8 220868  ................................................ های غیرخوراکیهزینه

 198521 1230۷2 102985 9098۷  ....................................... های خوراکی و دخانیهزینه

 466275 293285 259472 250390  ...................................... خانوار روستایی  

 28858۷ 1۷9536 16468۷ 1646۷۷  ................................................ های غیرخوراکیهزینه

 1۷۷688 113۷49 94۷85 85۷13  ....................................... های خوراکی و دخانیهزینه

 .( ممرکز آمار ایران . )ر. -ماخذ

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.مرکز آمار ایران.  ـ 
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 (  الیهای خالص ساالنه یک خانوار شهری و روستایی )هزار رمتوسط هزینه -21-1نمودار 

 
 21-1جدول  مبنا

  (الیهای خالص ساالنه یک خانوار شهری )هزار رمتوسط هزینه -21-2نمودار 

 

 21-1جدول  مبنا
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(  الی)هزار ر روستاییهای خالص ساالنه یک خانوار متوسط هزینه -21-  نمودار3

  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

1395 1396 1397 1398 1399



 نوارهزینه و درآمد خا -21 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   ۷23 

  )هزار ریال( های خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهری بر حسب اقالم عمدهمتوسط هزینه -2-21

 1395 1390 1385 1380 شرح

 177593 86415 000 000  .......................................................... جمع کل              

 9646 3325 000 000  ........................................................... پوشاک و کفش  

 84۷3 2۷28 000 000  ............................................................................ پوشاک و تعمیرات آن

 11۷3 59۷ 000 000  ...................................................................... انواع کفش و تعمیرات آن

 71899 32528 000 000  .................................................................. مسکن......  

 61230 269۷۷ 000 000  ............................................. های منزل مسکونیبها و سایر هزینهاجاره

 10669 5551 000 000  ................................ ، سوخت و روشنایی منزل مسکونیآب و فاضالب

 8018 4599 000 000  .......................... لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار  

 650 894 000 000  ............................. هاآن، فرش و کفپوش و تعمیرات، اثاث ثابتمبلمان

 125 616 000 000   .................................................................................. لوازم و اثاث منزل

 1909 951 000 000  .................... وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل عمده

 ۷59 414 000 000  ................ هالوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات آن ظروف،

 45۷5 1۷24 000 000  ...................................... دوام منزلدوام و کمکاالها و لوازم مصرفی بی

 0 0 000 000  ....................................................................................... خدمات خانگی

 18814 8549 000 000  ......................................................... بهداشت و درمان  

 10868 4300 000 000  ............................................................... های بهداشتی و درمانی هزینه

 ۷946 4249 000 000  ........................................................ های اجتماعی و درمانیهزینه بیمه

 33894 21642 000 000  ................................................ حمل و نقل و ارتباطات   

 2544۷ 15628 000 000  ........................................................................................... حمل و نقل 

 844۷ 6014 000 000  ................................................................................................. ارتباطات

 6420 3394 000 000  ...................... ها و خدمات فرهنگیتفریحات، سرگرمی  

 1295 630 000 000  ......................................................................... ها تفریحات و سرگرمی

 5125 2۷64 000 000  ................................................................................. زش تحصیل و آمو

 

 

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار رآمد خانوارهزینه و د -21

۷24 

 هزار ریال() )دنباله(  های خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهری بر حسب اقالم عمدهمتوسط هزینه -2-21

 1395 1390 1385 1380 شرح

 28901 123۷8 000 000  ............................................................ کاالها و خدمات متفرقه خانوار  

 2565 1332 000 000  ........................................................... آرایشیخدمات شخصی و وسایل

 204 ۷۷5 000 000  .......................................................................... زینتی و شخصی  لوازم

 2۷46 1084 000 000  ...................... های دسته جمعیهای هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه

 61۷ 224 000 000  ........................................................................... خدمات مالی و حقوقی

 1528 135۷ 000 000  ................................................................................. های مذهبی هزینه

 21241 ۷606 000 000  ................................................................................. های متفرقه هزینه

 

 

 )هزار ریال()دنباله(  النه یک خانوار شهری بر حسب اقالم عمدههای خالص غیرخوراکی سامتوسط هزینه -2-21

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 412594 265262 246478 220868  .......................................................... جمع کل              

 15942 8016 10301 12932  ............................................................ پوشاک و کفش  

 139۷6 6009 8350 11231  ............................................................................ پوشاک و تعمیرات آن

 196۷ 2006 1951 1۷01  ...................................................................... انواع کفش و تعمیرات آن

 149598 103282 95974 82153  ......................................................................... مسکن  

 134389 92۷36 8436۷ 69۷30  ............................................ های منزل مسکونیبها و سایر هزینهاجاره

 15210 10545 1160۷ 12423  ................................ ، سوخت و روشنایی منزل مسکونیآب و فاضالب

 30739 18793 12764 12429  ........................... لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار  

 2489 1588 1538 1036  ............................. هاآن، فرش و کفپوش و تعمیرات، اثاث ثابتمبلمان

 1424 16 103 512   .................................................................................. لوازم و اثاث منزل

 6861 5۷60 3۷21 3411  .................... وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل عمده

 

  



 نوارهزینه و درآمد خا -21 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   ۷25 

 ریال()هزار  )دنباله( های خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهری بر حسب اقالم عمدهمتوسط هزینه -2-21

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 2268 621 4۷3 1062  ...................... ظروف لوازم آشپزخانه وسایروسایل منزل وتعمیرات آنها

 1۷635 10808 6928 6338  ..................................... دوام منزلدوام و کمکاالها و لوازم مصرفی بی

 62 0 0 ۷0  ....................................................................................... خدمات خانگی

 50831 32460 25627 20657  ....................................................... بهداشت و درمان   

 28929 19345 15344 12445  .............................................................. درمانی  های بهداشتی وهزینه

 21902 13115 10283 8212  ....................................................... های اجتماعی و درمانیهزینه بیمه

 83151 53228 52697 49749   ................................................. حمل و نقل و ارتباطات  

 60016 39956 39۷09 38۷29  .......................................................................................... حمل و نقل 

 23135 132۷1 12988 11020  ................................................................................................ ارتباطات

 6887 7898 6904 7748  ...................... ها و خدمات فرهنگیتفریحات، سرگرمی  

 1۷۷2 1۷28 1085 1۷14  ......................................................................... ها تفریحات و سرگرمی

 5115 61۷0 5819 6034  ................................................................................ تحصیل و آموزش 

 75445 41587 42210 35200  ...................................... کاالها و خدمات متفرقه خانوار  

 10111 61۷3 4480 50۷3  .......................................................... آرایشیخدمات شخصی و وسایل

 2۷05 313- 6135 1393  ..........................................................................لوازم زینتی و شخصی 

 832 1214 2448 3396  ..................... های دسته جمعیل، مسافرخانه و مسافرتهای هتهزینه

 1146 58۷ 12۷0 466  ......................................................................... خدمات مالی و حقوقی 

 220۷ 1۷45 20۷3 1949  ................................................................................ های مذهبی هزینه

 58445 32181 25803 22923  ................................................................................ های متفرقه هزینه

 ( ممرکز آمار ایران . )ر. -ماخذ

 سرشماری.دفتر جمعیت، نیروی کار و مرکز آمار ایران .  ـ 

  



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار هزینه و درآمد خانوار -21

۷26 

  )هزار ریال( های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار شهری برحسب اقالم عمدهمتوسط هزینه -3-21

 1395 1390 1385 1380 شرح

 62791 32418 0 0  ............................................... جمع کل        
 14043 7186 0 0  ......... های آن، نان و فراورده، غالتآرد، رشته

 681 245 0 0  ..................................................... آرد، رشته و ماکارونی
 6634 3225 0 0  ............................................................................. التغ

 5۷23 2۷93 0 0  ........................................................................ انواع نان 
 1005 923 0 0  ................................................ بیسکویت، کیک و ویفر 

 13564 7574 0 0  ......................................................... گوشت
 3635 2311 0 0  ..................................................................... گوشت دام 

 4419 2390 0 0  ............................................................. گوشت پرندگان 
 5509 28۷3 0 0  ................................................. گوشت حیوانات دریایی 

 5399 2709 0 0  ............ پرندگانهای آن و تخمشیر و فراورده
 934 393 0 0  ....................................................................... یر انواع ش
 3192 1634 0 0  ............................................................. های شیرفراورده

 12۷3 682 0 0  ........................................................ انواع تخم پرندگان 

 2656 1127 0 0  ....................................... ها ها و چربیروغن
 1 0.26 0 0  .......................................... های حیوانیها و چربیروغن
 2655 112۷ 0 0  ............................................................ های نباتی روغن

 12902 6681 0 0  ......................................... هاها و سبزیمیوه
 6092 3383 0 0  ...................................................................... انواع میوه 

 6۷96 3290 0 0  ................................................................... اع سبزی انو
 14 8 0 0  ...... های آماده )برای مصرف در منزل( ها و سبزیمیوه

 3520 1529 0 0  ....................................... خشکبار و حبوبات 
 1۷94 888 0 0  ........................................................................... خشکبار
 1۷2۷ 641 0 0  ........................................................................... حبوبات

 3659 1441 0 0  .. ها، چای، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی
 1010 550 0 0  ..................................................................... قند و شکر 

 1580 61۷ 0 0  ..................................... ها، مرباها و عسل انواع شیرینی
 10۷0 2۷4 0 0  ........................................................ قهوه وکاکائو  چای،

 2616 1042 0 0  .. ها و سایر ترکیبات خوراکی ها، چاشنیادویه
 652 1۷6 0 0  ..................................................................... انواع ادویه 

 1964 866 0 0  .................................. خوراکیها و سایر ترکیباتچاشنی

 4432 3129 0 0  ................ ها، غذاهای آماده و دخانیاتنوشابه
 2459 1315 0 0  ................................................................... وشابه انواع ن

 842 1263 0 0  ................................................. غذاهای آماده و تنقالت
 1131 551 0 0  .......................................................................... دخانیات



 نوارهزینه و درآمد خا -21 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   ۷2۷ 

)هزار  )دنباله( های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار شهری برحسب اقالم عمدهمتوسط هزینه -3-21

 ریال(

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 198521 123072 102985 90987  ................................................................ جمع کل        

 38767 21628 19705 18046  ........................... های آن، نان و فراورده، غالتد، رشتهآر

 3845 1665 1253 12۷8  ............................................................................. آرد، رشته و ماکارونی

 22622 10326 9665 819۷  ..................................................................................................... غالت

 9415 ۷689 ۷219 6941  ............................................................................................... انواع نان 

 2885 1948 1569 1631  ........................................................................ بیسکویت، کیک و ویفر 

 42025 25743 21521 20417  ........................................................................... گوشت

 13844 ۷42۷ 6۷50 60۷۷  ............................................................................................ گوشت دام 

 13869 8019 69۷8 5344  .....................................................................................گوشت پرندگان 

 14312 1029۷ ۷۷92 8995  ......................................................................... گوشت حیوانات دریایی 

 16145 9516 8347 7447  ............................. پرندگانهای آن و تخمشیر و فراورده

 3192 16۷4 1643 1834  ............................................................................................... انواع شیر 

 8443 5131 4243 3941  ..................................................................................... های شیرفراورده

 4510 2۷12 2462 16۷2  ................................................................................ انواع تخم پرندگان 

 7056 4468 3403 2648  ......................................................... ها ها و چربیروغن

 111 0 20 0  ................................................................. های حیوانیها و چربیروغن

 6944 4468 3384 2648  .................................................................................... های نباتی روغن

 51469 35214 25128 22217  ........................................................... هاها و سبزیمیوه

 236۷8 14166 114۷5 93۷4  .............................................................................................. انواع میوه 

 2۷662 20995 13583 1269۷  ........................................................................................... انواع سبزی 

 128 53 ۷0 145  .............................. های آماده )برای مصرف در منزل( ها و سبزیهمیو

 10907 6237 5348 6284  ......................................................... خشکبار و حبوبات 

 4284 3451 2888 3505  .................................................................................................. خشکبار

 6623 2۷85 2460 2۷۷9  ................................................................................................... حبوبات

 13217 6117 5903 4795  ..................... ها، چای، قهوه و کاکائوقند و شکر، شیرینی

 3319 1993 1556 140۷  ............................................................................................ قند و شکر 

 5۷39 2162 246۷ 2243  ............................................................ ها، مرباها و عسل واع شیرینیان

 4159 1962 18۷9 1145  ............................................................................... قهوه وکاکائو  چای،

 



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار هزینه و درآمد خانوار -21

۷28 

)هزار  )دنباله( های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار شهری برحسب اقالم عمدهمتوسط هزینه -3-21

 ریال(

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 7235 5381 3953 2772  .................... وراکی ها و سایر ترکیبات خها، چاشنیادویه

 1538 ۷39 611 ۷00  ............................................................................................. انواع ادویه 

 569۷ 4642 3341 20۷3  .......................................................... خوراکیها و سایر ترکیباتچاشنی

 11700 8768 9677 6361  ................................. ها، غذاهای آماده و دخانیاتنوشابه

 5546 3650 2991 2۷95  ........................................................................................... انواع نوشابه 

 3882 2969 4604 2۷6۷  ......................................................................... غذاهای آماده و تنقالت

 22۷2 2149 2082 800  .................................................................................................. اتدخانی

 . )ر. م(ایران آمار مرکز -ماخذ

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

  



 نوارهزینه و درآمد خا -21 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   ۷29 

 ریال(هزار )های خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقالم عمده متوسط هزینه -4-21

 1395 1390 1385 1380 شرح

 114624 57804 000 000  .....................................................  کل جمع        

 5165 2461 000 000  ...................................................  کفش و پوشاک

 4599 2011 000 000  .............................................................  آن تعمیرات و پوشاک

 566 450 000 000  ........................................................ آن تعمیرات و کفش انواع

 37635 18528 000 000  ................................................................. مسکن

 28229 13894 000 000  .............................  مسکونی منزل هایهزینه سایر و بهااجاره

 9405 4634 000 000  .................  مسکونی منزل روشنایی و سوخت ،فاضالب و آب

 6640 4142 000 000  ..................  خانوار خدمات و ملزومات اثاث، لوازم،

 585 899 000 000  ................ آنهاتعمیرات  و کفپوش و فرش ،ثابت اثاث ،مبلمان

 194 340 000 000  .................................................................... منزل اثاث و لوازم

 1334 1131 000 000  .....  عمده وسایل سایر و یخچال پز، و پخت و حرارتی وسایل

 211 244 000 000   .....آنها تعمیرات و منزل وسایل سایر و آشپزخانه زملوا ظروف،

 4316 1528 000 000  ........................ منزل دوامکم و دوامبی مصرفی لوازم و کاالها

 0 0 000 000  ........................................................................  خانگی خدمات

 15001 5633 000 000  ................................................. درمان و بهداشت

 8641 2638 000 000  .................................................  درمانی و بهداشتی هایهزینه

 6360 2995 000 000  .........................................  درمانی و اجتماعی ایهبیمه هزینه

 26963 16703 000 000  .........................................  ارتباطات و نقل و حمل

 19930 12465 000 000  .............................................................................  نقل و حمل

 ۷033 4238 000 000  ................................................................................... ارتباطات

 2997 1869 000 000  ..............  فرهنگی خدمات و هاسرگرمی تفریحات،

 513 382 000 000  ............................................................  هاسرگرمی و تفریحات

 2484 148۷ 000 000  ...................................................................  آموزش و تحصیل

 20224 8468 000 000  .............................  خانوار متفرقه خدمات و کاالها

 20۷۷ 842 000 000  ............................................ آرایشی وسایل و شخصی خدمات

 539 ۷09 000 000  ............................................................. شخصی و زینتی لوازم

 1501 ۷81 000 000  .......  دسته جمعی هایمسافرت و مسافرخانه هتل، هایهزینه

 266 183 000 000  ............................................................  حقوقی و مالی خدمات

 1281 806 000 000  ...................................................................  مذهبی هایهزینه

 14560 514۷ 000 000  ...................................................................  متفرقه هایهزینه



 1399 ی استان بوشهرسالنامه آمار هزینه و درآمد خانوار -21

۷30 

 ریال(هزار ) )دنباله(های خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقالم عمده متوسط هزینه -4-21

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 288587 179536 164687 164677 ......................جمع کل..............................................

 19295 6489 6575 9138  ........................................................ پوشاک و کفش 

 1۷143 50۷۷ 5184 ۷890  .................................................................... پوشاک و تعمیرات آن 

 2152 1412 1391 1248  ................................................................ انواع کفش و تعمیرات آن

 69564 47097 44150 45175  ...................................................................... مسکن

 56۷95 3۷515 33083 32118  ..................................... های منزل مسکونی بها و سایر هزینهاجاره

 12۷69 9582 1106۷ 1305۷  ........................ ، سوخت و روشنایی منزل مسکونی آب و فاضالب

 26737 13932 13639 11541  ....................... لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار 

 1058 558 1058 10۷0  ........................ آنها، فرش و کفپوش و تعمیرات ، اثاث ثابتمبلمان

 685 60 309 384  ............................................................................ لوازم و اثاث منزل

 6318 2451 3269 26۷5  ............ ل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل عمده وسای

 2808 565 1244 1034  ............ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات آنها

 15682 1029۷ ۷۷48 63۷9  ............................... دوام منزلدوام و کمکاالها و لوازم مصرفی بی

 18۷ 0 12 0  ................................................................................ خدمات خانگی 

 42000 30543 22282 21965  ...................................................... بهداشت و درمان

 2392۷ 20205 13۷۷2 14585  ........................................................ های بهداشتی و درمانی هزینه

 180۷3 10339 8511 ۷3۷9  ................................................ های اجتماعی و درمانی هزینه بیمه

 71105 47798 48958 45143  .............................................. حمل و نقل و ارتباطات 

 50۷65 3۷46۷ 40195 36094  .................................................................................... حمل و نقل 

 20340 10331 8۷63 9049  .......................................................................................... ارتباطات

 5372 3802 3893 4086  ................... ها و خدمات فرهنگی ات، سرگرمیتفریح

 21۷9 55۷ 130۷ 1359  ................................................................... ها تفریحات و سرگرمی

 3193 3245 2586 2۷2۷  .......................................................................... تحصیل و آموزش 

 54515 298۷4 25190 2۷629  ....................................................... کاالها و خدمات متفرقه خانوار 

 8060 455۷ 3506 3956  ................................................... خدمات شخصی و وسایل آرایشی

 1102 1586 1444 33۷4  .................................................................... لوازم زینتی و شخصی 

 2۷۷ 893 1328 2031  ............... های دسته جمعیهای هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه

 552 340 663 30۷  ................................................................... خدمات مالی و حقوقی 

 1619 1924 1۷82 19۷5  .......................................................................... های مذهبی هزینه

 42906 205۷5 1646۷ 1598۷  ................................................................................. های متفرقه هزینه

 . )ر. م(.ایران آمار مرکز - ماخذ

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



 نوارهزینه و درآمد خا -21 1399 بوشهر ی استانسالنامه آمار

   ۷31 

 ریال(هزار ) های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقالم عمدهمتوسط هزینه -5-21

 1395 1390 1385 1380 شرح

 114624 57804 000 000  ............................................................  کل جمع        

 5165 2461 000 000  ......................  آن هایفراورده و نان ،غالت ،رشته آرد،

 4599 2011 000 000  .........................................................................ماکارونی و رشته آرد،

 566 450 000 000  ................................................................................................. غالت

 3۷635 18528 000 000  ............................................................................................ نان انواع

 28229 13894 000 000  ...................................................................... ویفر وکیک بیسکویت،

 9405 4634 000 000  ....................................................................... گوشت

 6640 4142 000 000  ........................................................................................  دام گوشت

 585 899 000 000  ................................................................................  پرندگان گوشت

 194 340 000 000  ....................................................................  دریایی حیوانات گوشت

 1334 1131 000 000  .......................... پرندگانتخم و آن هایفراورده و شیر

 211 244 000 000  ..........................................................................................  شیر انواع

 4316 1528 000 000  ................................................................................ شیر هایفراورده

 0 0 000 000  ...........................................................................  پرندگان تخم انواع

 15001 5633 000 000  ...................................................... هاچربی و هاروغن

 8641 2638 000 000  ............................................................. حیوانی هایچربی و هاروغن

 6360 2995 000 000  ................................................................................ نباتی یهاروغن

 26963 16703 000 000  ........................................................هاسبزی و هامیوه

 19930 12465 000 000  .........................................................................................  میوه انواع

 ۷033 4238 000 000  ........................................................................................ سبزی انواع

 299۷ 1869 000 000  ........................... (منزل در مصرف برای) آماده هایسبزی و هامیوه

 513 382 000 000  ....................................................... حبوبات و خشکبار

 2484 148۷ 000 000  .............................................................................................. خشکبار

 20224 8468 000 000  .............................................................................................. حبوبات

 2077 842 000 000  ................. کاکائو و قهوه چای، ها،شیرینی شکر، و قند

 539 ۷09 000 000  ........................................................................................  شکر و قند

 1501 ۷81 000 000  ........................................................  عسل و مرباها ها،شیرینی انواع

 266 183 000 000  ...........................................................................  وکاکائو قهوه چای،

 1281 806 000 000  ................. خوراکی ترکیبات سایر و هاچاشنی ها،ادویه

 14560 514۷ 000 000  ........................................................................................  ادویه انواع
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هزار )دنباله( ) های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقالم عمدهمتوسط هزینه -5-21

 ریال(

 1395 1390 1385 1380 شرح

 0 000 000 000  .................................................... خوراکی ترکیبات سایر و هاچاشنی

 0 000 000 000  .............................. اتدخانی و آماده غذاهای ها،نوشابه

 0 000 000 000  ......................................................................................  نوشابه انواع

 0 000 000 000  ...................................................................... تنقالت وآماده غذاهای

 0 000 000 000  ............................................................................................. دخانیات
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هزار )  )دنباله( های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقالم عمدهمتوسط هزینه -5-21

 ریال(

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 177688 113749 94785 164677  .................................................... کل جمع         

 36285 22508 20270 9138  ............... های آن ، نان و فراورده، غالتآرد، رشته

 5212 25۷6 1۷56 ۷890  ............................................................... آرد، رشته و ماکارونی

 19514 10۷9۷ 9۷92 1248  ....................................................................................... غالت

 8928 ۷490 ۷215 451۷5  ................................................................................... انواع نان

 2631 1646 1508 32118  ............................................................. و ویفربیسکویت، کیک

 32172 24216 19385 13057  ................................................................ گوشت

 ۷۷04 58۷3 4۷۷9 11541  .............................................................................. گوشت دام 

 12105 8808 ۷265 10۷0  .......................................................................گوشت پرندگان 

 12363 9535 ۷341 384  ........................................................... گوشت حیوانات دریایی 

 14626 9435 7453 2675  ...................پرندگانهای آن و تخمشیر و فراورده

 2584 1595 1054 1034  ................................................................................. انواع شیر 

 ۷441 49۷2 3822 63۷9  ....................................................................... های شیرفراورده

 4601 2868 25۷۷ 0  .................................................................. انواع تخم پرندگان 

 7184 4304 3309 21965  ............................................... هاها و چربیروغن

 36 34 8 14585  ................................................... های حیوانیها و چربیروغن

 ۷148 42۷0 3300 ۷3۷9  ....................................................................... های نباتیروغن

 52017 31204 24850 45143  ................................................ هاها و سبزیمیوه

 24242 11۷83 10359 36094  ................................................................................ انواع میوه 

 2۷633 193۷9 14444 9049  .............................................................................. زیانواع سب

 142 42 46 4086  ................... های آماده )برای مصرف در منزلها و سبزیمیوه

 8816 4686 4806 1359  ............................................... خشکبار و حبوبات

 3814 1910 2336 2۷2۷  .................................................................................... خشکبار

 5002 2۷۷6 24۷0 2۷629  ..................................................................................... حبوبات

 10077 5983 4731 3956  ......... ها، چای، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی

 2993 23۷2 1۷03 33۷4  .............................................................................. شکر  قند و

 3618 1546 1201 2031  .............................................. ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 3465 2065 1828 30۷  ................................................................. قهوه وکاکائو  چای،
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هزار ) )دنباله(  های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقالم عمدهمتوسط هزینه -5-21

 ریال(

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 5950 5296 3710 1975  .......... ها و سایر ترکیبات خوراکیها، چاشنیویهاد

 1064 590 404 1598۷  ............................................................................... انواع ادویه 

 4886 4۷06 3306 0  ........................................... ها و سایر ترکیبات خوراکیچاشنی

 10562 6116 6271 0  ....................... ها، غذاهای آماده و دخانیاتنوشابه

 534۷ 311۷ 2۷66 0  ............................................................................. انواع نوشابه 

 1985 1036 1314 0  .............................................................و تنقالتغذاهای آماده

 3230 1963 2192 0  .................................................................................... دخانیات

 . )ر. م(.ایران آمار مرکز -ماخذ

 .سرشماری و کار نیروی جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -
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 ریال(هزار ) متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار شهری برحسب انواع منابع تامین درآمد برآورد -6-21

 1395 1390 1385 1380 شرح

 294477 134168 82429 000  ..................................................................... عجم     

 135874 50057 38606 000  ................................................. یدرآمد از حقوق بگیر

 66822 23139 20142 000  ............................................................. یبخش عموم

 59988 20691 16994 000  .................................................................................................. پولی

 6834 2448 3148 000  ............................................................................................. غیرپولی

 564 20691 321 000  ............................................................. یبخش تعاون

 555 63 * 000  .................................................................................................. پولی

 9 ۷38 321 000  ............................................................................................. غیرپولی

 68489 2611۷ 18143 000  .......................................................... یبخش خصوص

 66510 25639 16۷35 000  .................................................................................................. پولی

 19۷9 4۷8 1408 000  ........................................................................................... غیر پولی

 33556 25667 13442 000  ................................................... آزاددرآمد از مشاغل 

 2223 1320 18۷5   ................................................................... یکشاورز

 2205 1311 1848 000  .................................................................................................. پولی

 18 9 2۷ 000  ............................................................................................. غیرپولی

 31333 2434۷ 1156۷ 000  ............................................................. یغیر کشاورز

 3063۷ 24168 11422 000  .................................................................................................. پولی

 696 1۷9 145 000  ............................................................................................. غیرپولی

 125047 58444 30381 000  ........................................................ متفرقهدرآمدهای 

 ۷0289 35096 1468۷ 000  .................................................................................................. پولی

 54۷58 23348 15694 000  ............................................................................................. یرپولیغ
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 ریال(هزار ) )دنباله( متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار شهری برحسب انواع منابع تامین درآمد برآورد -6-21

 1399 1398 139۷ 1396 شرح

 734251 470949 422999 333255  .................................................................... جمع

 361949 230138 182544 162713  .......................................... یدرآمد از حقوق بگیر

      ...................................................... یبخش عموم

 1403۷8 ۷93۷1 63184 ۷10۷۷  ......................................................................................... پولی

 22469 13398 10934 6120  .................................................................................... غیرپولی

      ...................................................... یبخش تعاون

 0 0 ۷44 21  ......................................................................................... پولی

 0 0 0 0  .................................................................................... غیرپولی

      ................................................... یبخش خصوص

 1۷15۷9 120669 98380 809۷0  ......................................................................................... پولی

 2۷523 16699 9302 4525  .................................................................................. غیر پولی

 93856 49297 60851 29849  ............................................ آزاددرآمد از مشاغل 

      ............................................................ یکشاورز

 23181 2294 1828 1۷13  ......................................................................................... پولی

 236 3 24 13  .................................................................................... غیرپولی

      ...................................................... غیر کشاورزی

 68918 46345 5۷329 2۷66۷  ......................................................................................... پولی

 1521 655 16۷1 455  .................................................................................... غیرپولی

 278445 191514 179604 140692  ................................................ متفرقه درآمدهای 

 1۷1388 121869 115252 81182  ......................................................................................... پولی

 10۷05۷ 69645 64352 59510  .................................................................................... یرپولیغ

 ( ممرکز آمار ایران . )ر. -ماخذ

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.مرکز آمار ایران .  ـ 
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  )هزار ریال( تامین درآمد متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار روستایی برحسب انواع منابعبراورد  -7-21

 1395 1390 1385 1380 شرح

 197876 95410 62299 000  .........................................عجم     

 91600 39026 35082 000  .................... یدرآمد از حقوق بگیر

 304۷0 13044 10462   ................................ بخش عمومی

 28588 11640 9194 000  ............................................................. پولی

 1882 1404 1268 000  ........................................................ غیرپولی

 * ۷۷ 182   ................................ بخش تعاونی

 30 5 * 000  ............................................................. پولی

 * ۷2 182 000  ........................................................ غیرپولی

 61099 25905 24438   ............................. بخش خصوصی

 59935 25592 2249۷ 000  ............................................................. پولی

 1164 313 1941 000  ...................................................... غیر پولی

 24449 14094 10۷25 000  .......................آزاددرآمد از مشاغل 

 6986 301۷ 20۷0   ...................................... یکشاورز

 6635 2946 1982 000  ............................................................. پولی

 351 ۷1 88 000  ........................................................ غیرپولی

 1۷463 110۷۷ 8655 000  ................................ غیر کشاورزی

 16812 10931 803۷ 000  ............................................................. پولی

 651 146 618 000  ........................................................ غیرپولی

 81828 42290 16492 000  ........................... متفرقهدرآمدهای 

 46164 26393 ۷528 000  ............................................................. پولی

 35664 1589۷ 8964 000  ........................................................ یرپولیغ
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)هزار  نباله()د متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار روستایی برحسب انواع منابع تامین درآمدبرآورد  -7-12

 ریال(

 1399 1398 139۷ 1396 شرح 

 524381 331989 263582 230416  ......................................................................... جمع

 296435 165587 120712 111776  ......................... درآمد از حقوق بگیری بخش عمومی

 83831 3۷218 23826 2۷061  ................................................................................................ پولی

 11900 5504 3309 31۷8  ........................................................................................... غیرپولی

 0 0 0 0  ........................................................... بخش تعاونی

 0 0 0 0  ................................................................................................ پولی

 0 0 0 0  ........................................................................................... غیرپولی

      ........................................................ خش خصوصیب

 1۷485۷ 108998 85054 ۷8091  ................................................................................................ پولی

 25848 1386۷ 8523 3446  ......................................................................................... غیر پولی

 59739 53567 42022 26297  ................................................. آزاددرآمد از مشاغل 

      ................................................................. یکشاورز

 26064 20600 13969 9091  ................................................................................................ پولی

 6۷9 12۷6 1۷9 128  ........................................................................................... غیرپولی

      ........................................................... غیر کشاورزی

 31961 30539 2۷285 16555  ................................................................................................ پولی

 1035 1153 589 522  ........................................................................................... غیرپولی

 168207 112835 100848 92343  ...................................................... متفرقهدرآمدهای 

 111555 ۷3994 61540 55922  ................................................................................................ پولی

 56652 38841 39308 36421  ........................................................................................... یرپولیغ

 .( ممرکز آمار ایران . )ر. -ماخذ 

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.مرکز آمار ایران .  ـ 
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 مقدمه

ربط های ذیها و محاسبه شاخصقه بررسی قیمتساب

سط در نقاط شهری و روستایی کشور که در حال حاضر تو

ران بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ای

 یر است: گیرد، به شرح زانجام می

فروشی کاالها و  الف( شاخص قیمت عمده

شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی در 

 نقاط شهری

، محاسبه 1315اولین بار، بانک ملی ایران در سال برای 

فروشی و شاخص قیمت عمده 1شاخص هزینه زندگی

 کاالها را در نقاط شهری آغاز کرد. 

، با تغییر سال پایه، محاسبه شاخص هزینه 1338در سال 

فروشی کاالها مورد زندگی و شاخص قیمت عمده

ان تجدیدنظر قرار گرفت و با تأسیس بانک مرکزی ایر

های مذکور، به ، مسئولیت تهیه شاخص1339در سال 

این بانک محول شد. بانک مرکزی  ایران، با توجه به 

تغییرات قابل مالحظه در الگوی مصرف خانوارها و 

را سال پایه قرار داد و  1348ها، سال ترکیب هزینه آن

تجدیدنظر دوم را در محاسبه شاخص هزینه زندگی و 

ی کاالها به عمل آورد. در سال فروششاخص قیمت عمده

تحوالتی در اوضاع اقتصادی کشور پدید آمد و  1353

                                                           

شاخص قیمت کاالها "، "شاخص هزینه زندگی"منظور از . 1
 است. "و خدمات مصرفی 

سال مذکور به عنوان سال پایه در نظر گرفته شد. بر 

های فوق، برای سومین همین اساس، محاسبه شاخص

 بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت.

در  ، با توجه به تغییــرات ایجـاد شـده1361در سال 

ی خانوارها که ناشی از تحوالت اقتصادالگـوی مصرف 

ل به و اجتماعی بعد از انقـالب اسـالمی بود، ایـن سا

نه عنـوان سال پایه انتخـاب شـد و تجدیدنظر در زمی

 های مذکور به عمل آمد. محاسبه شاخص

یـیـر ، با پایان یافتن جنگ تـحمیلی و تـغ1369در سال 

 سـال پایهشرایط اقتصـادی، ضـرورت تجدیـدنظـر در 

 احساس شـد و این سـال را بانـک مرکـزی به عنوان

 سال پایه انتخاب کرد. 

شاخص "، سال پایه را برای 13۷8بانک مرکزی در سال 

 "قیمت کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران

تغییر داد. همچنین این  13۷6به سال  1369از سال 

محاسبه  1383براساس سال پایه  1385شاخص از سال 

 1381و ارائه شده است. الزم به ذکر است از سال 

ی مرکز "هاشاخص قیمت"محاسبه این شاخص در دفتر 

مقرر شد اطالعات  1390آمار ایران آغاز شد و از سال 

این شاخص در سالنامه آماری کشور براساس سال پایه 

 1391ارائه شود. شایان ذکر است در سال  1381

توسط  1390اس سال پایه اطالعات این شاخص براس
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دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران محاسبه و در سالنامه 

 آماری کشور قرار گرفت.

ب( شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 

 خانوارها در نقاط روستایی 

، مرکز آمار ایران برای اولین بار، طرح 1353در سال 

فروشی تعدادی از کاالها و آمارگیری از قیمت خرده 

ت مصرفی در نقاط روستایی را به مرحله اجرا در خدما

، نتایج حاصل از 135۷آورد و از آن زمان تا مهرماه 

های مذکور را همه ساله به صورت متوسط آمارگیری

قیمت کاالها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی، در 

 کرد. قالب نشریات فصلی و ساالنه، منتشر می

و نیمه اول سال  1358پس از آن، نتایج نیمه دوم سال 

آمارگیری فوق، به صورت متوسط قیمت و  طرح 1359

شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی روستایی در 

 اختیار عالقمندان قرار گرفت.

، شاخص قیمت 13۷5لغایت سال  1361از سال 

فروشی کاالها و خدمات مصرفی خانوارها در نقاط خرده

شد. منتشر می تهیه و 1361روستایی، براساس سال پایه 

به عنوان سال پایه  13۷4، سال 13۷6همچنین در سال 

لغایت  13۷5های انتخاب و آمارهای مورد نظر برای سال

ها و کل کشور تهیه و منتشر ، به تفکیک استان1383

به  1381، سال 1391تا سال  1383شده است. از سال 

عنوان سال پایه مبنای محاسبه بوده است. در حال حاضر 

به عنوان سال  1390اساس آخرین تجدیدنظر سال بر

 پایه مبنای محاسبه قرار گرفته است.

 تعاریف و مفاهیم

معیار  شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی:
سنجش تغییرات قیمت تعداد معین و ثابتی از کاالها و 

سال پایه، شاخص خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به
 شود.ه میقیمت کاالها و خدمات مصرفی نامید

سال معین و ثابتی است که درصد تغییرات  سال پایه:
شود و عدد شاخص در شاخص، نسبت به آن سنجیده می

 است.  100آن سال برابر 

سهم هر کاال یا خدمت را در مجموعه  ضریب اهمیت:
کاالها و خدمات مشمول شاخص، ضریب اهمیت 

گویند. در شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی، می
م هر کاال یا خدمت، نسبت هزینه پرداختی خانوار، سه

باشد. در برای آن کاال یا خدمت به کل هزینه خانوار می
فروشی، سهم هر کاال، ارزش فروش شاخص قیمت عمده

فروشی کاالها فروشی کاال به کل ارزش عمدهعمده
 باشد.می

های کاالها و خدمات: بندی در گروهطبقه
های قیمت، بر مات در شاخصبندی کاالها و خدطبقه

المللی و های بینبندیها و طبقهاساس ماهیت آن
 نیازهای ملی انجام گرفتــه است، ولی 

بندی پیشنهادی سـازمان ملل مبنای کلی، طبقه
COICOP(1 )بـرای کـاالهـا و خـدمات مـصرفی،S 

 I T C (2)بـاشـد کــه بنابـر فروشی( مـیبرای عمده
د ایران، تغییـراتـی در آن داده شــده مالحظات اقتصـا

 است. 
ها، کـاالهـا و خـدمات به چند بنـدیدر این طبقه   

ها چندین شود که هر یک از آنگـروه بـزرگ تقسیم می
های اصلی و زیر های بزرگ را گروهزیرگروه دارد. گروه

های فرعی کاالها و خدمات ها را گروههای آنگروه
 نامند. می

های کاالها و خدمات برحسب نیاز بر در ضمن، گروه     
 شوند. بندی میهای اختصاصی نیز طبقهاساس گروه

کاالها به کاالها )با دوام، کم دوام و بی دوام(: 

دوام و دوام، کمصورت میانگین موزونی از کاالهای با

دوام در دوام و باتفاوت میان کاالهای بیاست. دوام بی

ده از آنها است و اینکه آیا کاالهای مزبور مدت زمان استفا

های بیش از یک توان طی دورهاند یا مییک بار مصرف

سال به کرات و پیوسته از آنها استفاده کرد. به عالوه، 

کاالهای بادوام، از قبیل خودرو، یخچال، ماشین 
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لباسشویی، تلویزیون و... ارزش خرید نسبتا باالیی دارند. 

-دوام آن است که انتظار میدوام و باتفاوت کاالهای کم

گرچه بیش از یک )دوام رود عمر استفاده از کاالهای کم

دوام، و ارزش خرید آنها تر از کاالهای بابسیار کوتاه( سال

تر باشد و تعداد دفعات خرید در طول سال نیز بسیار کم

 شوند.میدوام محسوب سایر کاالها نیز بی .باشدبیشتر 

های خوراکیها: تازه و سایر خوراکی هایخوراکی
شود که خرید آنها در ماه هایی اطالق میتازه به خوراکی

گیرد و نوسان قیمت بیشتری بار صورت می بیش از یک
ها دارند. به همین دلیل این را نسبت به سایر خوراکی

شوند )سایر گیری میتقیمها سه بار در ماه خوراکی
این گروه  (.شوندگیری میمتیق ها دو بار در ماهخوراکی

شامل انواع گوشت قرمز و سفید، انواع لبنیات، میوه و 
 سبزیجات تازه است.

کاالها و خدمات عمومی کاالها و خدمات عمومی: 
به آن دسته از کاالها و خدمات اطالق شده است که 

ت و عرضه آن مگذاری قیا بخش عمومی سیاستیدولت 
رژی، ـانهـای حـاملیمت انواع را به عهده دارد. مانند ق

زینه مکالمات ـداشتی دولتی، هـوزشی و بهـات آمـدمـخ
 . تلفن ثابت و...

و مفاهیم رجوع کنید به تعاریف  نقاط شهری:
 ."جمعیت -3فصل"

تعاریف و کنید به رجوع نقاط روستایی:
 ."جمعیت -3فصل"مفاهیم

ــاخص قیمت تولیدکننده: این شـــاخص، تغییر  ش
ـــده )چه از خط تولید قیمت کاال ها و خدمات تولید ش

خارج شده باشند و چه در فرآیند تولید مورد استفاده قرار 
باشـــند( را نشـــان می دهد. به عبارت دیگر این گرفته 

ــده توســط  ــاخص، مقیاس تغییر در قیمت دریافت ش ش
شان یا تغییر در قیمت  تولیدکنندگان داخلی برای تولیدات

سط این تول شده تو های یدکنندگان برای نهادهپرداخت 
 ای شان است.واسطه

این شاخص  شاخص قیمت کاالهای صادراتی:

تغییرات قیمت کاالهای صادر شده از کشور را 

تمامی  کند. کاالهای صادراتی شاملگیری میاندازه

کاالهایی است که به طور کامل در داخل کشور ساخته 

و یا مواد شود یا به صورت کاالی نیمه ساخته و صادر می

 .گردداولیه صادر می

 گزیده اطالعات

های شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار

، با افزایشی به میزان 1399شهری استان بوشهر در سال 

)بر مبنای  6/249به عدد 1399درصد نسبت به سال  34

 ( رسید. 1395سال پایه 

شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای  

و « کاالها»بوشهردر دو گروه اختصاصی  شهری استان

 5/23و  9/39به ترتیب 1399نسبت به سال « خدمات»

ها و خوراکی»درصد افزایش یافته است. در گروه 

، با افزایش «نان وغالت»قیمت ، شاخص«هاآشامیدنی

درصدی باالترین نرخ افزایش را داشته است و پس  2/66

با افزایش « لیچای وسایرآشامیدنی های غیرالک»از آن 

 درصد باالترین نرخ افزایش را داشته است.  5/52

خانـوارهای  شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی

 2/42، 1399، نسبت به سال 1399روستـایی در سال 

)برمبنای سال پایه ۷/2۷3درصد افزایش یافته و به عدد 

 ( رسیده است. 1395

شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 

« خدمات»و « کاالها»وستایی در دو گروه اختصاصی ر

درصد  ۷/23و  ۷/48نسبت به سال گذشته به ترتیب

 افزایش یافته است. 

ترین درصد ، بیش«هاخوراکی و آشامیدنی»در گروه 

درصد   9/84با، «نان وغالت»افزایش مربوط به گروه 

چای وسایرآشامیدنی های  »افزایش و پس از آن 

 میوه ها»درصدی و  سپس  5/80افزایش با «  غیرالکلی
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درصد باالترین نرخ رشد را  8/58با افزایش « وخشکبار

 دارا بوده اند.
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ها، طبقات های اصلی، برخی گروهبخش برحسب شهری خانوارهای مصرفی وخدمات کاالها قیمت شاخص -1-22

  (1395=100) های اختصاصیگروه کاالیی و

 1395 1394 1390 اهمیت ضریب و خدمات کاالها هایگروه

 100 93/68 43/27 100  ................................................... کل شاخص       

 100 92/97 32/78 29/95 :فرعی و اصلی هایگروه             

 100 93/05 32/71 29/65  .................................. ها آشامیدنی و خوراکی       

 100 93/09 32/5۷ 28/69  .................................................................................. هاخوراکی

 100 91/9۷ 42/90 6/۷0  ............................................................................... غالت و نان

 100 90/34 30/۷6 ۷/09  ...................................  هاآن هایفراورده و سفید قرمز، گوشت

 100 89/88 38/91 4/20  ....................................................ماکیان گوشت و قرمز گوشت

 100 92/6۷ 22/90 2/88  ................................................................ دارانصدف و هاماهی

 100 94/62 48/69 2/86  ..................................................................... مرغتخم  و لبنیات

 100 95/10 45/99 1/29  ..................................................................... هاچربی و هاروغن

 100 100/60 35/1۷ 4/09  ....................................................................... خشکبار و هامیوه

 100 91/01 1۷/82 4/45  .....................................................................اتحبوب و هابزیس

 100 92/25 46/49 1/20  ............................................................. هاشیرینی و شکر و قند

 100 94/2۷ 36/24 1/02  ....................................................................... هاچاشنی و ادویه

 100 92/29 35/83 0/96  ........................................ (الکلی غیر) هاآشامیدنی سایر و چای

 100 89/58 36/60 0/30  ......................................................... دخانیات      

 100 93/98 49/72 4/49  ............................................... کفش و پوشاک     

 100 94/44 38/40 33/04  ............ هاسوخت سایر و گاز برق، آب، مسکن،     
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ها، طبقات های اصلی، برخی گروهبخش برحسب شهری خانوارهای مصرفی وخدمات کاالها قیمت شاخص -1-22

 )دنباله( (1395=100)  های اختصاصیگروه کاالیی و

 1395 1394 1390 اهمیت ضریب و خدمات کاالها هایگروه

 100 95/35 51/38 28/08  .................................................................................................. مسکن 

 100 95/41 51/۷6 2۷/89  ...................................................................................................  اجاره 

 100 92/41 41/38 0/18  .......................................................... مسکونی واحد تعمیر و نگهداری 

 100 89/32 118/84 4/96  ........................................................... هاسوخت سایر و گاز برق، آب،  

 100 95/80 43/87 3/12  ........... هاآن نگهداری و تعمیر و خانگی لوازم مبلمان،     

 100 91/64 38/35 5/02  ....................................................  درمان و بهداشت     

 100 94/96 45/92 10/83  ............................................................... نقل و حمل     

 100 98/74 72/53 3/93  ...............................................................  ارتباطات      

 100 95/01 35/62 2/19  ..................................................... فرهنگ و تفریح       

 100 88/78 55/99 1/87  ................................................................  آموزش        

 100 92/22 38/98 1/31  ..................................................... رستوران و هتل        

 100 90/73 41/68 5/11  ........................................ متفرقه اتخدم و کاالها         

      ....................................... : اختصاصی هایگروه             

 100 93/37 39/61 54/44  .................................................................. کاالها         

 0 0 0 5/14  ...................................................................................... کاالهای بادوام

 0 0 0 44/15  ................................................................................... کاالهای بی دوام

 0 0 0 5/16  .................................................................................. کاالهای کم دوام

 0 0 0 45/56  ................................................................. خدمات        

 100 94/06 49/۷5 15/86  ................................................................................... های تازهخوراکی

 0 0 0 12/82  ...................................................................................... هاسایر خوراکی

 0 0 0 11/32  .......................................... کاالها و خدمات عمومی       

 0 0 0 ۷2/11  ........................................................................................ (1)کل شاخص
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 شاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای شهری برحسب گروههای -22-1 نمودار

 (1395=100اختصاصی)

 
 22-1مبنا جدول 

 

  (1395=100خدمات مصرفی خانوارهای شهری)شاخص قیمت برخی از کاالها و -22-2 نمودار

  
 22-1-مبنا جدول
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ها، طبقات های اصلی، برخی گروهبخش برحسب شهری خانوارهای مصرفی وخدمات کاالها قیمت شاخص -22-1

  (1395=100) های اختصاصیکاالیی و گروه

 1398 139۷ 1396 و خدمات کاالها های گروه
 سال به نسبت 1399 سال تغییر درصد 1399

1398 

 34 249/6 186/2 136/93 106/85  ..................................... کل شاخص       

 34 326/8 243/8 155/41 111/45 :فرعی و اصلی هایگروه             

 33/9 326/6 244 154/26 111/55  ..................... ها آشامیدنی و خوراکی       

 33/2 324/4 6/243 154/23 111/۷8  ................................................................. هاخوراکی

 66/2 240/9 9/144 129/۷0 103/85  ............................................................. غالت و نان

 19/6 388/2 5/324 1۷0/93 115/61  .................  هاآن هایفراورده و سفید قرمز، گوشت

 25/۷ 312/۷ 8/248 1۷3/24 112/5۷  .................................. ماکیان گوشت و قرمز گوشت

 14/6 498/2 8/434 156/3۷ 120/05  .............................................. دارانصدف و هاماهی

 46/3 291/3 199 148/34 109/35  ....................................................مرغتخم  و لبنیات

 32/9 258/4 5/194 143/43 100/69  ................................................... هایچرب و هاروغن

 40/4 32۷/8 4/233 1۷2/28 109/28  ..................................................... خشکبار و هامیوه

 26/5 398/۷ 3/315 16۷/۷1 130/03  ................................................... اتحبوب و هاسبزی

 32/۷ 236/۷ 3/1۷8 132/83 100/99  ............................................ هاشیرینی و شکر و قند

 16 3۷3/3 322 1۷0/08 101/20  ......................................................هاچاشنی و ادویه

 52/5 389/9 ۷/255 154/91 104/۷4  ...................... (الکلی غیر) هانیآشامید سایر و چای

 51 350/1 9/231 212/42 101/50  ........................................... دخانیات      

 40/4 267 6/161 137/09 100/61  ..................................کفش و پوشاک     

 24 169/8 1/190 125/92 105/47 هاسوخت سایر و گاز برق، آب، مسکن،     

 24/5 1۷6/1 9/136 12۷/06 106/12  .................................................................... مسکن 

 24/4 1۷5/۷ 4/141 12۷/04 106/13  ......................................................................  رهاجا 

 36/2 236/1 2/141 128/۷2 104/25  ............................ مسکونی واحد تعمیر و نگهداری 

 20/5 133/9 3/1۷3 116/15 101/82  ..............................هاسوخت سایر و گاز برق، آب،  

 و تعمیر و خانگی لوازم مبلمان،     

 2/111 149/58 101/27  ........................................ هاآن نگهداری

 

42/1 8/326  

 24/9 186/5 9/229 125/68 104/99  ..............................  درمان و بهداشت     

 64/1 312/8 190/6 134/33 103/48  ........................................ حمل و نقل      
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ها، طبقات های اصلی، برخی گروهبخش برحسب شهری خانوارهای مصرفی وخدمات کاالها قیمت شاخص -1-22

 (1395=100) های اختصاصی گروه کاالیی و

 1398 1397 1396 و خدمات کاالها های گروه

 درصد 1399

 سال تغییر

1399 

 به نسبت

 سال

1398 

 9/9 151/5 8/137 127/16 102/96  ................................... ارتباطات

 36/7 293/6 7/214 154/70 106/68  ......................... فرهنگ و تفریح

 14/6 171/4 6/149 130/57 113/24  ...................................... آموزش

 29/7 254/5 2/196 129/81 107/78  .......................... رستوران و هتل

 30/4 265/7 7/203 145/74 107/25  .............. متفرقه خدمات و کاالها

      :اختصاصی هایگروه

 39/9 306/5 219 148/09 107  ........................................ کاالها

 ۷8/4 4۷2/9 1/265 166/۷1 102/56  ....................................... کاالهای بادوام

 33/9 289/2 216 145/88 108/23  .................................... کاالهای بی دوام

 44/۷ 288 1/199 143/۷3 100/82  ................................... کاالهای کم دوام

 23/5 181/7 147/1 126/76 107  ..................................... خدمات 

 26/2 3۷6/1 1/298 168/62 118/68  ..................................... های تازهخوراکی

 4۷/9 260/5 2/1۷6 138/52 103/24  ....................................... هاسایر خوراکی

 40/9 185/5 3/122 111/34 102/26  .............. کاالها و خدمات عمومی

 36/6 2۷8/2 ۷/203 141/96 10۷/13  ................................................................. (1)کل شاخص

 .ملکی مسکونی واحدهای اجاری ارزش منهای کل شاخص( 1

 .هاقیمت شاخص دفتر. ایران آمار مرکز -اخذم
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بخش های اصلی ،برخی گروه  برحسب روستایی خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها قیمت شاخص -2-22

 (1395=100)ختصاصی ها،طبقات کاالیی وگرو های ا

 1395 1394 1390 اهمیت ضریب و خدمات کاالها هایگروه

 100 92/07 4/41 100  .................................................... کل شاخص       

 100 88/38 1/33 37/71 :فرعی و اصلی هایگروه             

 100 88/38 9/32 37/08  ................................... ها آشامیدنی و خوراکی       

 100 88/16 ۷/32 35/۷9  ................................................................................... هاخوراکی

 100 94/06 6/44 9/62  ................................................................................ غالت و نان

 100 83/84 9/31 ۷/95  ....................................  هاآن هایفراورده و سفید قرمز، گوشت

 100 8۷/34 8/41 5/12  .....................................................اکیانم گوشت و قرمز گوشت

 100 80/84 4/23 2/84  ................................................................. دارانصدف و هاماهی

 100 9۷/39 8/44 3/68  ...................................................................... مرغتخم  و لبنیات

 100 94/50 6/4۷ 1/89  ...................................................................... هاچربی و هاروغن

 100 96/۷8 1/39 4/33  ........................................................................ خشکبار و هامیوه

 100 81/20 1/16 5/۷4  ........................................................................ حبوب و هاسبزی

 100 9۷/11 1/49 1/24  .............................................................. هاشیرینی و شکر و قند

 100 93/2۷ 8/41 1/35  ........................................................................ هاچاشنی و ادویه

 100 93/8۷ 2/38 1/28  ......................................... (الکلی غیر) هاآشامیدنی سایر و چای

 100 88/16 3/43 0/64  .......................................................... دخانیات      

 100 95/3 40/4 3/33  ................................................ کفش و پوشاک     

 100 96/1 47/9 23/39 هاسوخت سایر و گاز برق، آب، مسکن،     

 100 91/32 51/3 1۷/30  ....................................................................................... مسکن 

 100 91/23 51/8 16/82  ........................................................................................  اجاره 

 100 92/21 46/6 0/48  ............................................... مسکونی واحد تعمیر و نگهداری 

 100 106/9 40/1 6/09  ................................................ هاسوخت سایر و گاز برق، آب،  
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، بخش های اصلی،برخی گروه ها برحسب روستایی خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها قیمت شاخص-2-22

 (1395=100) )دنباله( گروه های اختصاصی  طبقات کاالیی و

 1395 1394 1390 اهمیت ضریب و خدمات کاالها هایگروه

 100 95/8 1/48 3/58 هاآن نگهداری و تعمیر و خانگی لوازم مبلمان،     

 100 91/3 8/38 5/54  ............................................................  درمان و بهداشت     

 100 96/6 3/52 13/60  ....................................................................... نقل و حمل     

 100 98/2 6/65 4/48  .......................................................................  ارتباطات      

 100 96/3 9/39 1/74  ............................................................. فرهنگ و تفریح       

 100 87/1 5/55 1/20  ........................................................................  آموزش        

 100 92/2 2/40 0/32  ............................................................. رستوران و هتل        

 100 87/9 9/41 5/11  ................................................ متفرقه خدمات و کاالها         

     گروههای اختصاصی

 100 92/20 3/38 65/78  ................................................................................... کاالها

 100 000 000 000 م.....................................................................کاالهای بادوا

 100 000 000 000 کاالهای بی دوام..................................................................

 100 000 000 000 ............کاالهای کم دوام......................................................

 100 91/71 9/49 34/22 .............. ................................................................... خدمات

 100 000 000 000 خوراکی های تازه.................................................................

 100 000 000 000 سایر خوراکی ها...................................................................

 100 000 000 000 کاالها وخدمات عمومی.........................................................

 100 92/19 9/39 83/18  ...................................................................... 1)شاخص کل)
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گروه  ، برخیبخش های اصلی برحسب روستایی خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها قیمت شاخص -2-22

 (1395=100) )دنباله( ختصاصیا هایگروهها،طبقات کاالیی و

 1398 139۷ 1396 وخدمات کاالها های گروه

 تغییرسال درصد 1399

سال  به نسبت 1399

1398 

 42/2 273/7 192/43 8/134 106/49  ............................ کل شاخص       

 41/8 323/8 228/31 6/152 112/04 :فرعی و اصلی هایگروه             

 41/9 322/1 226/99 4/151 112/10  ............ ها آشامیدنی و خوراکی       

 40/5 319 226/9۷ 151 112/28  ..................................................... هاخوراکی

 84/9 286/1 154/۷5 3/125 106/34  ................................................. غالت و نان

 18/2 345/8 292/43 180 114/84  .....  هاآن هایفراورده و سفید قرمز، گوشت

 26/3 2۷4/3 21۷/20 8/146 111/29  ...................... ماکیان گوشت و قرمز گوشت

 10/9 4۷4/6 428/06 240/1 121/24  .................................. دارانصدف و هاماهی

 43/4 2۷4/9 191/۷3 6/134 108/41  ....................................... مرغتخم  و لبنیات

 38/۷ 314/۷ 226/93 5/149 106/26  ....................................... هاچربی و هاروغن

 58/8 362/4 228/18 9/160 109/19  ......................................... خشکبار و هامیوه

 25/2 323 25۷/98 5/150 12۷/84  ....................................... اتحبوب و هاسبزی

 43/8 351/1 244/21 1/141 10۷/۷6  ................................ هاشیرینی و شکر و قند

 11/۷ 335/8 300/53 ۷/189 106/40  ......................................... هاچاشنی و ادویه

 80/5 410/۷ 22۷/49 8/162 106/83  .......... (الکلی غیر) هاآشامیدنی سایر و چای
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 برخی ، اصلیبخش های  برحسب روستایی خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها قیمت شاخص -2-22

 (1395=100)  )دنباله(صاصیتگروه های اخ ،طبقات کاالیی وهاگروه

 1398 139۷ 1396 وخدمات کاالها های گروه
 1399 تغییرسال درصد 1399

 1398سال  به نسبت

 37/5 419/6 305/22 222/44 109/1  ................................................ دخانیات      

 46/4 285 194/65 130/5 101  ...................................... کفش و پوشاک     

 23/6 167/1 135/19 108/42 100/99 هاسوخت سایر و گاز برق، آب، مسکن،     

 25/2 1۷۷ 141/39 118/3 106/1  ........................................................................... مسکن 

 24/4 1۷5/۷ 141/22 118/5 106/10  ............................................................................  اجاره 

 50/1 221 14۷/26 109/5 106/13  ................................... مسکونی واحد تعمیر و نگهداری 

 18/4 139/2 11۷/6 80/4 105/10  .................................... هاسوخت سایر و گاز برق، آب،  

 نگهداری و تعمیر و خانگی لوازم مبلمان،     

 255/53 153/9 104/3 هاآن

 

384/2 50/3 

 25/9 193/6 153/8 118/8 104/8  ................................... درمان و بهداشت     

 77/4 347 195/6 128/57 103/2  ............................................. نقل و حمل     

 5/1 140/8 133/92 118/40 103/21  ..............................................  ارتباطات      

 34/2 281/2 209/53 148/7 106/1  .................................... فرهنگ و تفریح       

 20 191/6 159/68 135/84 116/3  ..............................................  موزشآ        

 27/2 228 179/2 125/9 104/2  .................................... رستوران و هتل        

 44/7 334/5 231/2 157/3 107/6  ....................... متفرقه خدمات و کاالها         

       .................................... گروههای اختصاصی

 48/7 321/8 216/3 142/2 106/49  .......................................................... کاالها

 87 499/8 267/3 165/6 102/8 .............کاالهای بادوام..............................

 42/7 300/7 210/8 139/8 107/3 کاالهای بی دوام.......................................

 50/2 309/2 205/9 136/2 101/4 کاالهای کم دوام......................................

 23/7 181/2 146/50 120/53 106/5  ........................................................ خدمات

 25/8 328/8 261/4 164/3 117/1 های تازه.................................... خوراکی

 62/4 308/4 190/0 136/8 107/2 سایرخوراکی ها.......................................

  131/6 95/0 95/5 کاالها و خدمات عمومی............................
 

 44/7 293/5 202/8 138/09 106/57  ............................................ (1شاخص کل)

 .ملکی مسکونی واحدهای اجاری ارزش منهای کل شاخص( 1
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 مقدمه

های ملی، محاسبه هدف از تهیه و تدوین حساب

 های اقتصادی نظیر تولید،ترین متغیرهای جریانمهم

 رمصرف، تشکیل سرمایه، صادرات، واردات و درآمد، د

ترین متغیرهای گیری مهمو اندازهیک دوره زمانی معین 

ی، در نظیر ثروت، دارایی و بده ،اقتصادی موجودی منابع

توان وضعیت ها میمقطعی از زمان است که از طریق آن

صویر اقتصادی کشور را در آن دوره یا مقطع زمانی به ت

 کشورهای های ملی درحساب کشید. تهیه و تدوین آمار

های ملی حساب مختلف، براساس چارچوب سیستم

 شود. پیشنهاد شده توسط سازمان ملل متحد انجام می

به صورت  1953ور برای اولین بار در سال ذکسیستم م

 سیستم» فرموله شده تحت عنوان ایمجموعه

منتشر شده است.  SNA»(1)»یا  «ملی هایحساب

صورت  2008در سال ،  SNAر درـد نظـآخرین تجدی

بین المللی متشکل از سازمان گرفت که توسط پنج نهاد 

المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل، صندوق بین

های اقتصادی و توسعه و کمیسیون جامعه همکاری

بعد از  ،های ملیتصویب رسید. تهیه حساب به ،اروپایی

اس ـورت موردی و براسـص انی دوم بهـجنگ جه

ی هاجمله در سالاز نیازهای خاص در ایران شروع شد، 

تولید ناخالص داخلی ایران »به ترتیب  1338و  133۷

                                                           

1. System of National Accounts: SNA 

تولید ملی ایران برای سال »و  «1334برای سال 

ورد شد. سپس آتوسط کارشناسان خارجی بر، «1336

مد ملی کشور را برای دوره آسازمان برنامه و بودجه، در

های مختلف به تفصیل برای بخش 1340 تا 133۷زمانی 

ورد آنمود. بانک مـلی نیـز برورد و منتشر آاقتصادی بر

 .1338مقدماتی دیگری را برای سال 

در  رانـزی ایـرکـک مـیس بانـبه انجام رساند. با تأس

 .1339سال 

تهیه دلیـل فقدان یک سـازمان رسمی آمار، به

ز عهده این بانک گذاشته شد و پس ا های ملی بهحساب

سماً ، این وظیفه ر1353اه ـم انون بهمنـراساس قـآن ب

 به مرکز آمار ایران محول شد.

های در سال ،های اقتصادیمحاسبه ارزش افزوده بخش

قبل از پیروزی انقالب اسالمی و محاسبه محصــول 

هیه تو نیز  1361ناخالص داخلی از روش هزینه، از سال 

، 1352های ـ ستانده اقتصاد ایران برای سالجداول داده

ترین اقدامات له مهماز جم 1390و  1380 ،13۷0 ،1365

 های ملی بوده است.مرکز آمار ایران در تهیه حساب

های ملی بر اساس آخرین تهیه مستمر و منظم حساب

در برنامه کار مرکز  13۷3از سال ، SNAتجدید نظر 

تا ایران  ارـآمار ایران قرار گرفت، بدین ترتیب مرکز آم

م، های ملی را براساس تعاریف، مفاهیحساب 1390سال 
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 SNAهای محاسباتی منطبق بر ها و روشبندیطبقه

، 2008سال  SNAبراساس  1390و از سال  1993سال

 .کندمی نتشرـه و مـاری و ثابت تهیـای جـهبه قیمت

حاوی اطالعات  1390اطالعات حساب های ملی تا سال 

رشته فعالیت  ۷2تفصیلی مربوط به ارزش افزوده 

اطالعات تفصیلی حاوی  1390اقتصادی و از سال 

رشته فعالیت اقتصادی،  84مربوط به ارزش افزوده 

نهایی و مصرف نهایی واقعی خانوار  های مصرفهزینه

و دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، واردات، صادرات، 

تغییر موجودی انبار، مصارف فردی، مصارف جمعی، 

مد، حساب کاالها و آحساب تولید، حساب ایجاد در

همچنین از سال . استضه و تقاضای کل عر و خدمات

، مرکز آمار ایران مبادرت به تهیه و تدوین 13۷6

ای کرده است و در این راستا تا سال های منطقهحساب

ها و اطالعات محصول ناخالص داخلی استان 1390

رشته فعالیت  ۷2تفصیلی مربوط به ارزش افزوده 

ستان محصول ناخالص داخلی ا 1390اقتصادی و از سال 

رشته  84ها و اطالعات تفصیلی مربوط به ارزش افزوده 

 کند.فعالیت اقتصادی را تهیه و منتشر می

ای از اطالعات در این فصل از سالنامه، عالوه بر گزیده

ها، تهیه شده در بانک ، جدول موازنه پرداختمذکور

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز، ارائه شده است.

ه دلیل تغییر چارچوب کارگاهی طرح الزم به ذکر است ب

نفر کـارکن و  10های صنعتی آمارگیری از کارگاه

تر و لـزوم بازنـگری در اطالعات سـری زمـانی، بیـش

با  1395های ملی سال روزرسانی اطالعات حساببه

تأخیر مواجه گردیده و سری زمانی اطالعات مذکور در 

د نظر قرار خواهد مـورد بازنـگری و تجـدی 139۷سالنامه 

های ملی سالنامه گرفت؛ لذا اطالعات فصل حساب

 نیز تکرار شده است.  1396، در سالنامه 1395

 مفاهیمتعاریف و 

ای از مجموعهای )استانی(: های منطقهحساب

اطالعات آماری که به صورت جامع و هدفمند، مطالعه 

های اقتصادی یک منطقه مشخص کمی و منظم فعالیت

ای یک دوره زمانی معین که به طور معمول یک را بر

سازد. مهمترین کمیت کالن سال است، امکان پذیر می

ها، محصول ناخالص اقتصادی حاصل از این حساب

 داخلی استان است.

عوامل فرایندی است که با استفاده از  تولید اقتصادی:

کاالها و خدمات تحت (، سرمایه و نیروی کار) تولید

منظور تولید لیت یک واحد نهادی، بهکنترل و مسئو

 یرد.گکاالها و خدمات دیگر انجام می

 حد های ملی:تولید اقتصادی از دیدگاه حساب

محدودتر از  ،های ملیمرز تولید در سیستم حساب و

دالیلی، آن دسته از حـــد و مرز کلی آن است. به

های  انجام شده توسط خانوارها که خدمات فعالیت

برای مصرف نهایی خود تولیـد را نگی خاو شخصی 

های ملـی تولید محسوب کنند، در سیـستم حسـابمی

 شود.نمی

اقتصادی است که با استفاده  یموجودیت واحد نهادی:

ها و ها، تقبل بدهیقابلیت تملک دارایی ،از حقوق خود

های  اقتصادی و مبادله با سایر اشتغال به فعالیت

تواند مجموعه کاملی از یها را دارد و مموجودیت

های مربوط ها و بدهیاز جمله ترازنامه دارایی ،هاحساب

بخش  5به خود را تهیه کند. واحدهای نهادی در قالب 

 شوند:بندی میطبقهزیر 
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 های مالیشرکت -1

 های غیر مالیشرکت -2

 عمومی دولت -3

 وسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارهام -4

 خانوارها -5

ها تقاضا و اشیایی فیزیکی هستند که برای آن ا:کااله

ها امکان ایجاد حق مالکیت، وجود دارد و مالکیت آن

نهـادی  تواند از طریق مبادله در بازار، از یـک واحـدمی

 بـه واحد نهـادی دیگر منتقل شود. 

ها بر های ناهمگنی هستند که تولید آنستانده خدمات:

خدمات دارای موجودیت گیرد. اساس سفارش انجام می

ها مستقلی نیستند که امکان ایجاد حق مالکیت بر آن

ها نوجود داشته باشد. خرید و فروش خدمات از تولید آ

 گیرد.یند همزمان صورت میاجدا نیست و این دو فر

محصول ناخالص داخلی،  محصول ناخالص داخلی:

های  اقتصادی واحدهای تولیدی نتیجه نهایی فعالیت

 یک کشور در یک دوره زمانی معین است. محصولمقیم 

 ناخالص داخلی به سه روش تولید، هزینه و درآمد 

 شود.محاسبه می

های ملی به هرگاه اجزاء حساب قیمت جاری )بازار(:

ها را قیمت دوره مرجع  گزارش شود در این صورت آن

 ایم.به قیمت جاری نشان داده

حسب  لی را برهای مهرگاه اجزاء حساب قیمت ثابت:

ها را های سال پایه بیان کنیم در این صورت آنقیمت

 ایم.به قیمت ثابت نشان داده

                                                           

1. Value Added Taxes 

سال معین و ثابتی است که درصد تغیرات سال پایه: 

شود و عدد شاخص در شاخص، نسبت به آن سنجیده می

 است.  100آن سال برابر 

ارزش افزوده، ارزش ایجاد شده در  ه:1ارزش افزود

ولید است. تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف جریان ت

واسطه در هر فعالیت اقتصادی را ارزش افزوده ناخالص 

گویند. پس از کسر مصرف سرمایه ثابت از ارزش می

 آید.ص به دست میلافزوده ناخالص، ارزش افزوده خا

ــا ستانده هر واحد تولیدی، مجمــوع کاالهـ ستانده:

شود و برای د تولیــد میو خدماتی است که در آن واحــ

 وگیرد. سهمی از کاالها استفاده در دسترس قرار می

م یا خدمات که تا پایان دوره حسابداری به صورت ناتما

احد وجزو ستانده  ،کار در جریان ساخت باقی مانده باشد

ر دکاالها و خدماتی که در یک واحد  آید.به حساب می

ر دوره در دیگ دوره حسابداری معین تولید و در همان

جزو  ،شودیندهای تولیـــد آن واحد مصرف میافر

دسته  د. ستـانــده به سهگردستانده آن واحد منظور نمی

شــود: ستانــده بازاری، ستانــده تولید شده تقسیم می

تشکیل سرمایه به حساب  خود مصرفی نهایی و برای

 های غیر بازاری.خود و سایر ستانده

کاالها و خدمات مصرف شده  ارزش مصرف واسطه:

 ت.ثابت اس سرمایهدر جریان تولید، به استثنای مصرف 

مصرف سرمایه ثابت، عبارت  مصرف سرمایه ثابت:

است های ثابت از کاهش ارزش جاری موجودی دارایی

که در اثر از بین رفتن فیزیکی، از مد افتادگی عادی و 

د های تحت مالکیت و مورحوادث معمولی، در دارایی

استفاده یک تولید کننده در یک دوره حسابداری، پدید 
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های تولید است آید. مصرف سرمایه ثابت جزو هزینهمی

 از طرف دیگرشود. ولی مصرف واسطه محسوب نمی

های ثابت تخریب شده در نتیجه جنگ یا ارزش دارایی

آیند، از قبیل حوادث استثنایی که به ندرت پیش می

 ف سرمایه ثابت محسوبجزء مصربالیای طبیعی 

 شود.نمی

 گزیده اطالعات

محصـول ناخالص داخلی کشور به  139۷در ســال 

( حـدود 1390قیمت بازار )به قیمت ثابت سال 

به سال  میلیون ریال بوده است که نسبت 1492515298

 باشد. درصد  می 8/63قبل دارای افزایشی معادل

های الیتترین سهم ارزش افزوده فعبیش 139۷در سال 

های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی )به قیمت

( به ترتیب مربوط به بخش تامین برق 1390ثابت سال 

درصد(و استخراج صنعت  2/51، گاز، بخار و تهویه هوا )

 درصد( می باشد. 3/22)

ستانده بخش های عمده اقتصادی  139۷در سال 

 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 2236434289

 درصد افزایش داشته است. 4/62قبل 

مصرف واسطه بخش های عمده اقتصادی، 

میلیون ریال بوده است که نسبت به سال  ۷51622۷33

 درصد افزایش داشته است.  5/58گذشته
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 )میلیون ریال( های عمده اقتصادیمحصول ناخالص داخلی به قیمت بازار و ارزش افزوده بخش -1-23

 1394 1393 1390 شرح

    قیمت جاری()

 18۷58۷23/۷3 1۷093829/53 ۷3۷3028/104  .............. کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 2۷1693603/5 1۷8۷69۷22/۷ ۷9۷99832/4  ....................................................... استخراج معدن

 145۷41111/۷ 1359۷1838/6 56269201/56  .................................................................... صنعت

 291838990/2 2۷8131232/8 10۷54295۷/4  ..........................تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا

های  انی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتآبرس

 823603/339 6۷8426/9068 443035/2263  .................................................................... تصفیه

 2۷362081/95 12684۷36/85 5604348/۷38  ................................................................ ساختمان

عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و 

 132۷228۷/33 12063850/92 6504228/625  .................................................................... کاالها

 1۷51138۷/68 1401264۷/91 8224233/002  ........................... حمل و نقل و انبارداری و پست 

 1238566/208 10291۷2/01۷ 512281/3255  .............. فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا

 486228۷/04۷ 3105554/449 123۷195/405  .............................................. اطالعات و ارتباطات

 1455548/556 1۷۷2664/392 1191880/961  ......................................... های مالی و بیمهفعالیت

 12030345/92 108122۷2/22 6158554/429  ................................................ امالک و مستغالت

 945430/63۷9 ۷52003/4665 4۷1685/805  ......................... ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت

 480009/8194 389492/0961 231941/4422  ................... های اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت

 9400۷06/3۷ ۷93۷895/552 556154۷/884  ....................... اداره امور عمومی و خدمات شهری

 52289۷6/694 4434865/392 3366851/242  ................................................................... آموزش

های مربوط به سالمت انسان و مددکاری فعالیت

 586۷۷80/۷35 4411141/66 2521۷۷8/941  ............................................................... اجتماعی 

 981813/4946 865324/06۷۷ 54285۷/9418  سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

 829493254/9 6849166۷1/5 29355۷440/4  ................................................................... جمع

 829107363/9 685419158/3 294508076/2   .............. زار(محصول ناخالص داخلی )به قیمت با

محصول ناخالص داخلی بدون نفت )به قیمت 

 557494603/5 506696711/3 214435617/5 .بازار(
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 )میلیون ریال( )دنباله(های عمده اقتصادی محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار و ارزش افزوده بخش -23-1

 139۷ 1396 1395 شرح

    ()قیمت جاری

 36945841/53 26383891/63 19635401/39  ....................................... کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 188522155 11۷168464/6 194۷65302/5  ................................................................................ استخراج معدن

 288811914/4 199143819/3 142390840/1  ............................................................................................. صنعت

 ۷6414۷831/1 42452412۷/9 352551۷0۷/5  ................................................... تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا

 1130456/۷21 926061/3434 ۷63950/2631  ............... های تصفیهت پسماند، فاضالب و فعالیتآبرسانی، مدیری

 49۷68393/93 1826488۷/11 229682۷9/1  ......................................................................................... ساختمان

 26083899/16 18228866/63 14۷6631۷/83  ............ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 33312000/52 23564391/25 2266042۷/18  ..................................................... حمل و نقل و انبارداری و پست 

 23۷0653/131 1۷045۷6/006 1565881/082  ....................................... فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا

 158۷۷186/28 1408۷۷۷3/41 1241160۷/32  ....................................................................... اطالعات و ارتباطات

 5003892/893 235۷650/201 16089۷۷/206  ................................................................. های  مالی و بیمهفعالیت

 24038065/9۷ 16129596/13 16351319/6۷  ......................................................................... امالک و مستغالت

 21038۷4/603 1630241/231 145816۷/۷01  .................................................. ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت

 899954/9999 815۷29/9968 65۷9۷0/1161  ............................................. های اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت

 218424۷1/8۷ 164430۷۷/91 14222584/69  ................................................ اداره امور عمومی و خدمات شهری

 10125982/65 9265882/09 ۷692430/38۷  ............................................................................................ آموزش

 11۷03436/32 102۷6840/56 9068506/802  ........... های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی فعالیت

 2123544/861 1616095/۷3۷ 1221213/9  ......................... سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

 1484811556 902531973 836760884/7  ......................................................................... جمع

 1492515298 911076784 842420129/1  .................... (محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار

 1296767347 792924931/1 638068119  .... (محصول ناخالص داخلی بدون نفت )به قیمت بازار

 .(ممرکز آمار ایران. )ر. -ماخذ

 های اقتصادی.آمار ایران. دفتر حساب مرکز -
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 )میلیون ریال( محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار -23-1 نمودار

 
 23-1 مبنا جدول
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 )میلیون ریال(به قیمت جاری های عمده اقتصادیستانده بخش -2-23

 1394 1393 1390 شرح

 1221243464 1018393192 451582636  ......................................................................جمع

 31815۷63/02 30160460/29 13254۷25/85  .................................. کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 2۷۷488654/2 182385886 83۷49019/43  ........................................................................... استخراج معدن

 429218248/1 393318826 1۷6951312  ........................................................................................ صنعت

 31۷025225/9 298390582/5 113681۷63/1  .............................................. تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا

 121۷۷6۷/5۷4 9۷۷981/41۷2 651566/60۷8  ......... های  تصفیهآبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت

 66924۷34/31 31352862/62 14511۷24/8۷  .....................................................................................ساختمان

 18285696/64 16۷00601/63 89432۷6/96۷  ....... عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 25133490/۷8 20369491/35 1250۷22۷/86  ................................................. حمل و نقل و انبارداری وپست 

 2519259/164 209۷393/01 10422۷0/02۷  .................................. ن جا و غذافعالیت خدماتی مربوط به تامی

 5981860/21 3899135/544 1605۷۷0/33  .................................................................. اطالعات و ارتباطات

 2408262/438 2649491/5۷1 1585124/242  ............................................................ های  مالی و بیمهفعالیت

 12945993/5۷ 1139۷359/66 6486982/۷22  ..................................................................... امالک و مستغالت

 1224180/4۷6 998849/8345 608334/5۷02  ............................................. ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت

 1088548/908 890194/5526 531682/03۷2  .......................................های  اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت

 12098986/۷5 1002۷۷83/52 ۷3۷1695/836  ............................................ اداره امور عمومی و خدمات شهری

 6119229/288 52۷6265/۷16 3890018/341  ....................................................................................... آموزش

 8086950/8 6060995/055 3289282/823  ...... اری اجتماعیهای  مربوط به سالمت انسان و مددکفعالیت

 1660611/66 1439031/605 920858/3883  ..................... سایر خدمات عمومی، اجتماعی،شخصی و خانگی
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 )میلیون ریال( ()دنباله به قیمت جاری های عمده اقتصادیستانده بخش -2-23

 1396 1395 شرح
139۷ 

    

 .................................................................................جمع
121558594

6 

137684982

2 

223643428

9 

 62225129/5۷ 44416242/92 3354513۷/26  ................................................... کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 19222۷۷16/1 120۷05۷02/8 2013۷۷۷86/2  ............................................................................................ استخراج معدن

 861913486 555984942 4005914۷0/6  ..................................................................................................  .صنعت

 ۷93448012/8 450614938/2 38۷236859/6  ............................................................... برق، گاز، بخار و تهویه هواتامین 

 1853308/249 1420160/263 1251342/355  .......................... های  تصفیهآبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت

 121286601/3 4433345۷/29 555089۷8/01 .................................................................................................. ساختمان

 3588585۷/1 249۷0983/41 20402۷31/61  ........................ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 4۷500916/58 35053182/34 32556842/85  .................................................................. حمل و نقل و انبارداری وپست 

 4۷83990/482 3442138/501 3226593/682  ................................................... فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا

 19034143/95 20206396/۷ 14949941/05  .................................................................................... اطالعات و ارتباطات

 ۷006589/899 383135۷/929 28۷9103/۷۷1  .............................................................................. های مالی و بیمهفعالیت

 25۷418۷9/۷ 19۷988۷2/63 1۷52۷126/25  ...................................................................................... امالک و مستغالت

 280۷668/۷39 2198۷94/831 189۷32۷/953  .............................................................. ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت

 1۷96594/426 15۷038۷/3۷9 13۷4186/584  ......................................................... های اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت

 2۷۷85412/68 211456۷0/1 18138۷04/18  ............................................................. اداره امور عمومی و خدمات شهری

 11۷۷2۷81/46 10۷28۷00/54 8830863/006 .................................................................................................. آموزش

 15996696/56 13۷90519/4۷ 12204541/۷5  ....................... های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی فعالیت

 336۷503/252 263۷3۷4/۷۷8 2086409/۷۷6  ..................................... سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

 .(ممرکز آمار ایران. )ر. -ماخذ

 قتصادی.های اآمار ایران. دفتر حساب مرکز -
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 )میلیون ریال(به قیمت جاری های عمده اقتصادیمصرف واسطه بخش -3-23

 1394 1393 1390 شرح

    

 391750208/9 333476520/3 158025195/5  .................................... جمع

کشاورزی، شکار، جنگلداری و 

 1305۷039/29 13066630/۷6 588169۷/۷46 ماهیگیری

 5۷95050/684 3616163/319 394918۷/029 ........ ........................ استخراج معدن

 2834۷۷136/5 25۷34698۷/4 120682110/4  ............................................. صنعت

 25186235/۷ 20259349/۷2 6138805/۷05  ...تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا

آبرسانی، مدیریت پسماند، 

 394164/234۷ 299554/5104 208531/3815  ....... های  تصفیهفاضالب و فعالیت

 39562652/35 18668125/۷6 890۷3۷6/136  ......................................... ساختمان

عمده فروشی و خرده فروشی، 

 5013409/309 4636۷50/۷05 2439048/342  ............ تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 ۷622103/1 6356843/435 4282994/859  ...... حمل و نقل و انبارداری وپست 

فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا 

 1280692/956 1068220/993 529988/۷016  ............................................... و غذا

 11195۷3/163 ۷93581/094۷ 3685۷4/9252  ....................... اطالعات و ارتباطات

 952۷13/8814 8۷682۷/1۷9 393243/2811  ................ های  مالی و بیمهفعالیت

 91564۷/6439 58508۷/4349 328428/2936  ......................... امالک و مستغالت

ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت

 .......................................................  136648/۷652 246846/3681 2۷8۷49/838 

های اداری و خدمات فعالیت

 608539/0884 500۷02/4565 299۷40/595  ..........................................پشتیبانی

اداره امور عمومی و خدمات 

 2698280/3۷9 208988۷/966 181014۷/952  ............................................. شهری

 890252/5942 841400/324۷ 52316۷/0993  ............................................ آموزش

های مربوط به سالمت فعالیت

 22191۷0/065 1649853/395 ۷6۷503/8819  ........... انسان و مددکاری اجتماعی 

اجتماعی، سایر خدمات عمومی، 

 6۷8۷98/1654 5۷3۷0۷/53۷1 3۷8000/4465  ............................ شخصی و خانگی
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 )میلیون ریال( )دنباله(به قیمت جاری های عمده اقتصادیمصرف واسطه بخش -3-23

 1396 1395 شرح
139۷ 

    

 751622733 474317849 378825061/8  ........................................................................... جمع

 252۷9288/04 18032351/29 13909۷35/86  ......................................... کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 3۷05561/06 353۷238/241 6612483/۷11  .................................................................................. استخراج معدن

 5۷31015۷1/۷ 356841122/۷ 258200630/5  ................................................................................................ صنعت

 29300181/۷3 26090810/23 34685152/14  ..................................................... تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا

 ۷22851/52۷2 494098/92 48۷392/092  ................ های  تصفیهو فعالیتآبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب 

 ۷151820۷/4 260685۷0/18 32540698/91  ............................................................................................ ساختمان

 980195۷/942 6۷42116/۷۷3 5636413/۷83  .............. عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 14188916/05 11488۷91/1 9896415/6۷5  ........................................................ حمل و نقل و انبارداری وپست 

 241333۷/351 1۷3۷562/495 1660۷12/6  ......................................... فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا

 315695۷/68 6118623/285 2538333/۷28  .......................................................................... اطالعات و ارتباطات

 200269۷/006 14۷3۷0۷/۷28 12۷0126/565  .................................................................... های مالی و بیمهفعالیت

 1۷03813/۷3 36692۷6/495 11۷5806/5۷9  ............................................................................ امالک و مستغالت

 ۷03۷94/136 568553/5999 439160/2523  ................................................... ای، علمی و فنیهای  حرفهفعالیت

 896639/4262 ۷5465۷/3823 ۷16216/46۷5  .............................................. های  اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت

 5942940/813 4۷02592/191 3916119/494  ................................................... اداره امور عمومی و خدمات شهری

 1646۷98/81 1462818/44۷ 1138432/619  .............................................................................................. آموزش

 4293260/246 35136۷8/914 3136034/951  ............ های  مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی فعالیت

 1243958/391 10212۷9/042 865195/8۷55  ........................... سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

 .(ممرکز آمار ایران. )ر. -ماخذ

 های اقتصادی.آمار ایران. دفتر حساب مرکز -
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 مقدمه

و آمارهای ارائه شده در این فصل مربوط به تاسیسات 

تجهیزات عمران شهرهای استان بوشهر در زمینه 

کشتارگاه، میادین میوه و تره بار، گورستان، فضای سبز، 

می باشد.  000پارک های عمومی، وسایل حمل زباله و 

آمارهای فوق که توسط شهرداری های استان به روش 

ثبتی تهیه می شود از طریق شهرداری ها تهیه و در این 

 فصل ارائه شده است.

 تعاریف و مفاهیم

به مواد جامد، نیمه جامد، مایع )غیر از  پسماند: 

شود که به طور مستقیم یا غیر فاضالب( و گاز گفته می
مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده 

 شود.ضایع تلقی می

شود به تمامی پسماندهایی گفته می پسماند خانگی:

ها در های روزمره انسانکه به صورت معمول از فعالیت
 .شودها تولید میشهرها، روستاها و خارج از آن

بوستان یا پارک عبارت است از فضای طراحی بوستان: 

ای که در مالکیت عموم قرار دارد و جزیی از شده
شود، این فضاها توسط فضاهای شهری محسوب می

درختان و گیاهان پوشیده شده است و براساس نظارت و 
انسان، حفظ و نگهداری یا احداث می شوند. مدیریت 

همچنین برای تفریح و لذت بردن انسان، یا برای 
حفاظت از حیات وحش یا زیستگاه طبیعی آن را ایجاد 

 کرده اند.

مرکزی که توسط وزارت مجتمع فرهنگی و هنری: 

های فرهنگ و ارشاد اسالمی با اهداف و کاربری
فرهنگ  و هنر  فرهنگی، هنری و آموزشی برای اشاعه

در مکانی با امکانات سالن سینما و نمایش یا سالن 
های های آموزشی، کارگاهاجتماعات، کتابخانه، کالس

شاپ و با متراز متوسط هنری، گالری، دفاتر اداری، کافی
 نماید.مترمربع  زیربنا احداث شده و فعالیت می 500

 

فضاهای سبزی که قطعات پراکنده فضای سبز: 

مکانات تاسیسات رفاهی و مبلمان شهری باشد که فاقد ا

 توده غیردرختکاری( -2توده درختکاری  -1شامل )

در مورد فضاهای سبز که از جنس سطح دو بعدی  -

های های سبز و یا توسعهباشد نظیر احداث دیوارهنمی

مربوط به بام سبز که گاهاً در روی سطح سخت برخی 

بایست مساحت می شوداز قطعات فضای سبز ایجاد می

این قسم از قطعات فضای سبز به صورت زیر 

ای از همان قطعه ذکر شود. همچنین اینگونه مجموعه

فضاهای سبز که در خارج از قطعات موجود فضای سبز 

باشد )از نوع توسعه سطحی احداث( خود شامل شماره 

 باشد.قطعه جدیدی می

ش برای تعیین حدود شهر، کنترل گسترکمربند سبز: 

رویه و به هم خوردن تناسب شهر، جلوگیری از رشد بی

شوند. کمربندهای سبز ساخت مورفولوژی شهر ایجاد می

در روند پویش شهر ممکن است نقش اولیه خود را از 
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دست بدهند ولی نقش بالقوه آنها به عنوان فضای سبز 

تعادل بخش و تفرجگاه شهری و شاخص زنده جهت 

ماند. ساخت این کمربندها میتشخیص روند شهر پا برجا 

 کند:های زیر را ایفا میدر پیرامون شهرها نقش

های قابل کشت در حومه در جلوگیری از انهدام زمین -

 اثر گسترش شهرها.

تصفیه و تلطیف هوای شهر و غربال بادهای ورودی  -

 شهر. 

ی برداربهرهرویه شهر جلوگیری از گسترش بی -

 گذاری انجام شده.از سرمایهاقتصادی با بازدهی مفید 

کانی برای دفن درگذشتگان که م:  :فعال آرامستان

 .دارای امکانات مورد نیاز باشد

های عمده فروشـــی و مکان :میدان میوه و تره بار

های خرده فروشـــی متمرکز محصـــوالت و فرآورده
 .کشاورزی و دامی، که شهرداری بر آن نظارت دارد

ده و خارج از انتظار، که رویداد پیش بینی نشـــ :هحادث

 .سبب صدمه و آسیب شود

سوخ :سوزیآتش شتعال خارج از کنترل مواد  ، تنیا

 .که معموالً با دود، حرارت یا نور همراه است

 گزیده اطالعات 

بدلیل عدم همکاری برخی از شهرداریها در ارسال به 

موقع اطالعات ارائه گزیده ای از اطالعات که بیانگر 

ان در زمینه خدمات شهری باشد وضعیت کلی است

ناممکن است  با این وجود گزیده اطالعات دریافتی به 

 این شرح می باشد:

 16د میادین میوه و تره بار استان تعدا 1399 تا سال

 متر مربع می باشد. 822۷9میدان به وسعت 

آرامستان وجو دارد و تعداد مجتمع  6۷در استان تعداد 

 باشد. می33فرهنگی هنری در استان 

ایستگاه آتش نشانی وجود دارد  38بوشهر تعداد  در شهر

ایستگاه در مرکز شهرستان ) شهر  4که از این تعداد  

بوشهر( موجود است. که کل جمعیت شهر بوشهر را 

آتش نشان در شهر بوشهر  ۷5پوشش می دهد و جمعا 

ماشین آتش  1۷شغول به خدمت می باشند و تعداد م

 می باشد. نشانی در مرکز استان

. در این حمل می شودتن زباله 6/1روزانه  بوشهر در شهر

بوستان وجود دارد . همچنین وسعت فضای سبز 69شهر 

 می باشد.متر مربع 14684۷4شهربوشهر 

قطعه پراکنده فضای سبز وجود دارد.و 19در شهر بوشهر 

متر مربع 421050مساحت کمربند سبز در شهر بوشهر

می باشد.
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 1399هری خدمات ش -1-24

 شهرستان

مجتمع فرهنگی و هنری 
 )فرهنگسرا(

 فعال آرامستان میادین میوه و تره بار

 مساحت تعداد مساحت  تعداد مساحت تعداد

 66500 15 23440 3 6350 4 بوشهر.......................................................

 35000 4 1۷22 2 ۷800 2 ...........تنگستان.......................................

 32130 2 0 0 400 1 جم ..........................................................

 296190 15 34000 3 13195 ۷ دشتستان ...............................................

 155000 6 98۷9 2 5933 4 ..دشتی.....................................................

 159022 ۷ 0 0 6208 10 دیر.............................................................

 32183 1 1919 1 0 0 دیلم..........................................................

 452۷8 ۷ ۷319 4 502۷ 2 کنگان......................................................

 103019 ۷ 0 0 23۷0 2 عسلویه....................................................

 195000 3 4000 1 500 1 گناوه.......................................................

 .مآخذ:شهرداری های استان

 طق شهرداری در مرکز استانهای آتش نشاني برحسب منامشخصات ايستگاه -2-24

 سال و منطقه شهری

تعداد ایستگاه 

های آتش 

 نشانی

تعداد پرسنل 

 عملیاتی

تعداد  تعداد ناوگان عملیاتی  

)بجز حوادث

 آتش سوزی(

تعداد آتش 

 سوزی

1380 ...................................................................  4 000  000 000 000 

1385 ...................................................................  4 000  000 000 000 

1390 ...................................................................  4 000  000 000 000 

1395 ...................................................................  4 71  16 427 481 

1396 ...................................................................  4 75  16 617 568 

1397 ...................................................................  4 75  16 743 463 

1398 ...................................................................  4 74  17 698 461 

1399 .......................................................  4 75  17 698 461 
 000 000 000  000 4  ...............................................................1منطقه 

 000 000 000  000 4  ...............................................................2منطقه 
 بوشهر. شهر شهرداری -ماخذ

 
 
 
 



 1399 ی استان بوشهرامه آمارسالن یعمران شهر -24

۷۷4 

)تن در                                    شهر بوشهرگانه شهرداری دوآوری شده به تفکیک مناطق پسماند جمع -3-24
 سال(

 پسماند خانگی  کلپسماند  سال و منطقه شهری

1380 ...............................................................................................................  130 110 

1385 ...............................................................................................................  145 135 

1390 ...............................................................................................................  150 143 

1395 ...............................................................................................................  1۷0 162 

1396 ...............................................................................................................  1۷0 161 

139۷ ...............................................................................................................  180 165 

1398 ...............................................................................................................  180 1۷0 

1399 ...................................................................................  598 587 
 000 000  ........................................................................................................... 1منطقه 

 000 000 . .......................................................................................................... .2منطقه 

 بوشهر. رشه شهرداری -ماخذ

برحسب  شهربوشهروضعيت فضای سبز  -4-24
 )مترمربع(     مناطق                                                                                          

 سال و مناطق
 قطعات پراكنده فضای سبز بوستان

 مساحت كمربند سبز 
 مساحت تعداد مساحت تعداد

1380 ........................................  13 11۷1۷1 000   000 000  

1385 ........................................  22 189180 000  000  35۷6۷ 

1390 ........................................  43 263303 5 10198 90950 

1395 ........................................  51 44۷924 ۷ 44151 190950 

1396 ........................................  5۷ 59052۷ 11 ۷3541 330950 

1397 ........................................  60 ۷42998 14 101۷28 3۷6550 

1398 ........................................  65 86۷998 16 12425۷ 401050 

1399 .................................  69 878248 19 169176 421050 

 68950 11۷254 12 594۷2۷ 36  ................................... 1منطقه 

 352100 52000 ۷ 283521 33  ................................... 2منطقه 
 

 شهربوشهر. شهرداری -ماخذ
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 مساحت فضای سبز شهر بوشهر)متر مربع(-24-1نمودار
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 موضوعی نمایه
 

سرعنوان نمایه ای)واژه های کلیدی(از جداول سالنامه آماری 

انتخاب وبه صورت الفبایی مرتب شده است. درمواردی که  تاناس

ارایه تقسیمات فرعی برخی ازسرعنوان ها نیز ضرورت داشته 

،تقسیمات فرعی مذکور به صورت الفبایی و با رعایت فاصله از سر 

سطر،زیر سر عنوان های مربوط درج شده است.شماره هایی که 

ت فرعی آن درج شده درمقابل هر سرعنوان نمایه ای یا تقسیما

است.عدد سمت چپ هرشماره  ،معرف شماره جداول  سالنامه

،نشانگر شماره شماره فصل وعدد سمت راست آن ،مبین شماره 

جدول در داخل فصل مربوط است.الزم به ذکر است خط تیره ای 

که بین شماره دو جدول قرار دارد بین معناست که واژه کلیدی 

 بین دو شماره جدول نیز وجود دارد. مورد نظر در جدول یا جداول

 آ

 آب 

 9-5و  9 -6           ـ تعداد انشعاب 

 9-5و  9 -6تولید                                                -

 4-7،9    ـ حجم مخازن

– 9 

 9 - 6    ـ طول شبکه

 9 -3       ـ فروش

 9 -1     ـ مقدار تخلیه

 2 -7    ـ آبخیزداری

 ا آب و هو

  1 -6    های هواشناسی ـ ایستگاه

 6-1    ـ بارندگی 

 6-1     دمای هوا 

 1 - 7    ـوضع جوی

 آتش سوزی  –نگاه كنید به جنگلها     هاآتش سوزی جنگل

آتش  –نگاه كنید به مراتع   آتش سوزی مراتع

 سوزی 

 17 - 4لغایت 17 -3                    ها   آزمایشگاه

 الف 

 10 - 9              ه های تعاونیاتحادی

 2-18و  2 – 17   ازدواج ثبت شده 

 3-3          اشتغال 

 11 - 19             انبارها 

 18-8و  18-9    اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي

 18 - 8                         هاـ سالن

 18 - 9              ها ـ چاپخانه

 اعتبارات 

 20-6و  20-4الی  20-3     ـ عملکرد

 20 - 5لغایت  20 – 4                 ـ عمرانی

  20 – 3                ایـ هزینه

 ب 

 بازرگاني 

 10-5الی   10 -1                        ـ گمرک

 10-5و  10 -2و 10 -1      ـ صادرات

 10-5و 10 -4و  10-3       ـ واردات
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  16 -4لغایت  16-1           باسوادان

 ها بانک

 13 -1    ـ تعداد واحدها 

 13-6و  13-5     ـ تسهیالت پرداختی 

 13 -3               ـ سپرده ها

 13-8و  13-7      ها ـ بدهی

 های عمده اقتصادیبخش

 3-2و  3-1          نقاط شهری و روستایی-

  15-20و  15-19و  15-18 شدگن اداره كل تأمین اجتماعیبیمه

 23 -1    ـ ارزش افزوده 

 23 -2     ـ ستانده

 23 - 3              ـ مصرف واسطه 

 برق 

  8 -15  ـ تعداد روستاها و خانوارها ) مشترک (

 8 - 14               ـ تعداد مشتركین

 8 -12   ـ طول خطوط انتقال 

 8 -16    ـ مقدار فروش 

 لویزیوننگاه كنید به ت های تلویزیونیبرنامه

 نگاه كنید به رادیو های رادیوییبرنامه

نگاه كنید به موزه   بناهای تاريخي ) بازديدکنندگان (

 ها و بناهای تاریخی ) بازدید كنندگان ( 

 بنياد شهيد و امور ايثارگران 

 15-11و  15-10             ـ جانبازان

  نگاه كنید به سازمان بهزیستی استان.            بهزيستي

  3 -27و  3 -26و  3 -23          به کارگمارده شدگان

 نگاه كنید به دام بیماریها    های انگلي ) دام (بيماری

 

 پ 

 9 -15لغایت  9- 1          های ساختمانيپروانه

 16 -8لغایت  16 -6                پرتونگاری، مراکز

 پست 

 11 -23             ـ انواع خدمات

 11 -26لغایت  11 -23      ـ مرسوالت

  11-23                 ـ واحدها 

 ت 

 10 -10و  10 -11          تأسيسات اقامتي

 تربيت معلم، دوره 

 14-8و  14 – 7   تصادفات 

 1 -4لغایت  1 -2           تقسيمات کشوری 

 12-1و  12-2و  12-6      تلفن 

 12-7    تلويزيون 

 17-4     توانبخشي، مراکز

 ج 

 جمعيت 

  2 -9      ـ تابعیت

 3 -3لغایت  3 -1           ـ توزیع نسبی

  2-16و  2-3       ـ جنس

 2-13الی  2-10و  2 -3و  2 -2      ـ سن 

 2-8الی  2-5       ـ خانوار

 2-16و  2 -4       های سنیـ گروه

 2-6      ـ ساكن و غیرساكن 

 4-31       کاری جنگل

 ها جنگل

 4-33و  4-31      ـ آتش سوزی

 خ 

 خانوار 

 نگاه كنید به جمعیت          ـ جمعیت 

 2 -6       ـ شهری و روستایی

 21-7و  21-6     ـ متوسط درآمد ساالنه 

 21-5الی  21 -1              ـ متوسط هزینه 

 17-2    های بهداشت خانه
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 19-1     خدمات شهری 

 د 

 ها دادگاه

 14 -2    های مختومهـ پرونده

 14 -1     ـ تعداد شعب 

   هانگاه كنید به دادگاه          های انقالبدادگاه

 هانگاه كنید به دادگاه            های تجديد نظر دادگاه

 ها نگاه كنید به دادگاه        های عموميدادگاه

 16-8لغایت  16 -6          داروخانه 

 دام 

  16 -18                 ها ـ بیماری

 4 -23      ـ ذبح شده 

 آموزان دانش

 16-5    ـ دوره آموزش استثنایی 

 16 -7و  16- 5    های تحصیلی ـ دوره

 16-8         ـ فارغ التحصیالن

 ها، مراكز و مؤسسات و مدارس آموزش عالیـ دانشگاه

  16-31 الی 0-16 2                                 

            ـ درآمد خانوار  

 درآمد ساالنه – متوسط  –نگاه كنید به خانوار 

 ها دريافتي

 20-2     درآمدهای استانی 

 20-4و  20-3      درآمدهای عمومی

 ر

 11-2و 11 -1         ها راه

 12-7     راديو 

 11-3و  11-2و  11-1.      آهن راه

  18-14                         های ورزشیرشته

 ز

 س 

 ساختمان 

  9-12الی  9 -9  های خصوصی، فعالیتـ بخش

  7-4الی  7-2     های صادر شده پروانه

 سازمان مسكن و شهرسازی 

  9 -10   های احداث شده ساختمان

 9 - 14             های واگذار شده زمین

 ای سازمان آموزش فني و حرفه

  16-33              گاندیدـ آموزش

 16-32              ـ مراكز ثابت

 16-32               ـ مربیان

 سازمان بهزيستي کشور 

 15-1    ـ تعداد واحدها

 3-1   های عمده فعالیتـ گروه

 سازمان تأمين اجتماعي 

 14 -15لغایت  14 -13     ـ بیمه شدگان

 14 -15            ـ غرامت پرداخت شده

 14 -15             های نقدیكمك ـ

 14 -16              ـ مستمری بگیران

 14-14و 14 -13             ـ نوع بیمه

 سازمان صنايع و معادن 

 7 -1    ـ جوازهای تاسیس صادره

 7 - 4لغایت  7 -2       ی صادره برداربهرهـ پروانه های 

 سازمان نهضت سوادآموزی 

 16-19             الـ سواد آموزان بزرگس

 4-24     ـ سموم و مقدار فروش

 نگاه كنید به باسوادان         سواد -

 14 -6     سرقت

 سينما 

 18-7    ـ تماشاگران 

 18-7   ها (ـ گنجایش، ) سالن

 18-7     ـ تعداد 
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 ش 

 شاخص بها 

 22-2              ـ كاالها و خدمات مصرفی ) روستایی ( 

 22-1                خدمات مصرفی ) شهری ( ـ كاالها و 

 10 -8و  10 -7     شاغالن

 3-1      ـ جنس

 ص 

 صندوق بازنشستگان کشور 

 15-26              ـ بازنشستگان 

 15 -26             بگیر مشتركین حقوق

 

 ط 

 1 - 1          طول جغرافيايي

 2-19الی  2-17   طالق ثبت شده

 ع 

 1 - 1    ييعرض جغرافيا

 ف 

 8-6      فاضالب شهری 

 6 - 1    های نفتي ، مصرففرآورده

 3-7      های شغليفرصت

 ك 

 ها کارکنان دستگاه

 3-4       ـ وضعیت استخدامی

 3-6         ـ مدرک تحصیلی

 های صنعتی ) ده نفر كاركن و بیشتر (كارگاه

 7-14الی  1-7                              

 7 -14             ـ ارزش افزوده فعالیت صنعتی 

 7 -11و  7 -10   ـ جبران خدمات مزد و حقوق بگیر 

 7-12و  7-4و  7-13          ـ سرمایه گذاری 

 7-9لغایت  7-7 ـ تعداد شاغالن

 7-1و  7-8و  7-11و  7-13و 7-14 ـ وضع فعالیت 

 7-6لغایت 

 18-11            ـ پرورش فکری كودكان و نوجوانان 

  کتابخانه ـ

 18-11                         ـ تعداد

 18-11              ـ كتاب ها 

 18-11              ـ اعضاء و مراجعین

  های عمده فروشيکارگاه

 ها ( گاه كنید به عمده فروشی ) كارگاهن

 4 -23    ها کشتارگاه

 کميته امداد امام خميني )ره( 

  15-6و  15-5      مات ـ انواع خد

 15 -5     ـ واحدها 

  15 -5    ـ مددجویان

 4-23   کود شيميايي ، توزيع

 گ 

 6 -3     گازرساني

 گاز طبيعي 

 6 - 3     ـ مصرف

 6 -3     ـ مصرف كنندگان

 6 -1       ـ گاز مابع ، مصرف

 6-3      ـ انواع انشعاب 

 ننگاه كنید به شاغال های عمده شغلي گروه

 5-4       ـ ارزش تولیدات

 5-3       تعداد شاغالن-

 5-4       ـ ارزش تولیدات

 جبران خدمات مزد و حقوق بگير

 5-6       گذاریـ سرمایه

 م 

 2-14  متولدين ثبت شده ) جنس ( 

 23-1   محصول ناخالص داخلي
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 مراتع 

 4-33                         ـ مساحت

 4-35     ـ اصالح و احیاء

 17-2      مرکز بهداشتي درماني

 نگاه كنید به پرتونگاری، مراكز           مراکز پرتونگاری

 نگاه كنید به پرتونگاری، مراكز           مراکز توانبخشي

 18-10             مطبوعات 

  معادن

 5 - 5      ـ ارزش افزوده

 5 - 5    هاها و دریافتیـ ارزش پرداختی

 5-4       ) توليدات (  مواد معدني

 13-9الی  3-7                 متقاضيان کار 

 3 -23                مراکز کاريابي 

 18 -12    موزه ها و بناهای تاريخي ) بازديد کنندگان (

 2-16لغایت  2- 13                                مهاجران 

 ن 

 نهضت سوادآموزی

 سوادآموزی نگاه كنید به سازمان نهضت 

 4-32      نهالستان 

 8-11و  8-10و  8-9              ها نیروگاه

 

 و 

 واحدهای مسكوني 

 9-8و  9-6و  9-4             ـ تعداد 

  9 -17     ـ سال اتمام بنا

  ـ واحد مسکونی تکمیل شده

 11-13و  11-12و 11-9و  12-9

 11-5و  11-6و  11-8و9-3        ـ نوع اسکلت و مصالح

 9-2       ـ نوع پروانه 

 وسايل نقليه عمومي جاده ) مسافری ( 

 11-5و  11-6و  8-11          

 نگاه كنید به آب و هوا         وضع جوی 

 ورزش 

 18-13                        ـ تأسیسات و مکان ها 

  18-14                                    ـ رشته ها 

 18-16                 ـ مسابقات 

 18-15              ورزشكاران 

 هـ 

 هزينه خانوار

 های خالص خانوار  هزينه

 های خالص خانوارنگاه كنید به هزینه  

 21-5و  21-3          ـ خوراكی و دخانی

 21-4و  21-2       ـ غیر خوراكی
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 منابع ومآخذ

 فصل
 شماره جدول مأخذ عنوان

 شماره

 جمعیت 3

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر،معاونت آمار واطالعات 

 1395،نتایج تفصیلی سرشماری نفوس ومسکن 
 3-1۷الی 3-1

مه آمارهای جمعیتی ثبت سازمان ثبت واحوال استان بوشهر،سالنا

 ،1399احوال استان بوشهر
 3-23الی3-18

 نیروی انسانی 4

 1-4_ 3-4 1399وی کار.تهران ،نتایج طرح نیرمرکز آمار ایران

اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان بوشهر،مدیریت پشتیبانی 

وتوسعه منابع انسانی،سالنامه آماری اداره کل تعاون ،کار ورفاه 

 1399اجتماعی استان بوشهر

4-10 _4-6 

5 

کشاورزی، 

جنگلداری و 

 شیالت

 5-8الی 1-5 1393شاورزی ،نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کمرکز آمار ایران

 5-11الی 9-5 1393نتایج آمارگیری از دامداریهای کشور  -مرکز آمار ایران

 5-13الی 12-5 1399،نتایج آمارگیری ازباغداریهای کشور مرکز آمار ایران

،نتایج آمارگیری از مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی مرکز آمار ایران

1399 
 5-15و5-14

نتایج آمارگیری از فعالیتهای پرورش مرغ  ،ایرانمرکز آمار 

 1399تخمگذار
5-16 

 5-22الی 20-5 1399نتایج آمارگیری از گاوداریهای صنعتی کشور  -مرکز آمار ایران

 23-5 1399نتایج آمارگیری از طرح کشتار دام -مرکز آمار ایران

سالنامه معاونت برنامه ریزی ومدیریت منابع -سازمان شیالت ایران

 1400،تهران،1394-1399آماری شیالت ایران
5-35 
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 فصل
 شماره جدول مأخذ عنوان

 شماره

5 

کشاورزی 

شیالت 

 جنگلداری

 23-5 1399مرکزآمارایران،نشریه کشتاردام 

وزارت جهاد کشاورزی،آمارنامه کشاورزی،معاونت برنامه ریزی 

 1400،تهران،1398-99واقتصادی،آمارنامه کشاورزی
5-5 

 معدن 6
آمارگیری از معادن در حال بهره برداری ،نتایج طرح مرکز آمار ایران

 1399کشور
 6-6الی6-1

 صنعت ۷

،نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی کشور مرکز آمار ایران

139۷ 

 

 8-13الی 8-5

 

9 
ساختمان و 

 مسکن
 10-8الی 1-10 1399ج آمارگیری از پروانه های ساختمانی کشوری،نتامرکز آمار ایران

 16-4الی 16-1 1395،نتایج تفصیلی سرشماری نفوس ومسکن ایرانمرکز آمار  آموزش 1۷

18 
بهداشت و 

 درمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر،مدیریت -

 ،1399آمار وفن آوری اطالعات،سالنامه آماری سال 

 

 18-14الی 18-1

21 
هزینه و درآمد 

 خانوار

 139۷مد خانوارشهری ،نشریه نتایج هزینه و درآمرکز آمار ایران

 139۷،نشریه نتایج هزینه ودر آمد خانوار روستایی--------

 21-۷الی  21-1

22 
شاخص های 

 قیمت

،نشریه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی مرکز آمار ایران

 1399خانوارهای شهری و روستایی 
 22-2الی 22-1

 

،تهران:سازمان برنامه وبودجه 1399طالعات ،سالنامه آماری استان بوشهر سال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر.معاونت آماروا-

 .1399کشور،
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ط مرکز آمارایران،تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری)برای استفاده در طرح ها وگزارش های آماری(،تهران:مرکز آمار ایران،دفتر ریاست،رواب-

 1393عمومی وهمکاری های بین الملل،
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