
91 ...   بررسی حسابهای اقتصادی استان فارس و

  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
  911-101، صفحات 1388مرداد و شهریور، 94 و93های شماره  

  
  
  

 بررسی حسابهای اقتصادی استان فارس و مقایسه آن 
  های کشور  با استان

   1ابوطالب آزرده
  

آید   قه بدست می  با بررسی حسابهای اقتصادی در هر منطقه نمایی از وضعیت اقتصادی منط           
 . هـای توسـعه منطقـه ای محـسوب گـردد           تواند راهنمای موثری جهت تدوین برنامه       که می 

های اقتصادی استان فارس از چهت ارزش افزوده و      بر این اساس در این مقاله عملکرد بخش       
. در مقایسه با سایر استانها مورد بررسی قرار گرفـت         ) 1379-1386(تولید در طی دوره زمانی      

 درصد ارزش افـزوده کـل کـشور در دوره           5 الی   4 آن است که حدود       مؤید وهشیج پژ نتا
های مـورد بررسـی بخـش        از میان بخش  . زمانی فوق الذکر به استان فارس تعلق داشته است        

خدمات در این استان از لحاظ بازدهی بیشترین سهم ارزش افـزوده را بـه خـود اختـصاص                   
 کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، آب و برق و          های ها یعنی بخش   دیگر بخش . داده است 

  . اند گاز در مراتب بعدی قرار گرفته
  

  . تولید ناخالص داخلی،ارزش افزوده :های کلیدی واژه
  

  همقدم. 1
ها و مبادالت اقتـصادی   گسترده و متنوع از فعالیتای   متشکل از مجموعه،ساختار اقتصادی هر جامعه   

 و نتیجـه آن بـه   گیرد می زمان صورت طی و عامالن اقتصادی   همهاست که در سطوح متفاوت و بین        
فهم عملکرد واقعی اقتصاد و شناخت تفصیلی اجزاء و عوامـل           . شود  متبلور می  ،شکل تغییر در ثروت   

ای جامع از اطالعات و آمارهای اقتصادی است که بـه             مستلزم در اختیار داشتن مجموعه     ،مؤثر بر آن  
   .گردد  ارائه می،ابهای اقتصادی عنوان حسباشکل نظام مند 

 ریـزی  ش نیازهـای اساسـی در برنامـه       استان یکی از پـی    هر  ای   تهیه حسابهای اقتصادی و منطقه    
 منبع با ارزشی بـرای      ،دهد نشان می   بخشهای اقتصادی را   بینکه عالوه بر اینکه روابط       استای   منطقه

                                                 
                        Poshtibanidaraei&mesa.@ov.ir .معاون پشتیبانی سازمان امور اقتصادی و دارایی فارس. ١
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92  94و 93های سال نهم    شماره       مجله اقتصادی 

  تـرین    مهـم   ه محاسب  ،هاحساباین    و تدوین    از تهیه    هدف .استای   های منطقه  گیریها و سیاست   تصمیم 
مـد و رشـد   آ در ، واردات، ، صـادرات   سـرمایه  ، تـشکیل   تولید، مصرفمانند   اقتصاد متغیرهای جریانی 
  ، دارایی  ثروتی مانند اقتصاد   متغیرهای  ترین   مهم  گیری   و اندازه    از زمان    معین     دوره  اقتصادی در یک  

 یـا      دوره   در آن  اسـتان    اقتـصادی    تـصویر وضـعیت    ها آن   از طریق    که   است  ان از زم    در مقطعی   و بدهی 
 .شود  زمانی نشان داده می مقطع

هـای   سیاسـت تـا   دیگـر نیـازی نیـست      ، درآمدها و تولیـدات اسـتان      مانند اطالعاتی   دریافتبا  
یکاری تنظیم  بمانندهای مشکوک اقتصادی   اجتماعی و یا شاخص    ،ای بر پایه مجادالت سیاسی     منطقه
  .گردد

 و مقایـسه    )1379-1386(هـای    طی سـال  با بررسی حسابهای اقتصادی استان فارس       ،  مقالهاین  
و بـه طـرح     کنـد     مـی بررسـی   را  در سـطح کـشور       جایگـاه اسـتان فـارس        ،انهای کشور آن با سایر است   
   .دپرداز می در این زمینه هایی پیشنهاد ارائهمشکالت و

 

  لی و سرانه آن در استان فارسوضعیت تولید ناخالص داخ. 2
 درصد جمعیـت کـشور را       2/6 حدود   ،نفر هزار    410/4 با جمعیتی حدود     1386استان فارس در سال     

 میلیـارد هـزار    8/116 تولید ناخالص داخلی این استان در سـال مـذکور            .به خود اختصاص داده است    
 شـماره یـک،  جـدول    . است بوده درصد   5ص داخلی کشور در حدود      ریال و سهم آن از تولید ناخال      

 به عبـارت    .نشان می دهد  ) 1379-1386(تولید ناخالص داخلی استان فارس و سرانه آن را طی دوره            
 ارزش کاال و خدمات نهایی تولید شده در این          نشان دهنده  تولید ناخالص داخلی استان فارس       ،دیگر

   .ده است شارائه دوره مذکور طی که در این جدول استاستان طی یک سال معین 
  

  های جاری و جمعیت استان فارس   محصول ناخالص داخلی به قیمت.1جدول 
  )1379- 1386(های  طی سال

  
  سال

  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  شرح

  تولید ناخالص داخلی استان
  8/116  5/101  1/79  67  4/52  3/42  5/31  9/25  )هزار میلیارد ریال  ( 

  5  9/4  1/4  3/4  4/4  4/4  3/4  1/4  )درصد(سهم در کشور 
  41/4  33/4  28/4  22/4  17/4  13/4  07/4  02/4  )میلیون نفر(جمعیت استان  

میلیون  (سرانه تولید ناخالص داخلی
  4/26  4/23  4/18  16  5/12  3/10  7/7  5/6  )ریال

  2/6  1/6  2/6  2/6  2/6  2/6  3/6  3/6  )درصد(سهم در جمعیت کشور
  1/15  3/28  18  2/28  2/24  4/34  2/21  ...  تانرشد تولید ناخالص داخلی اس

  .مرکز آمار ایران ،ای حسابهای ملی منطقه :خذأم  
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93 ...   بررسی حسابهای اقتصادی استان فارس و

 رشد تولید ناخالص داخلی طـی دوره مـذکور همـواره مثبـت و رونـد       ، شماره یک  با توجه به جدول   
هـای   هـای اقتـصادی بخـش      لیـد و فعالیـت    تمر تو  بهبود و رشد مس    دهنده نشانه است که    داشتافزایشی  

 متوسط نرخ رشـد تولیـد       .است ساختمان و خدمات     ، صنعت و معدن   ،ختلف استان مانند کشاورزی   م
و همـانطور کـه در      اسـت    درصد بوده    3/23برابر  ) 1379-1386(ناخالص داخلی در استان طی دوره       

 برابـر  5/4 ،1379نسبت به سـال      1386 تولید ناخالص داخلی استان در سال        ، مشخص است  نیزجدول  
   .ده استش

 حدود ،1379در سال    سهم تولید ناخالص داخلی استان فارس از تولید کشور           ،از سوی دیگر  
ته اسـت کـه ایـن موضـوع         داشـ  افزایش   ، درصد 5که طی سالهای اخیر حدود      است   درصد بوده    1/4

   .است اقتصادی کشور های فعالیت نسبت بهرس استان فابهینه در نشان دهنده وضعیت اقتصادی 
 میزان تولید ناخالص داخلی سرانه یا تولید ناخـالص داخلـی            شماره یک جدول   ،اینعالوه بر   

دست مـی   ه  استان ب خلی بر جمعیت    به ازای هر نفر را نیز نشان می دهد که از تقسیم تولید ناخالص دا              
   طور متوسـط طـی دوره مـورد بررسـی          که به  داردت کشور    درصد جمعی  6 حدود   ،استان فارس  .آید

   . است درصد رشد داشته5/1
دهنده افـزایش قـدرت       آن به نوعی نشان    میزاناگر چه رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش         

 بیـانگر میـزان رفـاه در        ،تر که عالوه بر قـدرت اقتـصادی         ارائه شاخصی دقیق   اما برای  استاقتصادی  
د تولیـ  ، طبـق ایـن شـاخص    .سـرانه اسـتفاده مـی شـود       ناخالص داخلـی    جامعه هم باشد از معیار تولید       

 1386ریـال در سـال     هـزار    26400 به حدود    1379 ریال در سال     هزار 6500ناخالص داخلی سرانه از     
البتـه،   .توان گفت میزان رفاه اجتماعی طی این سالها افـزایش یافتـه اسـت              می ،به عبارت دیگر   .رسید
مختلـف  هـای     دهـک  بـین بایست به مسئله توزیـع درآمـدها        می  تر در این مورد       اظهار نظر دقیق   برای

   .درآمدی جامعه نیز توجه داشت
 

  ارزش افزوده بخش کشاورزی. 3
 مقام اول تـا  ، کشاورزی است و در تولید و صادرات بسیاری از محصوالت       ، استان فارس  مهمفعالیت  

 است که نیاز    به میزانی  استان در تولید محصوالت مختلف کشاورزی        ظرفیت .داردسوم را در کشور     
 بزرگتـرین تولیـد کننـده    ، ایـن اسـتان    .کنـد  از جمعیت کشور را تـامین مـی        درصد   12غذایی بیش از    

  ١.محصوالت زراعی و باغی کشور است

                                                 
 . مراجعه کنید www.fars.irفارسپورتال استان به برای اطالع بیشتر  .1
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94  94و 93های سال نهم    شماره       مجله اقتصادی 

 اسـتان فـارس     )1379-1386( سـالهای    طـی  ، مشاهده مـی شـود     شماره دو  که در جدول       همان طور  
 درصد از ارزش افزوده بخش کـشاورزی کـشور را بـه خـود اختـصاص                 9 تا   8همواره سهمی معادل    

 از جهت  استان فارس    ،1385 طبق آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران درسال            . است داده
و  خراسان رضوی    ،ای مازندران ه   و استان  دارد را در کشور     دومرتبه   ،ارزش افزوده بخش کشاورزی   

  .اند تهگرف قرار ی بعدمراتببه ترتیب در خوزستان 
کـه   طـوری ه  ب ، است بوده روندی افزایشی    ،ارزش افزوده این بخش طی سالهای مورد بررسی       

 ریـال در سـال دوم برنامـه         میلیـارد  20707ه   ریال در اولین سال برنامـه سـوم توسـعه بـ            میلیارد 627از  
و  درصـد    18/ 6  متوسط نرخ رشد ساالنه طـی ایـن دوره         . است  برابر شده  2/3 حدود و   چهارم رسید 

بیـشترین نـرخ رشـد       .درصـد بـوده اسـت      5/8 ،کـشور کـل   متوسط سهم ارزش افزوده این بخـش از         
 درصـد   30، حـدود    1380 که نـسبت بـه سـال         است 1381مربوط به سال    هم  مشاهده شده در جدول     

  .ته استداشافزایش 
  

  
  طی  به قیمت جاریارزش افزوده بخش کشاورزی استان فارس .2جدول 

  )1379- 1386(های  سال
  )میلیارد ریال( 

  سال
  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379    شرح

ارزش افزوده بخش 
  کشاورزی

6270  7115  9220  11199  12857  15172  17325  20707  

  2/8  8  9/8  7/8  7/8  7/8  6/8  3/8  )درصد(سهم در کشور 
  .مرکز آمار ایران ،ای حسابهای ملی منطقه :خذأم

  
  ارزش افزوده بخش صنعت و معدن. 4

ان فارس مانند صـنایع پتروشـیمی و الکترونیـک و تولیـد             صنایع سبک و سنگین در است     انواع  استقرار  
قطعات و ادوات ساخته شده از صنایع به خصوص صنعت الکترونیک و محصوالت استخراج شده از  

  .ای را در تولید این محصوالت برای استان ایجاد کرده است های بالقوه  قابلیت،صنایع پتروشیمی
 گـچ و خـاک نـسوز نیـز در سـطح             ،تمانی ذخـایر غنـی سـنگهای سـاخ        جهتاستان فارس از    

  .المللی در جایگاهی خاص قرار دارد بین
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شماره سه   در جدول    )1379-1386(های   ارزش افزوده بخش صنعت و معدن فارس طی سال        
هـای فـراوان در بخـش        غم قابلیـت  به ر  این استان    ، مشاهده می شود   همان طور که   .شود مینشان داده   

های قابل توجهی برای ایجاد ارزش افزوده در این بخـش دسـت              شرفت نتوانسته به پی   ،صنعت و معدن  
 میزان ارزش . صادرات این محصوالت به صورت خام و فرآوری نشده باشد هم و شاید دلیل آنیابد

 افـزایش   1386 ریال در سـال       میلیون 16176 به   1379ریال در سال     میلیارد 3430افزوده این بخش از     
 درصدی را نسبت 4/63رزش افزوده بخش صنعت و معدن فارس رشدی  ا،1381 در سال .یافته است

 درصـد   26های مورد بررسـی نیـز        طی سال  متوسط نرخ رشد ساالنه      و داشته است به سال پیش از آن      
  .بوده است

 سهم استان فارس در ارزش افزوده بخش صنعت و معـدن کـشور طـی سـالهای                 ، این با وجود 
 یـازدهم کـشور     مرتبه ریال در    میلیارد 14435 با   1385ر سال   ه د کاست   درصد بوده    2 حدودمذکور  

   .ته استداش قرار
به استان خوزسـتان  نیز ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور          که یادآوری می شود  

  .اختصاص دارد
  

    به قیمت جاری استان فارس صنعت و معدنارزش افزوده بخش .3ول جد
  )1379- 1386(های  طی سال

  )رد ریالمیلیا( 
  سال

  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379    شرح

صنعت و ارزش افزوده بخش 
  معدن

3430  4076  6662  7285  10302  12029  14435  16176  

  01/2  2  8/1  01/2  9/1  2/2  9/1  7/1  )درصد(سهم در کشور 
  .مرکز آمار ایران ،حسابهای ملی منطقه ای :خذأم

  

  ز برق و گا، آب،نارزش افزوده بخش ساختما. 5
 بـرق و گـاز از       ، آب ، بخـش سـاختمان     ،شـماره چهـار   با توجه بـه آمـار و ارقـام منـدرج در جـدول               

) 1379-1386( روند ارزش افـزوده آن طـی سـالهای           است و  استان فارس    مهمهای اقتصادی و     بخش
و  اسـت  درصد   2/28که متوسط نرخ رشد این بخش طی دوره مذکور            به طوری   است، صعودی بوده 

 در مقایـسه بـا سـال        1386دهد میزان ارزش افـزوده ایـن بخـش در سـال              طور که آمار نشان می     همان
 طـی  بیشترین نرخ رشد ارزش افـزوده ایـن بخـش در اسـتان               . برابر شده است   5 بیش از  ،ابتدای دوره 

1 
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هـای   و طـی سـال    )   درصـد  28 و   2/55 ،67 :به ترتیب  ( بوده است  )1383 و   1382 ،1381(های   سال 
 و رتبـه    بـوده اسـت    درصـد    9/7 و   1/8 ،6کور سهم ارزش افزوده این بخش استان از کـل کـشور             مذ

   . بوده است4 و 2 ،6  نیزاستان در کشور
و در اسـت   ریـال بـوده   میلیارد  9925 ،1385 برق و گاز در سال ، آب ،ارزش افزوده بخش ساختمان   

و خراسـان رضـوی بـا اختـصاص         هان   اصـف  ، خوزستان ،تهران ی از استانها  پس استان فارس    ،این سال 
سـهم اسـتانهای     الزم به ذکر است کـه        . درصد از کل کشور در رتبه پنجم قرار داشته است          8/5سهم  

   .بوده استدرصد   9/6 و 7/9 ،9/9 ،02/18 : ترتیب از کل کشور به یاد شده
ژه ویـ ه   بـ  ،بـا اسـتانهای محـروم      شیو همجـوار  فـارس   با توجه به موقعیـت جغرافیـائی اسـتان          

نزدیکـی بـه     و  اسـتان   ایـن   میـزان مهـاجرت از منـاطق مـذکور بـه           و افـزایش  استانهای جنوبی کـشور     
گـذاری و    کشورهای حاشیه خلیج فارس و عالقمندی بسیاری از ایرانیان مقیم این کشورها به سرمایه             

 مزیـت دار    ،عالوه بر این   . است هدداافزایش  را  روند ساخت و ساز در استان        ، در استان فارس   فعالیت
 دوره بازگـشت    ن کـاهش ریـسک پـذیری و کوتـاه بـود           ،بودن این بخش به واسطه سـودآوری بـاال        

ویـژه شـهر شـیراز    ه  ب و روند ساخت و ساز در استانموجب افزایش ،سرمایه به همراه سودهای کالن  
و بـاال رفـتن سـطح درآمـد     ایـن بخـش     افزایش ارزش افزوده      موجب موضوعاین  گرچه  ا .است هشد

 آن بهـای کاالهـا و   در پـی و سـابقه قیمـت زمـین و مـسکن       افـزایش بـی  به دیگر سوی از   اما ،دگردی
   .، منتهی شدطی سالهای مورد بررسیخدمات مرتبط با این بخش 

  

    به قیمت جاری آب و  برق استان فارس،ارزش افزوده بخش ساختمان .4جدول 
  )1379- 1386(های  طی سال

  )میلیارد ریال(
  سال

  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  شرح

ارزش افزوده بخش ساختمان و آب 
  11207  9925  8050  7780  6091  3925  2351  2203  و برق

  4/7  8/5  2/6  9/7  1/8  6  7/4  3/5  )درصد(سهم در کشور 
  .مرکز آمار ایران ،ای  حسابهای ملی منطقه:خذأم
  

  ارزش افزوده بخش خدمات . 6
 بـا کـشورهای حاشـیه       اش موقعیـت ویـژه   تان فارس به آبهـای خلـیج فـارس و           اسبا توجه به دسترسی     

 حجم نقـدینگی و مبـادالت مـالی         ، ارتباط تجاری  جهت بهترین استانهای کشور      از مهم  ،فارس خلیج
در زمینـه خـدمات و تجـارت اسـت و              دومین فعالیت اسـتان پـس از کـشاورزی         ،جهت از این    .است
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ــه ــازدهی ســریع و دوره  جهــت ایــن بخــش از دلیــل ویژگــی ب ــاه ب ــه ،گــردش ســرمایهکوت ــردم ب  م
   .عالقه زیادی ندارندگذاری در بخش صنعت  سرمایه

ی در ترکیـب تولیـد ناخـالص    یبـاال بـسیار   اهمیـت و ظرفیـت   ،استان فارسدر بخش خدمات  
  ارزش افـزوده خـدمات طـی سـالهای         ،شـماره پـنج   با توجه به ارقام موجـود در جـدول           .داردداخلی  

 25که متوسط نرخ رشد آن طی دوره مـذکور            به طوری  ، است  روندی افزایشی داشته   )1386-1379(
 برابـر  6/4 ،1379 در مقایسه با سال 1386و میزان ارزش افزوده این بخش طی سال      است  درصد بوده   

 متوسط سهم ارزش افـزوده بخـش خـدمات اسـتان از کـل کـشور طـی دوره                    ،این مبنا بر   . است شده
   .ستا درصد 9/4مذکور 

 1385 مربوط به سال     و درصد   9/5بیشترین میزان نرخ رشد ارزش افزوده این بخش در استان           
 ریـال و نـرخ رشـد آن         میلیـارد  59955 رقم ارزش افزوده بخش خـدمات معـادل          ، در این سال   .است

درسـطح   1385در سـال    فـارس    است کـه اسـتان       توجه قابل   .بوده است  درصد     37نسبت به سال قبل     
تهـران و   هـای    و پـس از اسـتان     اسـت   سوم بـوده     مرتبهدر  مات  ل ارزش افزوده بخش خد    کشور از ک  

 برابـر  از کل کشور در این سال به ترتیب       نیز   سهم استانهای مذکور     .داشته است خراسان رضوی قرار    
   .بوده است درصد 6/6 و 6/38

ل و  فروشـی و حمـ      خـرده  ، عمده فروشی  ، مستغالت مانند یی بخشها ،ر درون بخش خدمات   د
 ،6/14 :بـه ترتیـب   ( انـد    نقل بیشترین سهم را از کل ارزش افزوده این بخش به خـود اختـصاص داده               

 زیر بخش خدمات واحـدهای مـسکونی بـا سـهمی            ، در درون بخش مستغالت    .) درصد   8/6 و   3/12
 80 زیر بخش حمل و نقل زمینی با اختصاص سـهم            ،نیز    درصد و در بخش حمل و نقل       5/89معادل  
   .اند  به خود اختصاص داده،های مربوط  ارزش افزوده در گروهجهتاالترین رقم را از  ب،درصد

 ایـن   ، که بیش از نیمی از شاغالن استان در بخش خـدمات بـه فعالیـت اشـتغال دارنـد                   آنجااز  
 مزیت نسبی مطلوبی که میزان توجه به  و با    دارد ایجاد اشتغال و درآمد      جهتی از   یبخش پتانسیل باال  

   .رود به شمار میهای اقتصادی استان   فعالیتزمینه رشد و توسعه در برایبستر مناسبی مواره  ه،دارد
  

  )1379-1386 (های   طی سال به قیمت جاریارزش افزوده بخش خدمات استان فارس .5جدول 
  )میلیارد ریال(

  سال
  شرح

1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  

  68742  59955  43815  35697  27554  22281  17803  14822  خدماتارزش افزوده بخش 
  2/6  9/5  64/4  5/4  6/4  7/4  7/4  8/4  )درصد(سهم در کشور 

  . مرکز آمار ایران،ای  حسابهای ملی منطقه:خذأم
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  1385 سال درهای کشور  های مختلف اقتصادی در استان مقایسه ارزش افزوده بخش . 6جدول 

 )میلیون ریال(

 ارزش افزوده کل خدمات  ساختمان، برق،آب عدنصنعت و م کشاورزی

,1 کل کشور 172,682,463 کل کشور 81,6,406,440 کل کشور 214,746,345 کل کشور 015،229  2,388,948,566 کل کشور 644,

 586,826,100 تهران 392,553,125 تهران 31,247,704 تهران 275,265,418 خوزستان 19,039,703 کرمان

 368,353,864 خوزستان 67,316,903 خراسان رضوی 17,443,875 خوزستان 82,753,626 تهران 17,325,438 فارس

 145,406,436 اصفهان 59,955,529 فارس 16,951,139 اصفهان 81,382,387 کهگیلویه و بویراحمد 16,696,438 مازندران

 116,789,758 خراسان رضوی 59,898,092 اصفهان 12,027,538 خراسان رضوی 46,083,002 اصفهان 13,960,709 خراسان رضوی

 101,665,892 فارس 49,400,601 خوزستان 9,925,538 فارس 25,585,783 بوشهر 12,800,053 خوزستان

کهگیلویه و  41,162,078 آذربایجان شرقی 9,781,878 آذربایجان شرقی 19,037,028 مرکزی 12,451,926 اصفهان
 90,678,557 بویراحمد

 83,849,267 آذربایجان شرقی 39,370,475 مازندران 6,174,538 گیالن 18,686,220 کرمان 12,150,879 تهران

 76,204,728 مازندران 28,930,666 گیالن 6,018,806 بوشهر 17,512,970 ایالم 10,681,943 آذربایجان شرقی

 70,042,051 کرمان 24,575,188  غربیآذربایجان 5,567,253 کرمان 17,130,845 آذربایجان شرقی 9,521,550 آذربایجان غربی

 50,597,115 مرکزی 23,796,903 کرمان 5,059,938 مرکزی 15,209,633 خراسان رضوی 7,173,070 گلستان

 50,306,461 گیالن 19,147,682 کرمانشاه 4,972,818 مازندران 14,435,484 فارس 7,056,992 همدان

 48,188,375 بوشهر 18,453,248 مرکزی 4,140,024 هرمزگان 11,305,430 قزوین 7,030,708 قزوین

 47,565,262 آذربایجان غربی 17,083,730 همدان 4,093,594 آذربایجان غربی 8,593,114 مازندران 6,619,261 گیالن

 41,326,339 هرمزگان 16,154,836 گلستان 3,743,763 یزد 7,874,278 یزد 6,155,830 کرمانشاه

 36,081,235 قزوین 15,631,392 لرستان 3,596,568 کرمانشاه 6,067,872 نهرمزگا 6,151,402 مرکزی

 34,443,710 کرمانشاه 14,984,091 هرمزگان 2,952,264 سیستان و بلوچستان 5,541,091 زنجان 5,853,326 اردبیل

 32,689,455 همدان 14,064,512 کردستان 2,568,171 همدان 5,261,077 گیالن 5,647,961 لرستان
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 .6ادامه جدول 

  ارزش افزوده کل خدمات  ساختمان، برق،آب صنعت و معدن کشاورزی
 29,195,242 گلستان 13,527,156 قزوین 2,531,830 قزوین 4,893,516 آذربایجان غربی 4,544,798 زنجان

 28,875,891 یزد 13,338,139 سیستان و بلوچستان 2,450,241 زنجان 4,481,275 سمنان 4,183,943 هرمزگان

 28,792,921 لرستان 12,530,350 قم 2,437,005 لرستان 4,173,252 همدان 4,034,935 کردستان

 26,694,976 ایالم 11,662,585 یزد 2,157,738 گلستان 4,038,597 قم 3,667,807 سیستان و بلوچستان

,11 اردبیل 2,042,844 قم 3,595,243 لرستان 3,577,647 چهارمحال و بختیاری 617،802 سیستان و  
 23,352,853 بلوچستان

 22,734,218 کردستان 10,930,883 بوشهر 2,007,823 کردستان 3,593,538 کرمانشاه 2,995,285 خراسان شمالی

 22,277,932 زنجان 8,688,722 زنجان 1,786,967 سمنان 2,067,956 خراسان شمالی 2,979,126 یزد

 22,164,310 اردبیل 8,369,071 خراسان شمالی 1,781,043 اردبیل 1,782,014 گلستان 2,906,599 بوشهر

 21,709,262 قم 7,606,328 چهارمحال و بختیاری 1,631,968 ایالم 1,611,874 سیستان و بلوچستان 2,723,910 سمنان

 18,483,145 سمنان 7,524,470 سمنان 1,428,347 چهارمحال و بختیاری 1,596,571 اردبیل 2,365,326 خراسان جنوبی

 15,550,757 خراسان شمالی 6,694,550 خراسان جنوبی 1,217,515 خراسان شمالی 1,431,238 کردستان 2,042,544 کهگیلویه و بویراحمد

چهارمحال و  5,575,651 کهگیلویه و بویراحمد 1,148,817 کهگیلویه و بویراحمد 1,184,737 خراسان جنوبی 1,665,199 قم
 14,755,136 بختیاری

 11,856,577 خراسان جنوبی 5,168,329 ایالم 1,038,267 خراسان جنوبی 1,174,190 چهارمحال و بختیاری 1,638,318 ایالم
  .مرکز آمار ایران: مأخذ
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  پیشنهادها.6 

 است  جامعهافراد که متضمن بهبود مستمر سطح زندگی است فرایندی چند بعدی ،از آنجا که توسعه
 ، ابعـاد فرهنگـی    همـه  بـرای رشـد کمـی و کیفـی پایـدار در              یدنـ  م  طراحی جامع و نظـام     ، واقع و در 

 ،هـای اقتـصادی     اصالح و ارزیابی مـداوم فعالیـت       ، هدایت  بنابراین ،استاجتماعی و اقتصادی جامعه     
برنامـه ریـزی مطلـوب      موضـوع بـا     این  تحقق  نگری و دور اندیشی امکان پذیر است و          همراه با جامع  

ای یکـی از پـیش نیـاز هـای اساسـی در              ای اقتـصادی منطقـه     تهیـه حـسابه    ، بنـابراین  .شـود  حاصل می 
 در ایـن    .استای   گیریهای منطقه  شود و منبع با ارزشی برای تصمیم       ای محسوب می   ریزی منطقه  برنامه
   :اهمیت داردموارد این  توجه به زمینه

  .ها و نیازهای آن گانه اقتصادی استان و بررسی کمبودچهارهای  شناخت دقیق بخش . 1
قیق میزان تولیدات کشاورزی و در نظر گرفتن سهم آنها در کل کاالهـا و خـدمات                 بررسی د  . 2

 .تولید شده در منطقه

 یهـای الزم از ایـن بخـش در جهـت اعطـا              حمایـت  وبررسی میزان تولیدات بخـش صـنعت         . 3
 . توان تولیدی این بخشبرای افزایشتسهیالت و امکانات الزم 

نه تولید و بررسی حـدود وابـستگی اقتـصادی          شناخت دقیق میزان واردات و صادرات در زمی        . 4
  .های اقتصادی استان منطقه به واردات و صادرات بخش

وردن امکانات الزم برای  جـذب       های اقتصادی استان در زمینه فراهم آ       حمایت الزم از بخش    . 5
 .سرمایه گذاری خارجی

ری و توسعه منابع وا در زمینه فناستان و فراهم آوردن امکاناتیجمعیتی یی دقیق ساختار شناسا . 6
 .انسانی

هـای    بخـش  یهـا  وری و اسـتفاده حـداکثر از ظرفیـت         تهیه امکانات الزم بـرای افـزایش بهـره         . 7
  . خدمات و ساختمان، صنعت و معدن،کشاورزی

 ایـن بخـش اقتـصادی و        درسـت هـای بخـش خـدمات و هـدایت           ی امکانات و قابلیت   یشناسا . 8
  .صاد موازی و زیر زمینی اقتمانندی ی این بخش در مسیرهاورود از ممانعت

 کـه   شـود  و پایداری برخوردار     تواند از اقتصاد باثبات     استان می  ،یاد شده  شرایط   دستیابی به با  
 ، افـزایش اشـتغال    ، سرمایه گذاری  ، رشد تولید  ، تامین مالی  ،نتایج ارزشمندی را در زمینه کنترل تورم      

  .در پی خواهد داشتا ررشد اقتصادی  شفافیت بودجه و درنهایت ،افزایش منابع مالی
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  منابع 

 ، سـنجی اسـتان فـارس       هـای مطالعـاتی قابلیـت       بخـش  ،)1378( سازمان برنامه و بودجه اسـتان فـارس       
  . 2 و 1جلد 

  .برآورد تولید ناخالص داخلی کشور ، )1338 ـ 1375(  فارسریزی برنامهسازمان مدیریت و 

   .سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی فارسبرنامه  ،)1381( ریزی فارس برنامهسازمان مدیریت و 
هـای    سـال  ،حسابهای اقتصادی اسـتان فـارس        ،)1363-1377(   فارس ریزی  برنامهسازمان مدیریت و    

   .مختلف
 . مرکز آمار ایران،های مختلف  سال، حساب تولید استانهای کشور-ای حسابهای منطقه

  . سالهای مختلف،اجتماعی استان فارسگزارش اقتصادی ـ ، ریزی فارس سازمان مدیریت و برنامه
ریـزی    سـازمان مـدیریت و برنامـه       ،ای  فارس در آینه اقتصادی حسابهای منطقه      ،)1384( مهتاب   ،فانی

  . استان فارس
 

  

  ها سایت
   WWW.Fars.ir                                        پورتال اینترنتی استان فارس                                        
 WWW.irica.org                                    سایت اینترنتی مرکز آمار ایران                                 
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