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پیشگفتار

گزارش اقتصادی- اجتماعی استان که هر سال توسط معاونت هماهنگی برنامه و بودجه 

اجتماعی،  اقتصادی،  تحوالت  و  بخش ها  عملکرد  انعکاس  جهت  تالشی  می یابد،  انتشار 

استان  بررسی وضعیت  به  استان در سال می باشد. گزارش حاضر که  فرهنگی و سیاسی 

تنظیم گردیده است. بخش  و  تهیه  طی سال های 94-1393 می پردازد، در چهار بخش 

اول تصویری است از وضعیت  شاخص های کالن رشد اقتصادی استان و سعی دارد مسائل 

مربوطه را در حوزه های فرابخشی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بخش دوم به بررسی 

امور زیربنایی از جمله انرژی، حمل و نقل و عمران شهری و روستایی پرداخته است. بررسی 

وضعیت استان در بخش های منابع آب، کشاورزی و صنعت و معدن از مباحث مطرح شده 

در فصل سوم می باشد. بخش چهارم به بررسی وضعیت استان در امور فرهنگی، آموزشی 

و اجتماعی پرداخته است.

از آنجا که گردآوری اطالعات موجود بدون همکاری دستگاه های اجرایی استان و تالش 

کارشناسان ذیربط در کلیه بخش ها امکان پذیر نبوده است، بدینوسیله از کلیه دستگاه های 

اجرایی و کارشناسان مربوطه که در تهیه این گزارش از طریق ارائه آمار و اطالعات مشارکت 

مؤثر داشته اند قدردانی و تشکر نموده و از کلیه صاحب نظران و کارشناسان دعوت می نماید 

با ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات ما را در ارتقای کمی و کیفی گزارشات بعدی یاری نمایند.

در پایان الزم می دانم مراتب تشکر و سپاس خود را از تمامی همکاران ذیربط در تهیه 

و تدوین این گزارش ابراز نمایم.

                                                                    رضا عوض پور 
رییس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر
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بخش اول- جمعیت

مقدمه

به  توجه  مي باشد.  جمعیت  اساس  بر  کشور  در  برنامه ریزي  نوع  هر  اساسي  مبناي 

بسیار  نقش  مي تواند  اجرایي  بعد  در  آنها  بستن  بکار  و  معیارهاي جمعیتي  و  شاخص ها 

مهمي در برنامه ریزي پایدار داشته باشد. آمارهاي جمعیتي در برنامه ریزي هاي شهري ـ 

روستایي، توسعه ملي و منطقه اي، رفاه اجتماعي، اشتغال مي تواند کاربرد زیادي داشته 

نیازهاي جمعیت هم  و  پتانسیل  اندازه و ترکیب سني جمعیت،  تغییر  با  باشند. معموالً 

تغییر مي کند. رشد جمعیت تا حدي مي تواند موجب رشد اقتصادي و توسعه هر کشوري 

گردد ولي توسعه بیشتر، نیازمند متناسب بودن جمعیت و امکانات اقتصادي است. براي 

نیاز  بر رشد جمعیت  مؤثر  عوامل  امکانات جامعه شناخت  میزان  و  بین جمعیت  تعادل 

مي باشد. از عوامل مؤثر بر رشد جمعیت میزان مرگ و میر، زاد و ولد کودکان و مهاجرت 

مي باشد. در ایران از سال 1335 تا کنون جمع آوري آمارهاي جمعیتي در قالب سرشماري 

عمومي جمعیت در کل کشور انجام شده است.  

جمعیت

استان  و  و مسکن 1390، جمعیت کشور  نفوس  نتایج سرشماري عمومي  اساس  بر 

بوشهر در این سال به ترتیب 75149669 و 1032949 نفر بوده است. سهم جمعیتي 

استان بوشهر از کل کشور معادل 1/37 درصد بوده که در بین 31 استان کشور رتبه 24 را 

از نظر دارا بودن جمعیت به خود اختصاص داده بود. متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت در 

سال هاي 90-1385 براي کل کشور 1/29 و براي استان بوشهر 3/11 به دست آمده است. 

در مقایسه با سایر استان هاي کشور، نرخ رشد استان بوشهر باالترین نرخ رشد جمعیتي 
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بوده است که از دالیل عمده آن ایجاد فرصت هاي شغلي در منطقه ویژه اقتصادي انرژي 

پارس جنوبي و جذب مهاجرین در این منطقه مي باشد.

با توجه به وضعیت خاص مناطق مهاجرپذیر و مهاجر فرست در پیش بیني جمعیتي، 

ترکیبي  روش  از  شهرستان  تفکیك  به  بوشهر  استان   1394 سال  جمعیت  برآورد  براي 

استفاده گردید.

تعداد جمعیت برآورد شده در سال 1394 براي استان بوشهر، 1083788 نفر مي باشد که 

از این تعداد 772412 نفر در نقاط شهري و 338638 نفر در نقاط روستایي ساکن بوده اند.

جمیعتشهريوروستایيوضریبشهرنشیني

بر اساس نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1390، جمعیت نقاط شهري و روستایي 

استان بوشهر در این سال برابر با 704393 و 325993 نفر بوده است. در این سال جمعیت 

غیرساکن استان بوشهر 2563 نفر بوده است. در حالي که در این سال نرخ شهرنشیني براي 

کل کشور 71/4 درصد بوده است این نرخ در استان بوشهر 68/2 درصد مي باشد.

بر اساس برآورد جمعیت استان بوشهر در سال 1394، نرخ شهرنشیني در این سال 

براي استان بوشهر 69 درصد مي باشد. باالترین ضریب شهرنشیني در این سال در میان 

شهرستان هاي استان با 90/1 درصد مربوط به شهرستان کنگان و پایین ترین نیز با 30/3 

با  دیلم  درصد،   84/6 با  بوشهر  مي باشد. شهرستان  عسلویه  به شهرستان  مربوط  درصد 

78/9 درصد، شهرستان گناوه با 77/2 درصد، شهرستان دیر با 77/3 درصد، شهرستان 

دشتستان با 66/7 درصد، شهرستان دشتي با 65/4 درصد و شهرستان جم با 41/7 درصد 

در رتبه هاي بعدي ضریب شهرنشیني استان بوشهر قرار داشته اند.

جمعیتشهرهاياستانبوشهر

رتبه  در  9 شهر،  با  دشتستان  در سال 1394، شهرستان  بوشهر  استان  از 36 شهر 
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نخست قرار گرفته است. بعد از آن شهرستان دیر با 5 شهر، شهرستان بوشهر و دشتی با 

4 شهر، شهرستان های تنگستان، جم و کنگان با 3 شهر و شهرستان های دیلم، عسلویه و 

گناوه با هر کدام با 2 شهر قرار داشته اند.

از نظر جمعیتي در میان شهرهاي استان بوشهر، بندر بوشهر با 205378 نفر جمعیت 

داراي باالترین جمعیت شهري استان بوشهر و شهر کلمه با 2276 شهر داراي کمترین 

جمعیت شهري بوده اند.

از نظر جمعیتي، شهرهاي استان بوشهر با تراکم کم جمعیتي روبرو هستند به طوري 

که 21 شهر استان زیر 10 هزار نفر جمعیت داشته اند. از میان36 شهر استان بوشهر تنها 

بندر بوشهر با 205378 نفر جمعیت و شهر برازجان با 100086 نفر در سال 1394، باالي 

صد هزار نفر جمعیت داشته اند.

بعدخانوار

طبق سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 90، تعداد 21185647 خانوار در 

ایران زندگي مي کنند. به عبارت دیگر بعد خانوار در کشور برابر با 3/5 نفر بوده است. بعد 

خانوار به دست آمده براي 247026 خانوار در استان در سال 90 برابر با 4/2 نفر مي باشد. 

بر اساس سرشماري سال 90 استان بوشهر از لحاظ بعد خانوار در کشور رتبه اول را کسب 

نموده است. در سال 85 بعد خانوار در استان 4/7 نفر بوده و 190143 خانوار در این سال 

زندگي مي کرده اند. باالترین بعد خانوار در بین 9 شهرستان به شهرستان کنگان با 6/6 

نفر تعلق داشته است. شهرستان هاي بوشهر و جم با داشتن 3/7 نفر، کمترین میزان بعد 

خانوار در استان را به خود اختصاص داده اند.

نسبتجنسي

نسبت جنسي کشور در سال 1390 برابر با 102 نفر مي باشد. یعني به ازاي هر 100 
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استان  نسبت جنسي  در همین سال  زندگي مي کنند.  در کشور  مرد  نفر  زن، 102  نفر 

بوشهر برابر با 119 نفر بوده که از این لحاظ رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده 

است. باال بودن نسبت جنسي در استان بوشهر به دلیل وجود نیروي کار مهاجر مرد مجرد 

در پروژه هاي نفت و گاز خصوصاً در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و شهرستان کنگان 

مي باشد. در سال 85 نسبت جنسي استان برابر با 111/9 نفر بوده است.

با  باالترین نسبت جنسي متعلق به شهرستان کنگان  در بین شهرستان هاي استان، 

260 نفر مي باشد. کمترین نسبت جنسي در استان متعلق به شهرستان دشتي و برابر با 

98 مي باشد. نسبت جنسي سایر شهرستان ها در حدود 100 مي باشد. 

تراکمنسبيجمعیت

تراکم نسبي جمعیت کشور در سال 1390 برابر با 46/1 نفر بوده است. این شاخص در 

استان بوشهر در سال هاي 85 و 90 به ترتیب برابر با 38 و 45 نفر مي باشد. استان بوشهر 

از نظر تراکم نسبي جمعیت در سال 90 در رتبه 20 کشور قرار گرفته است. 

در سال 1394 باالترین تراکم نسبي جمعیت در استان بوشهر متعلق به شهرستان 

کنگان و برابر با 235/4 نفر در کیلومتر مربع مي باشد. شهرستان دشتي با 16/3 نفر در هر 

کیلومتر مربع کمترین تراکم را در این سال به خود اختصاص داده است.

ضریبجوانيوضریبتکفل

ضریب جواني نشان دهنده سهم افراد زیر 15 سال در جامعه مي باشند، در سال 90 

ضریب جواني براي کشور و استان به ترتیب برابر با 23/4 درصد و 24/1 درصد مي باشد. 

طبق سرشماري 85 این نسبت در استان 30/2 درصد بوده است. ضریب تکفل )نسبت 

جمعیت شاغل به کل جمعیت( در سال 90 در استان معادل 22/6 درصد مي باشد. این 

شاخص در سال 90 در کشور معادل 27/3 درصد مي باشد. 
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جدول3-برآوردجمعیتاستانبوشهربهتفکیكشهرستاندرنقاطشهريو
روستائيدرسال1394

ضریبجمعیتروستاییجمعیتشهریکلشهرستان
شهرنشینی

108378874870633508269/1استان
270171228661415106/84بوشهر

74558216035295529تنگستان
5477022836319347/41جم

239583159806797777/66دشتستان
8190653581283254/65دشتی
5557642942126343/77دیر
332332622370109/78دیلم

109480986131086790.1کنگان
9506073417216432/77گناوه

6945121024484273/30عسلویه

ماخذ: معاونت آمار و اطالعات

جدول4-برآوردتوزیعجمعیتاستانبوشهردرشهرستانهادرسال1394

تراکمنسبیدرصدجمعیتجمعیتشهرستانمساحتشهرستان
2319710837881007/46استان
13682701719/245/197بوشهر

1950745589/62/38تنگستان
1444547701/59/37جم

632723958322/19/37دشتستان
5026819066/73/16دشتی
2261555761/56/24دیر
1722332331/33/19دیلم

4651094801/104/235کنگان
1889950608/83/50گناوه

745694514/62/93عسلویه

ماخذ: معاونت آمار و اطالعات
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بخش دوم- فعالیت و اشتغال

مقدمه

امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به 

عنوان مهم ترین عامل، مشخص شده است. شکی نیست که عامل انسانی مهم ترین بخش 

تحول و توسعه جوامع است. لذا دسترسی به اطالعات جمعیت فعال و ویژگی های آن برای 

برنامه ریزی الزم و ضروری است. در بررسی نیروی انسانی در این گزارش از نتایج طرح 

آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران استفاده شده است. 

فعالیتواشتغال

به طور کلی جمعیت 10 ساله و بیشتر به دو گروه جمعیت فعال اقتصادی و جمعیت 

غیرفعال تقسیم می شوند. به تمامی افراد 10 ساله و بیشتر خانوارها که در هفت روز قبل 

از مراجعه مأمور آمارگیر شاغل و یا بیکار بوده اند، جمعیت فعال اقتصادی گفته می شود. 

کار،  تعریف  افرادی که در طول هفته مرجع طبق  به  نیز  اقتصادی  فعال  افراد  میان  در 

حداقل یك ساعت کار کرده و یا به دالیلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل 

گفته می شود. به افرادی که 7 روز پیش از مراجعه مأمور حداقل یك ساعت کار نکرده اند 

و دارای شغلی نیز نبوده اند در صورتی که در 30 روز گذشته برای جستجوی کار اقدام 

نموده و آماده به کار نیز باشند بیکار گفته می شود.

جدول1-نرخمشارکتاقتصادیاستانبوشهردرمقایسهباکشورطیسال های1393-94

سال1394سال1393عنوان
37/238/2کل کشور

36/836/3استان بوشهر
مأخذ: مرکز آمار ایران
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بررسي نرخ مشارکت اقتصادي در سال 94 حاکي از افزایش یك واحد درصدي این 

نرخ در سطح کشور و کاهش 0/5 واحد درصدي در سطح استان نسبت به سال 1393 

داشته است. 

جدول2-نرخبیکاریاستانبوشهردرمقایسهباکشورطیسالهای1393-94

سال1394سال1393عنوان
10/611کل کشور

99/7استان بوشهر
مأخذ: مرکز آمار ایران

بررسی تغییرات نرخ بیکاری در سطح استان و کشور بیانگر این است که این نرخ در 

سال 94 نسبت به سال قبل در کشور تا حدودی افزایش یافته به طوري که از 10/6 درصد 

به 11 درصد افزایش رسیده. نرخ بیکاری استان در سال 1394 نسبت به سال قبل 0/7 

واحد درصد افزایش داشته است.

بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری استان بوشهر در مقایسه با کشور در سال های اخیر 

نرخ پایین تری را به خود اختصاص داده است. هر چند پایین تر بودن نرخ بیکاری استان 

در سطح  انسانی  نیروی  اشتغال  وضعیت  بودن  مناسب تر  دهنده  نشان  کشور  به  نسبت 

نشان دهنده ظرفیت  استان  اقتصادی  نرخ مشارکت  نامناسب  ولی وضعیت  است  استان 

پایین سطح فعالیت های اقتصادی استان در جذب نیروی انسانی فعال می باشد. 

جدول3-سهماشتغالناقصاستانبوشهردرمقایسهباکشورطیسالهای1393-94

سال1394سال1393عنوان
9/69/8کل کشور

5/85/8استان بوشهر
مأخذ: مرکز آمار ایران
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اشتغال ناقص شامل کلیه شاغالني است که در هفته مرجع حاضر در سر کار یا غایب 

موقت بوده و به دالیل اقتصادي کمتر از 44 ساعت کار کرده اند. با این که این سهم در 

استان در مقایسه با کشور پایین تر می باشد. این سهم در استان بوشهر طي سال هاي 93 

و 94 تغییری نداشته است و همان 5/8 درصد می باشد. این شاخص در کشور نیز افزایش 

یافته و از9/6 درصد به 9/8 درصد رسیده است. در طي سال هاي گذشته میزان اشتغال 

ناقص استان نسبت به میانگین کشوري پایین تر بوده است.

وضعیتاشتغالدربخشهايعمدهفعالیت

در طي چندین دهه گذشته، در استان بوشهر بخش خدمات همواره بیشترین سهم 

از بخش هاي فعالیت را به خود اختصاص داده است. طي سال هاي 93 و 94 نیز بیشترین 

سهم فعالیت در استان و کشور مربوط به بخش خدمات مي باشد. در طي این سال ها در 

استان بخش کشاورزي با کاهش سهم، بخش صنعت و بخش خدمات افزایش داشته است. 

در کل کشور نیز سهم بخش کشاورزی و صنعت افزایش ولی سهم بخش خدمات با کاهش 

مواجه بوده است.

با کل  چنانکه در جدول ذیل مشاهده می شود سهم بخش صنعت و خدمات استان 

کشور از اختالف قابل توجهي برخوردار است. بخش خدمات استان در مقایسه با کل کشور 

و  در حالی که بخش کشاورزی  است  برخوردار  استان  اشتغال  در  توجهی  قابل  از سهم 

صنعت از چنین شرایطی در مقایسه با کل کشور برخوردار نیستند. 

جدول4-سهمبخشهایعمدهفعالیتاستانبوشهردرمقایسهباکشورطیسالهای1393-94

بخشخدماتبخشصنعتبخشکشاورزيبخش

139313941393139413931394سال
17/91833/832/548/349/4کشور
14/913/326/827/558/359/3بوشهر

مأخذ: مرکز آمار ایران



گزارش  اقتصادی،  اجتماعی   و  فرهنگی   استان   بوشهر   سال   1394 12 

بخش سوم- رشد اقتصادی

مقدمه

اقتصاد منطقه اي در  از مهم ترین مباحث  اقتصادي مناطق یك کشور  رشد و توسعه 

دهه هاي اخیر محسوب مي شود، به طوري که بررسي رشد و توسعه مناطق به عنوان یکي 

از اهداف مهم دولت هاي محلي مورد توجه قرار گرفته است. با بررسي اقتصاد منطقه اي 

عملکرد  دیگر  مناطق  به  نسبت  مناطق  برخي  که  مي شود  مشخص  مختلف  کشورهاي 

با میانگین کشور رشد اقتصادي باالتري دارند. این  اقتصادي بهتري دارند و در مقایسه 

فعالیت هاي  اقتصادي مناسب، وجود مزیت هاي نسبي در  از ساختار  ناشي  فزاینده  رشد 

مختلف و سیاست گذاري و برنامه ریزي منطقه اي صحیح است. بي توجهي به استعدادها، 

توانایي ها و مزیت هاي نسبي هر منطقه در زمینه فعالیت هاي اقتصادي موجب مي شود تا 

سرمایه گذاري هاي متناسب با امکانات و ظرفیت هاي بالقوه مناطق صورت نگیرد و به رغم 

اجراي برنامه هاي متعدد توسعه ملي و منطقه اي، همچنان روند توسعه نیافتگي مناطق 

ادامه یابد. بنابراین، در صورتي که عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي مناطق شناسایي شود و 

درک درستي از توانمندي ها و تنگناهاي آن مناطق فراهم شود، مي توان زمینه ارتقاء سطح 

سیاست گذاري هاي مرتبط با مناطق و اتخاذ تصمیم گیري درست و مبتني بر آگاهي را 

براي سیاست گذاري ملي و محلي فراهم کرد. واقعیت های موجود در ایران نشان دهنده آن 

است که در مناطق مختلف کشور نابرابری هایی در امر تولید وجود دارد.

رشداقتصادي

تولید یك کشور در یك سال  افزایش  از  تعبیر ساده عبارت است  به  اقتصادی  رشد 

خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کالن، افزایش تولید ناخالص ملی 
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)GNP( یا تولید ناخالص داخلی )GDP( در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یك 

سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از 

قیمت های سال پایه استفاده می شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص 

ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت ها )تورم( حذف گردد.

رشد اقتصادی عبارت است از فرایند چند بعدی تحول دراز مدت که با افزایش ظرفیت 

تولید اقتصادی و دگرگونی ساخت های اجتماعی، تظاهر پیدا می کند. رشد اقتصادی هدف 

نهایی کلیه نظام های اقتصادی است. اولویتی که به این هدف داده می شود پاسخی است 

دوگانه از یك سو برای مقابله با افزایش نیازهای فردی و جمعی )ارتقای سطح زندگی(، از 

سوی دیگر توانایی مقابله هر چه بهتر با رقابت بین المللی. 

رشد اقتصادی، داللت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کاالها یا 

خدمات به هر وسیله ممکن در یك کشور افزایش پیدا کند، می توان گفت که در آن کشور، 

رشد اقتصادی اتفاق افتاده  است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان طی سال های 93-92، 5/3 درصد بوده است و 

چنانچه نفت و گاز و پتروشیمی را از تولید ناخالص داخلی کسر نماییم این نرخ رشد به 

14/9 درصد می رسد. رتبه استان بوشهر از تولید ناخالص داخلی در سال 92 در کشور 

6 می باشد ولی چنانچه نفت و گاز و پتروشیمی را کسر نماییم رتبه استان به 23 تنزل 

می نماید.

ارزشافزودهبخش هايعمدهاقتصادياستان

براي به دست آوردن تولید ناخالص داخلي از بین روش هاي متداول از روش ارزش 

افزوده ها در ایران استفاده مي گردد. عمده این فعالیت ها شامل، بخش هاي کشاورزي، نفت، 

صنایع و معادن و در نهایت خدمات مي باشد.
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جدول1:مقایسهارزشافزودهبخشهایمختلفاقتصادیاستانباکشوردرسالهای
93-1392)میلیونریال(

شرح

رتبهاستانکشـوراسـتان

139213931392139313921393

4237688204461259755.3101257236181148716982013.466کل 
بدون 
3771850854047049867.388511441941032873401616.766نفت 

بدون نفت 
و گاز و 

پتروشیمی 
9923839111403763814.97971228515937231926217.62323

ماخذ: اطالعات دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران

جدول2:سهمارزشافزودهبخشهایمختلفاقتصادیازکلارزشافزودهدر
سالهای1392-93

خدماتساختمانانرژیصنعتومعدنکشاورزیشرح

استان
13925.636.542.61.513.8
13935.236.940.81.615.5

4.26.712.3-7.11.1-درصد تغییرات

کشور
139212.725.97.3549
139312.9247.24.351.7

145.5-1.4-7.3-1.6درصد تغییرات
ماخذ: اطالعات دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران
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جدول3:سهمارزشافزودهبخشهایمختلفاقتصادیازکلارزشافزوده
)بدوننفت(درسالهای1392-93

خدماتساختمانانرژیصنعتومعدنکشاورزیشرح

استان
13926.328.647.91.615.5
139363045217

6.1259.7-4.84.9-درصد تغییرات

کشور
139214.615.38.45.756
139314168557

12.31.8-4.8-4.14.6-درصد تغییرات
ماخذ: اطالعات دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران

جدول4:سهمارزشافزودهبخشهایمختلفاقتصادیازکلارزشافزوده
)بدوننفتوگازوپتروشیمی(درسالهای1392-93

خدماتساختمانانرژیصنعتومعدنکشاورزیشرح

استان
139224.55.53.66.360.1
13932174662

4.83.2-14.327.311.1-درصد تغییرات

کشور
139216.213.226.362.3
139316142563

20.61.1-1.26.10-درصد تغییرات
ماخذ: اطالعات دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران

بخشکشاورزي

ارزش افزوده بخش کشاورزي استان بوشهر در سال های 92 و 93 به ترتیب معادل 

از   92 سال  در  درصدي   5/2 سهم  که  بوده  ریال  میلیون   22977833 و   23702652
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تولید ناخالص داخلي استان را به خود اختصاص داده است. زراعت و باغداري در بین زیر 

بخش هاي کشاورزي با سهم 65/8 درصد در سال 93 بیشترین مقدار را در ارزش افزوده 

این بخش دارا می باشد. رتبه استان بوشهر در سال 93 در این بخش 24 می باشد و سهم 

1.6 درصدی از بخش متناظر در کشور را به خود اختصاص داده است.

جدول5:ارزشافزودهبخشکشاورزياستانبوشهرطيسالهاي92-1390)میلیونریال(

زیربخشهاي
درصدسال93سال92کشاورزي

تغییرات
سهم)درصد(

سال93سال92
10.771.465.8-16.913.81515.109.684زراعت و باغداري

دامداري، مرغداري، 
پرورش کرم ابریشم و 

زنبور عسل و شکار
2.644.3252.073.054-21.611.29

149.496229.25153.30.610جنگل داري
3.995.0165.565.84539.316.924.2ماهي گیري

3.1100100-23.702.65222.977.833جمع
سهم بخش از ارزش 

5.65.2افزوده استان

سهم بخش از ارزش 
1.81.6افزوده بخش در کشور

2324رتبه استان در کشور
     ماخذ: دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران

بخشنفتوگاز

استان بوشهر دارای ظرفیت های باالیی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی است و تولید 

بخش عمده گاز کشور، صادرات بخش عمده نفت کشور و تولید انواع محصوالت صنایع 

این  تا  است  باعث شده  موضوع  این  و  می باشد  استان  ظرفیت های  از جمله  پتروشیمی 
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استان به عنوان قطب اقتصادی و انرژی کشور شناخته شود. بنابراین گرچه نفت و گاز زیر 

مجموعه فعالیت های بخش معدن می باشد، لیکن به دلیل اهمیت نفت و گاز در استان آن 

را به صورت مجزا مورد بررسي قرار مي دهیم.

ارزش افزوده نفت و گاز در سال 93 نسبت به سال 92 کاهش یافته است و دارای 

رشدی معادل 11/1- می باشد. ارزش افزوده نفت و گاز و پتروشیمی رشدی معادل 2/3 

درصد نسبت به سال 92 داشته است.

همچنین سهم نفت و گاز و پتروشیمی در سال های 92 و 93 به ترتیب 77 و 74/8 

درصد از ارزش افزوده کل استان می باشد. استان بوشهر در این بخش دارای رتبه 2 در 

کشور می باشد و 15/7 درصد سهم بخش نفت و گاز کشور را به خود اختصاص داده است.

جدول6:ارزشافزودهبخشنفتوگازوپتروشیمیاستانبوشهرطيسالهاي
93-1392)میلیونریال(

درصدسال93سال92بخشنفتوگاز
تغییرات

سهم)درصد(
13921393

ارزش افزوده بخش نفت 
11.114.412.5-46.583.73441.420.989و گاز

277.946.694290.667.3484.685.687.5ارزش افزوده پتروشیمی
324.530.428332.088.3372.3100100جمع کل

سهم بخش از ارزش افزوده 
7774.8استان

سهم بخش از ارزش افزوده 
15.115.7بخش در کشور

22رتبه استان در کشور
ماخذ: دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران
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بخشصنعتومعدن

ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 93 معادل 163800087 میلیون ریال 

مي باشد که سهمي برابر با 36/9 درصدي در ارزش افزوده استان استان دارد. در همین 

سال ارزش افزوده استان در بخش صنعت معادل 121571595 میلیون ریال و در بخش 

معدن 41228492 میلیون ریال بوده است.

 93/2 معادل  سهمی  با  شیمیایي  محصوالت  و  شیمیایي  مواد  ساخت  افزوده  ارزش 

درصد در سال 93 بیشترین مقدار در بخش صنعت استان را دارا می باشد.

ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال های 92 و 93 به ترتیب 5/9 و 6 درصد 

مواد  افزوده ساخت  ارزش  دارا می باشد. همچنین  را  و معدن کشور  سهم بخش صنعت 

شیمیایی و محصوالت شیمیایی طی این سه سال به ترتیب سهمی معادل 34/4 و 34/8 

درصد از فعالیت متناظر خود در کشور را دارا بوده است.

جدول7:ارزشافزودهبخشصنعتومعدندراستانبوشهرطيسالهاي1392-93
)میلیونریال(

درصدسال93سال92زیربخشهايصنعتومعدن
تغییرات

11-46,344,99641,228,492معدن
11.2-46.090.03840.925.483نفت خام و گاز طبیعي

254.958303.00918.8سایر معادن
107,376,961122,571,59514,2صنعت

1.902.4532.259.42018.8ساخت محصوالت غذایي و انواع آشامیدني ها
-00ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

58.60162.7227ساخت منسوجات
3.9634.3028.6ساخت پوشاک، عمل آوري و رنگ کردن خز

111.8--3.298389دباغي و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمي
46.7-32.75817.448ساخت چوب و محصوالت چوبي
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درصدسال93سال92زیربخشهايصنعتومعدن
تغییرات

81.294108.01932.9ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي
10.14110.6104.6انتشار،  چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

ساخت کك، فراورده هاي حاصل از تصفیه نفت و 
492.551493.0200.1سوخت هاي هسته اي

101.847.205114.294.81312.2ساخت مواد شیمیایي و محصوالت شیمیایي
55.57062.51512.5ساخت محصوالت از الستیك و پالستیك
2.186.6692.395.2299.5ساخت سایر محصوالت کاني غیر فلزي

0.8-29.13628.917ساخت فلزات اساسي
ساخت محصوالت فلزي فابریکي بجز ماشین آالت 

366.501393.8167.5و تجهیزات

ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده 
15.66720.00727.7درجاي دیگر

ساخت ماشین آالت دفتري، حسابداري و 
-00محاسباتي

ساخت ماشین آالت و دستگاه هاي برقي طبقه 
105.297127.40721بندي نشده در جاي دیگر

ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاه ها و وسایل 
75091922.5ارتباطي

ساخت ابزار پزشکي، ابزار اپتیکي، ابزار دقیق و انواع 
4.1815.08221.5ساعت

9821.85288.6ساخت وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر
84.0662.184.7892498.9ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در 
95.878101.0965.4جاي دیگر

-00بازیافت
153721957163.800.0876.6جمع

36.536.9سهم بخش از ارزش افزوده استان
5.96سهم بخش از ارزش افزوده بخش در کشور

44رتبه استان در کشور
ماخذ: دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران

ادامهجدول7:ارزشافزودهبخشصنعتومعدندراستانبوشهرطيسالهاي
93-1392)میلیونریال(
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بخشخدمات

ارزش افزوده این بخش در سال 93 در استان بوشهر برابر با 69041627 میلیون ریال 

مي باشد که سهم معادل 15.5 درصد از کل ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داده 

است. زیر بخش حمل و نقل بیشترین و هتل و رستوران کمترین میزان ارزش افزوده در 

بخش خدمات برخوردارند.

و  می باشد  18/5درصد  معادل   93 تا   92 سال های  طی  خدمات  بخش  ساالنه  رشد 

همچنین سهم این بخش از بخش متناظر خود در کشور در سال 93 معادل 1/2 درصد 

می باشد. استان بوشهر در سال 1393 در این بخش رتبه 23 را داشته است. 

جدول8:ارزشافزودهزیربخشهايبخشخدماتاستانبوشهردرسال1392-93
)میلیونریال(

درصدسال93سال92زیربخشهايخدمات
تغییرات

عمده فروشي، خرده فروشي، تعمیر وسایل نقلیه 
11.748.61413.951.82318.8و کاالها

803.412965.80220.2هتل و رستوران
14.679.98217.807.71721.3حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

19.8-1.480.7721.187.322واسطه گري هاي مالي
11.858.31913.229.94311.6مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

7.739.53510.192.57331.7اداره امور عمومي و خدمات شهري
4237475.3145.110.94920.6آموزش

4.747.5295.323.10512.1بهداشت و مددکاري اجتماعي
سایر خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و 

977.2381.272.39330.2خانگي

58.272.87669.041.62718.5جمع
13.815.5سهم بخش از ارزش افزوده استان

1.21.2سهم بخش از ارزش افزوده بخش در کشور
2323رتبه استان در کشور

ماخذ: دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران
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بخشانرژی

 181022137 معادل   1393 سال  در  بوشهر  استان  در  انرژی  بخش  افزوده  ارزش 

میلیون ریال می باشد که نسبت به سال قبل 0/8 درصد افزایش یافته است. در سال 1393 

سهم این فعالیت از کل ارزش افزوده استان معادل 40/8 درصد می باشد. همچنین رتبه 1 

و سهم 22 درصدی از فعالیت متناظر خود در کشور را دارا می باشد.

جدول9:ارزشافزودهزیربخشهايبخشانرژیاستانبوشهردرسال1392-93

)میلیونریال(

درصدسال93سال92زیربخشهايانرژی
تغییرات

3.162.9884.245.38634.2برق
176.099.489176.372.5350.1توزیع گاز طبیعی

347.093404.21616.5آب 
179.609.570181.022.1370.8جمع

42.640.8سهم بخش از ارزش افزوده استان
24.322سهم بخش از ارزش افزوده بخش در کشور

11رتبه استان در کشور
ماخذ: دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران

بخشساختمان

ارزش افزوده این بخش در استان بوشهر در سال 1393 معادل 7217594 میلیون 

ریال می باشد که 17/9 درصد نسبت به سال 92 افزایش یافته است. در سال 1393 سهم 

این فعالیت از کل ارزش افزوده استان معادل 16 درصد می باشد. همچنین رتبه 20 و سهم 

1/5 درصدی از بخش ساختمان در کشور را دارا می باشد.
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جدول10:ارزشافزودهزیربخشهايبخشساختماناستانبوشهردرسال1392-93

)میلیونریال(

درصدسال93سال92زیربخشهايساختمان
تغییرات

15.5-2.275.0181.921.327ساختمان های مسکونی
3.845.9585.296.26737.7سایر ساختمان ها

6.120.9767.217.59417.9جمع
1.51.6سهم بخش از ارزش افزوده استان

1.21.5سهم بخش از ارزش افزوده بخش در کشور
2620رتبه استان در کشور

ماخذ: دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران

تولیدناخالصداخلياستان

در میان شاخص هاي اقتصاد کالن، تولید ناخالص داخلي از اهمیت ویژه اي برخوردار 

و  و تحلیل ها  اقتصادي در تجزیه  به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد  تنها  نه  زیرا  است. 

ارزیابي ها مورد استفاده قرار مي گیرد، بلکه بسیاري از دیگر شاخص های کالن اقتصادی 

مستقیم یا غیرمستقیم به محاسبه و برآورد این شاخص وابسته هستند.

کل ارزش ریالي محصوالت نهایي تولید شده توسط واحدهاي اقتصادي مقیم کشور در 

دوره زماني معین را تولید ناخالص داخلي مي نامند.

عنوان  به  قبل،  با سال  مقایسه  در  جاری  در سال  داخلی  ناخالص  تولید  در  افزایش 

یك شاخص مثبت ارزیابی می شود. این امر بدان معناست که اگر ارزش تولید یك کشور 

افزایش داده شود، یك افزایش مشابه در نیروی کار و به احتمال زیاد به اشتغال بیشتر و 

درآمد باالتر منتج می شود.

و   423768820 ترتیب  به   93 و   92 سال های  در  استان  داخلی  ناخالص  تولید 

446125975 میلیون ریال می باشد که به ترتیب سهمی معادل 4/2 و 3/9 درصد از تولید 

ناخالص داخلی کشور را دارند. در صورتی که جمعیت استان بوشهر 1/4 درصد جمعیت 
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کشور می باشد. این تفاوت به علت فعالیت های نفت و گاز در استان می باشد در صورتی 

که تأثیرگذاری آن در سطح ملی می باشد و تأثیر چندانی بر اقتصاد استان ندارد، چنانچه 

ارزش افزوده فعالیت های نفت و گاز را از تولید ناخالص داخلی کم کنیم سهم استان از 

کشور به 1/2 درصد می رسد.

بیشتر  ناخالص داخلی کشور  تولید  از رشد  استان  ناخالص داخلی  تولید  رشد سرانه 

می باشد. سهم سرانه تولید ناخالص داخلی استان از کشور در سال های 92 و 93 به ترتیب 

از متوسط  استان  رفاه  بودن سطح  باالتر  از  نشان  این  و  و 274/9 درصد می باشد   299

کشوری می باشد. در صورتی که ارزش افزوده نفت و گاز و پتروشیمی را از تولید ناخالص 

داخلی استان حذف کنیم آنگاه سهم سرانه تولید ناخالص داخلی استان از کشور در این 

سال ها به ترتیب 88/9 و 86/1 درصد می باشد یعنی سطح زندگی در این 2 سال به ترتیب 

11 و 14 درصد پایین تر از متوسط کشوری می باشد.

جدول11:اهمشاخصهایتولیدناخالصداخلیومقایسهآنباکشوردرسالهای
93-1392)میلیونریال(

شـرح
کشوربوشهر

1392139313921393
697.796.939757.086.08516.295.238.80118.726.102.670ستانده

276.368.908313.026.8076.222.216.0797.287.183.378مصرف واسطه
)I/O( 39.641.338.238.9نسبت مصرف واسطه به ستانده

421.428.032444.059.27810.073.022.72211.438.919.292ارزش افزوده بخش های مختلف
محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار 

)GDP/GDPR(423.768.820446.125.97510.125.723.61811.487.169.820

......6.06.0رتبه استان در محصول ناخالص داخلی
رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت 

)GDP/GDPR( 60.55.336.413.4بازار

سهم استان در محصول ناخالص 
......4.23.9داخلی 
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شـرح
کشوربوشهر

1392139313921393
رتبه استان بدون احتساب نفت خام و 

......6.06.0گاز طبیعی

رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت 
61.57.335.916.7بازار )GDP/GDPR( - بدون نفت

سهم استان در محصول ناخالص 
......4.33.9داخلی- بدون نفت

محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار 
)GDP/GDPR( - بدون نفت و گاز و 

پتروشیمی
99.238.391114.037.6387.971.228.5159.372.319.262

رتبه استان بدون احتساب نفت و گاز 
......23.023.0و پتروشیمی

رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت 
بازار )GDP/GDPR( - بدون نفت و گاز 

و پتروشیمی
36.514.934.317.6

سهم استان در محصول ناخالص 
......1.21.2داخلی- بدون نفت و گاز و پتروشیمی

393.472405.569131.602147.544سرانه تولید ناخالص داخلی )هزار ریال(
……11رشد سرانه تولید ناخالص داخلی 

رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی 
350.218367.914115.037132.665استان در کشور

سرانه تولید ناخالص داخلی )هزار 
.......11ریال( - بدون نفت

رشد سرانه تولید ناخالص داخلی – 
92.143103.671103.600120.380بدون نفت

رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی 
……1113استان در کشور – بدون نفت

سرانه تولید ناخالص داخلی )هزار 
697.796.939757.086.08516.295.238.80118.726.102.670ریال( - بدون نفت و گاز و پترو شیمی 

رشد سرانه تولید ناخالص داخلی - 
276.368.908313.026.8076.222.216.0797.287.183.378بدون نفت و گاز و پتروشیمی

رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی استان در 
39.641.338.238.9کشور - بدون نفت و گاز و پترو شیمی

مأخذ: دفتر حساب ها اقتصادی مرکز آمار ایران - محاسبات نگارنده

ادامهجدول11:اهمشاخصهایتولیدناخالصداخلیومقایسهآنباکشوردر
سالهای93-1392)میلیونریال(
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*** در کلیه محاسبات بخش های اقتصادی به صورت 5 بخش جداگانه کشاورزی و 

ماهیگیری، صنعت و معدن، انرژی، ساختمان و خدمات در نظر گرفته شده است.

جدول12:ارزشافزودهاستانبرحسبفعالیتهایاقتصادیطیسالهای1392-93
بهقیمتبازار)میلیونریال(

فعالیتهایاقتصادی
درصدسـال

تغییرات

سهمازارزش
افزودهاستان

)درصد(
1392139313921393

3.15.65.2-23.702.65222.977.833گروه کشاورزی
153.721.957163.800.0876.636.536.9گروه صنایع و معادن

179.609.570181.022.1370.842.640.8گروه انرژی
6.120.9767.217.59417.91.51.6گروه ساختمان

58.272.87669.041.62618.513.815.5گروه خدمات
11.74.44.3-2.340.7882.066.697خالص مالیات بر واردات

423.768.820446.125.9755.34.23.9تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار
مأخذ: دفتر حساب ها اقتصادی مرکز آمار ایران - محاسبات نگارنده

بازار در سال 93 نسبت به سال قبل از خود  تولید ناخالص داخلي استان به قیمت 

رشدی معادل 5/3 درصد داشته است. بیشترین رشد مربوط به بخش خمات و کمترین 

رشد نیز متعلق به بخش انرژی بوده است. بخش کشاورزی نیز رشد منفی داشته است. 

بیشترین سهم در سال های 92 و 93 مربوط به بخش انرژی می باشد.

سهم هر فرد ایراني از درآمد )تولید( توزیع شده در جامعه را مي توان از طریق شاخص 

   1393 سال  در  بوشهر  استان  داخلی  ناخالص  تولید  سرانه  نمود.  محاسبه  سرانه  تولید 

405569 هزار ریال روبرو بوده و رشد 3/1 درصدی نسبت به سال قبل خود داشته است.

شاخص نسبت کل مصرف واسطه به ستانده یکي از شاخص هایي است که توانایي نشان 

دادن رونق نسبي هر بخش از فعالیت هاي اقتصادي را دارد. هر چه این نسبت در هر بخش 
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داراي مقدار کمتري باشد به این معني است که آن بخش از تولید بیشتري برخوردار بوده 

پس بخش مزبور از رونق بیشتري نیز برخوردار خواهد بود. نسبت کل مصرف واسطه به 

ستانده استان بوشهر در سال های 92 و 93 به ترتیب 39/6 و 41/3 درصد مي باشد. آمار 

و ارقام نشان می دهد گروه صنایع و معادن در این 2 سال از رونق بیشتری برخوردار بوده 

است و بخش انرژی رونق کمتری داشته است. 

جدول13:نسبتمصرفواسطهبهستاندهاستانطيسالهاي1392-93

سال1393سال1392عنوان

35.835.4گروه کشاورزی
5960.5گروه صنایع و معادن

7.17.6گروه انرژی
57.257.6گروه ساختمان
25.426.3گروه خدمات 

39.641.3کل
      ماخذ : محاسبات نگارنده
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بخش چهارم - تورم

مقدمه

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها در طول یك زمان 

تغییر در یك شاخص قیمت که معموالً شاخص  با  برابر است  تورم  نرخ  مشخص است. 

قیمت مصرف کننده است.

رشد شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي )نرخ تورم( در مناطق شهري ایران معیار 

سنجش تغییرات قیمت کاالها و خدماتي است که توسط خانوارهاي شهرنشین ایراني به 

مصرف مي رسد. این شاخص به عنوان وسیله اي براي اندازه گیري سطح عمومي قیمت ها، 

یکي از بهترین معیارهاي سنجش قدرت خرید داخلي پول کشور به شمار مي رود. 

این  به  و هزینه های دولت است.  تعادل میان درآمدها  نبود  تورم،  از ریشه های  یکی 

ترتیب که وقتی هزینه های دولت از درآمدهای آن در بودجه ساالنه بیشتر باشد، دولت با 

کسری بودجه مواجه می شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض 

از بانك مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی )مثاًل حاصل از فروش نفت( به بانك مرکزی 

افزایش  این  افزایش می یابد که  اقتصاد  نقدینگی کل در  به دنبال آن  و  پولی  پایه  کند، 

نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی است. به این معنی که اگر مردم 

براساس تجربیات گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که در آینده 

افزایش  را  خود  خرید های  و  هزینه  میزان  بود،  خواهد  افزایش  به  رو  قیمت ها  نزدیك 

می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کاالهای خود به 

امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، 

عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
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متوسط شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي شهری کشور در سال 1394 )سال 

پایه 1390( 227/5 می باشد که 1/9 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. بررسي 

تغییرات قیمت کاال و خدمت مشمول شاخص بهاي کاالها و خدمات نشان می دهد باالترین 

نرخ رشد مربوط به بخش بهداشت و درمان بوده است. در سال 1394 در بین استان های 

با 13/8 درصد  با 10 درصد کمترین نرخ تورم و استان سمنان  کشور، خراسان جنوبی 

باالترین نرخ تورم را داشته اند.

نرختورمدرنقاطشهري

بر  مصرفي  و خدمات  کاالها  بهاي  متوسط شاخص  بوشهر  استان  مناطق شهري  در 

اساس سال پایه 100 = 1390 در سال 1393 برابر با 204/6 و در سال 1394 برابر 227/3 

مي باشد. بنابراین نرخ تورم مناطق شهري استان در سال 93 برابر با 14/4 درصد و در سال 

94 برابر 11/1 درصد می باشد. 

در بین کاالهاي گروه اصلي و فرعي بیشترین نرخ تورم در سال 94 متعلق به ماهی و 

حیوانات دریایی )28/5( بوده است.

استان بوشهر در سال 1394 دارای رتبه 16 در نرخ تورم می باشد.
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جدول1:شاخصبهايکاالهاوخدماتمصرفيخانوارهایشهریاستانبوشهربرحسبگروه های
اختصاصی،اصلیوبرخیازگروه هایفرعیدرطيسال هاي1392-93)100=1390(

نرختورم1394نرختورم1393گروههايکاالهاوخدمات
204.614/4227.311.1کل

گروههایاصلیوفرعی
کاالهایخوراکی

1227.510.225110.3- خوراکي ها ، آشامیدني ها
22710.1250.910.5خوراکي ها

219.911.7232.95.9غالت و نان
204.36.8212.33.9گوشت

241.810.5310.728.5ماهی و حیوانات دریایی
227.511.6249.69.7لبنیات و تخم پرندگان

240.214254.45.9روغن ها و چربی ها
222.45.5253.514میوه ها و خشکبار

251.211.4272.68.5انواع سبزی، حبوب و فراورده های سبزی
234.318.9267.914.3قند، شکر، مربا، عسل، شکالت  و محصوالت قنادی

25321.2283.111.9نمك  و ادویه، سس ها و جاشنی ها و ترکیبات خوراکی
241.610.7257.16.4آشامیدنی ها

5.7-1.9233.8-248دخانیات
کاالهایغیرخوراکیوخدمات

14.4271.17.4-252.4پوشاک و کفش
12.4177.313.4-156.4مسکن،آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

10.8174.213.7-153.2اجاره بهای مسکن غیرشخصی
153.710.7174.613.6ارزش اجاری مسکن شخصی

221.419.2253.214.4تعمیرات و خدمات ساختمانی
139.938.5158.113آب

125.322.4134.57.3برق و گاز و سایر سوخت ها
258.711.3274.86.2اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

224.131.8267.319.3بهداشت و درمان
20723.8227.810حمل و نقل

126.110129.62.8ارتباطات
229.915.5259.212.7تفریح و امور فرهنگی

138.59.7153.410.8تحصیل
21316.9246.215.6هتل و رستوران

270.115.7302.912.1کاالها و خدمات متفرقه
گروههایاختصاصی

23012.9250.58.9کاالها
172.217197.714.8خدمات

ماخذ : بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
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نرختورمدرنقاطروستایي

روستایي  مناطق  در  مصرفي  خدمات  و  کاالها  بهاي  شاخص  متوسط   94 سال  در 

تورم در سال 94،  نرخ  این شاخص ها  به مقدار  با توجه  با 222.4 می باشد.  برابر  استان 

است.  بوده   10.6 کشور  روستایی  مناطق  در  تورم  نرخ  زمان  همین  در  16.7می باشد. 

تورم  نرخ  و کمترین  و حبوبات  گروه سبزیجات  به  مربوط  استان  در  تورم  نرخ  باالترین 

مربوط به چربی ها می باشد. 

مزیتنسبيفعالیتهاياقتصاديدراستان

اقتصادي  فعالیت هاي  نسبي  آوردن مزیت  به دست  نسبي  کاربردهاي مزیت  از  یکي 

)Revealed Comparative Advantage( مي باشد.  آشکار  نسبي  توسط  شاخص مزیت 

این شاخص بیانگر این مطلب مي باشد که کدام یك از بخش ها در استان نسبت به دیگري 

داراي مزیت نسبي بیشتري است. هر کدام از فعالیت هاي اقتصادي که در آن شاخص مورد 

بحث، بیشتر از یك باشد از مزیت نسبي برخوردار بوده و در غیر این صورت )کوچکتر یا 

مساوي یك( داراي مزیت نسبي کمتري مي باشند. در ادامه به محاسبه این شاخص در 

بخش ها و رشته فعالیت هاي استان پرداخته مي شود. 

جدول2:محاسبهمزبتنسبيفعالیت هاياقتصادياستاندرسال92-93

فعالیتهاياقتصادي
مزیتنسبيفعالیتها

سال93سال92
0.40.4بخش کشاورزي

1.41.5بخش صنایع و معادن
5.85.7بخش انرژی

0.30.4بخش ساختمان
0.30.3بخش خدمات

          ماخذ: محاسبات نگارنده
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و  صنایع  بخش هاي  اقتصادي  فعالیت هاي  بین  از  شده،  انجام  محاسبات  به  توجه  با 

معادن و انرژی داراي مزیت نسبي مي باشند. استان بوشهر با داشتن ذخایر فراوان نفتي و 

گازي از قابلیت هاي چشمگیري در این بخش برخوردار بوده و توانسته در صادرات نفت 

و مشتقات آن جایگاه قابل توجهي در منطقه و جهان به خود اختصاص بدهد. همچنین 

وجود منابع معدني متعدد و فراوان پراکنده شده در استان )همچون معادن سنگ آهك، 

سنگ گچ و ...( موجب شده در این سال ها بخش صنعت و معدن نسبت به دیگر بخش ها 

از مزیت نسبي برخوردار گردد.
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بخش پنجم - بانکداری

مقدمه

به طور کلي تعریف بانکداري عبارت است از مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار 

اقتصادي و مالي بشر  بانکداري در طول حیات فعالیت هاي  این راستا، صنعت  پول1. در 

متناسب با تغییرات ایجاد شده در نیازهاي مصرف کنندگان، شرایط اقتصادي - اجتماعي 

و به منظور برآورده ساختن نیازهاي جوامع، تغییرات شگرفي را تجربه نموده است. بدیهي 

نیز شکل  بانکداري  فناوري اطالعات، صنعت  با رشد روزافزون تکنولوژي و  امروزه  است 

جدیدي به خود گرفته و هر روزه در حال نوآوري و ارائه روش هاي نوین خدمات بانکي 

مي باشد.

گزارش ذیل به بررسي و تحلیل فعالیت بانك هاي دولتي استان بوشهر در ابعاد مختلف 

از قبیل وضعیت شعبات بانك ها، نیروي انساني، توانایي جذب سپرده ها، پرداخت تسهیالت 

و همچنین عملکرد تسهیالت بنگاه هاي اقتصادي زودبازده و کارآفرین مي پردازد. 

وضعیتشعب

تعداد شعب بانك هاي دولتي در استان در سال 1394 نسبت به سال 1393 با 5/3 

بانك های  شدن  اضافه  مي تواند  آن  دلیل  مهم ترین  که  است.  بوده  روبرو  افزایش  درصد 

خصوصی باشد. تعداد باجه ها نیز در سال 1394 نسبت به سال قبل 12/7 درصد رشد 

داشته است و بیشتریت باجه متعلق به بانك صادرات می باشد. 

1. http://fa.wikipedia.org/wiki/
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جدول1:تعدادشعببانكهايدولتيدراستانبوشهرطيسالهاي1393-94

بانـك
باجـهتعدادشعبه

93949394
0-3-قرض الحسنه رسالت

0-1-پاسارگاد
0-1-دی

40401212تجارت
--2-ایران زمین
353500کشاورزی
65601718صادرات
222201مسکن

1100صنعت و معدن
1100توسعه صادرات

555588ملی
30281015ملت
181888رفاه
313100سپه

131300پست بانك
2200بانك سینا

111100بانك توسعه تعاون
151500قوامین

3223395562جمع کل
       مأخذ: بانك هاي استان 

بانکداريالکترونیکي

بنا به تعریف، بانکداري الکترونیك شامل سیستمي است که مشتریان مؤسسات مالي 

چه حقیقي و چه حقوقي را قادر مي سازد، تا به حساب هاي خود دسترسي داشته، تجارت 

عمومي  شبکه هاي  طریق  از  خدمات،  و  مالي  محصوالت  درباره  اطالعات  یا  داده  انجام 

مي توانند  مشتریان  سیستم،  این  در  همچنین  آورند.  بدست  اینترنت  جمله  از  محلي  یا 
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شخصي  دیجیتال  منشي   ،)PC( شخصي  کامپیوتر  مانند  الکترونیکي  وسایل  طریق  از 

)PDA(، دستگاه هاي خودپرداز )ATM( تلویزیون، تلفن و یا موبایل به خدمات بانکداري 

با سیستم  استان همگام  بانك هاي  راستا،  در همین  باشند.  داشته  الکترونیك دسترسي 

بانکي کشور و با امکان بهره گیري از فناوري هاي نوین بانکداري، توجه خود را بر گسترش 

بانکداري الکترونیکي و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مشتریان معطوف داشته است. 

با توجه به جدول شماره 2، بانك صادرات با 470160 حساب ATM باالترین تعداد 

اطالع رسانی  با  تعداد شعب  باالترین  ملی  بانك  و  می باشد  دارا  استان  در  را  حساب هاي 

الکترونیکی )552 شعبه( را دارد.

جدول2:وضعیتفناوریاطالعاتدربانكهایاستاندرسال1394

تعدادحساب هایبانـكردیف
ATM

تعداددستگاههای
ATM

تعدادشعببااطالع
رسانیالکترونیکی

105552-ملی1

2780123622مسکن2

131311توسعه تعاون3

-1-پاسارگاد4

26.80632سینا5

81دی6

4701609460صادرات7

10928-ملت8

4-ایران زمین9

460162315قوامین10

2555533قرض الحسنه رسالت11
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سپردهها

یکي از پارامترهاي اصلي که در فرایند ارزیابي عملکرد سیستم بانکي و سنجش میزان 

موفقیت مدیریت بانك ها بکار گرفته مي شود، معموالً میزان تحقق جذب سپرده هاي خرد 

و کالن است که به وسیله بانك هدف گذاري گردیده است. با توجه به این که یکي از منابع 

سپرده ها  مي نماید  ایفا  بانك  فعالیت هاي  میزان  در  توجهي  قابل  نقش  که  بانك ها  مهم 

جذب  و  سپرده گذاران  تشویق  جهت  مالي  مؤسسات  و  بانك ها  میان  امروزه  مي باشند. 

سپرده هاي آنها رقابت تنگاتنگي وجود دارد.

جدول3:وضعیتانواعسپردههايبانکياستانطيسالهاي1394)میلیونریال(

قرضالحسنهبانكردیف
جاري

قرضالحسنه
پسانداز

سرگذاري
کوتاهمدت

سرمایه
گذاري
بلندمدت

سایر
جمعکلسپرده ها

264357316098182643230347840789464611269674ملی1

617533260217263543388844612390575640686مسکن2

20400198614694503349251477381394107توسعه تعاون3

340000-----پاسارگاد4

2341545578746سینا5

56231411139718136856640284248دی6

367726110981877624480375152037410816525556صادرات7

280174414929745674601266378625771212890817ملت8

58481846384586122816515096ایران زمین9

1299589206141258166712895118186582قوامین10

قرض الحسنه 11
1159718435--51971665305رسالت

مأخذ: بانك های استان 
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تسهیالتاعطایی

در میان بانك های استان مانده بدهی بانك مسکن در سال 1394 برابر 15903853 

نوع سپرده مشارکت  به  مربوط  مقدار  بیشترین  مقدار  این  از  که  ریال می باشد.  میلیون 

مدنی و بعد از آن فروش اقساطی می باشد. کمتریت مقدار مانده بدهی نیز مربوط به بانك 

پاسارگاد است.

از  استان بوشهر 0/9 درصد سپرده های کشور و 0/8 درصد تسهیالت پرداخت شده 

سوی بانك ها در کشور را دارا می باشد.

جدول4:ماندهبدهیبخشغیردولتیبهبانكهابابتتسهیالتاعطاییبراساسعقود
اسالمیدرپایانسال1394)میلیونریال(

قرضالحسنهنوعسپردهردیف
ملتپاسارگادملیسینارسالت

1052089--0514فروش اقساطی1

732807---0مضاربه2

2584108--0523.560مشارکت مدنی3

381380---1273قرض الحسنه اعطایی4

7058---0اجاره به شرط تملیك5

---0معامالت سلف6

---0مشارکت حقوقی7

---0سرمایه گذاری مستقیم8

199365--01.907جعاله9

43712--0خرید دین10

4017156--034سایر11

1273525.015-2109017675

مأخذ: بانك هاي استان
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ادامهجدول4:ماندهبدهیبخشغیردولتیبهبانكهابابتتسهیالتاعطاییبراساس
عقوداسالمیدرپایانسال1394)میلیونریال(

مسکنقوامینایرانزمیننوعسپردهردیف

0394994974405فروش اقساطی1

080359183مضاربه2

383212167219951999مشارکت مدنی3

065312164988قرض الحسنه اعطایی4

0064685اجاره به شرط تملیك5

000معامالت سلف6

000مشارکت حقوقی7

000سرمایه گذاری مستقیم8

034566590870جعاله9

000خرید دین10

00147723سایر11

3832136413315903853

ماخذ: بانك های استان

جدول5:کلماندهتسهیالتوسپردههایریالیوارزیبانكهاومؤسساتاعتباری

استاندرسال1394)ارقامبهمیلیاردریال(

سپردههاپسازکسرسپردههاشــرح
تسهیالتسپردهقانونی

931968286463756استان 

1061901595739347916102کشور

   ماخذ: بانك مرکزی ایران
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بخش ششم - نظام درآمد - هزینه استان

درآمدها

درآمدهاياستاني

در سال 1394 عملکرد درآمدهاي عمومي استان برابر 21666318 میلیون ریال بوده 

که 17/9 درصد بیشتر از میزان درآمد مصوب شده در این سال بوده ولی در مقایسه با 

عملکرد سال قبل، حدود 60/4 درصد افزایش یافته است. درآمد مصوب پیش بینی شده 

سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 26/3 درصد رشد داشته است. درآمدهاي عمومي 

از دو بخش تشکیل گردیده که در ادامه روند عملکرد تغییرات هر بخش آمده است.

درآمدهايمالیاتي

در سال 1394 عملکرد درآمدهاي مالیاتي استان برابر 20575475 میلیون ریال بوده 

که 18/6 درصد بیشتر از میزان درآمدهای مصوب در همان سال مي باشد و در مقایسه 

از مجموع  است.  یافته  افزایش  ریال( 63/2 درصد  میلیون  با سال 1393 )12604201 

مالیات هاي  سهم  درصد(   64/8( ریال  میلیون   13330582 وصولي  مالیاتي  درآمدهاي 

مستقیم و 7244893 میلیون ریال )35/2 درصد( سهم مالیات هاي غیرمستقیم می باشد. 

بنابراین سهم درآمدهاي مالیاتي از کل درآمدهاي استان در این سال 95 درصد بوده است.

سایردرآمدها

درآمدهاي  دولت،  مالکیت  و  انحصارات  درآمدهاي  محل  از  استان  درآمدهاي  سایر 

و  جرائم  از  حاصل  درآمدهاي  متفرقه،  درآمدهاي  و  بیمه  حق  کاال،  فروش  و  خدمات 

خسارات و درآمدهاي حاصل از واگذاري دارائي هاي سرمایه اي تأمین می گردد.
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در سال 1394 عملکرد سایر درآمدهاي استان برابر 1090843 میلیون ریال بوده که 

6/1 درصد بیشتر از میزان مصوب درآمدها در همان سال بوده و در مقایسه با سال 1393 

درآمدهاي  سایر  مجموع  از  است.  یافته  افزایش  درصد   20/8 ریال(  میلیون   903177(

متفرقه،  درآمدهاي  و  بیمه  حق  سهم  درصد(   44/8( ریال  میلیون   488204 وصولي 

410989 میلیون ریال )37/8 درصد( سهم درآمدهاي خدمات و فروش کاال و 191452 

میلیون ریال )17/6 درصد( سهم درآمد حاصل از جرائم و خسارات می باشد. سهم سایر 

درآمدها از کل درآمدهاي استان در این سال پنج درصد بوده است.

وضعیتدرآمدهايعموميدربودجهاستان

مجموع عملکرد درآمدهاي عمومی استان در سال 1394 بالغ بر 21666318 میلیون 

ریال بوده که در مقایسه با سال قبل بیانگر رشدی معادل 60/4 می باشد. در صورتي که 

با سال 93  مقایسه  در  استان در سال 1394  تملك  و  اعتبارات هزینه ای  رشد مجموع 

حدود 4/2- درصد بوده است. به عبارتی دیگر مجموع اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی 

سرمایه ای استان در سال 1394 حدود 36/9 درصد مجموع عملکرد درآمدهاي عمومی 

استان را تشکیل می دهد. در مفهومی دیگر استان بوشهر به لحاظ نظام درآمد- هزینه نه 

تنها خودکفا می باشد بلکه به نظام درآمد- هزینه ملی نیز کمك می نماید.

جدولمقایسهدرآمدهايعمومياستانبوشهرطيسالهاي1393-94
)ارقامبهمیلیونریال(

شــرح
درصدتغییرات13931394

عملکردمصوبعملکردمصوبعملکردمصوب
1454427413507378183715572166631826/360/4کل درآمدهاي عمومي

1361881412604201173439122057547527/463/2مالیات ها
87690588665967109071761333058224/453/8مالیات هاي مستقیم

484975639382346436736724489332/784مالیت هاي غیرمستقیم
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شــرح
درصدتغییرات13931394

عملکردمصوبعملکردمصوبعملکردمصوب
درآمدهاي انحصارات و

2000400198100198مالکیت دولت

درآمدهاي خدمات و فروش 
16/2-15/6-588078490210496523410989کاال

14444223245032426748820424/5110حق بیمه و درآمدهاي متفرقه
درآمد حاصل از جرائم و 

1927401805172064551914527/16/1خسارات

مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان 

جدولشاخصهايدرآمديواعتباراتاستانيطيسالهاي1393-94

سال
مجموععملکرددرآمدهای

استان
)میلیونریال(

مجموعاعتباراتهزینهایوتملك
داراییسرمایهایاستان

)میلیونریال(
1393135073788353041
1394216663188001699

4/2-60/4درصد تغییرات
مأخذ: محاسبات نگارنده

اعتبارات

اعتباراتهزینهاي

اعتبارات هزینه اي، ظرفیت هاي ایجاد شده توسط دولت را حفظ و نگهداري مي کنند 

و هزینه هاي نگهداري از ظرفیت هاي موجود را در قالب هزینه جبران خدمات کارکنان، 

رفاه  بالعوض،  کمك هاي  یارانه،  دارایي،  و  اموال  هزینه هاي  خدمات،  و  ازکاال  استفاده 

اجتماعي و سایر هزینه ها و همچنین هزینه هاي اعمال حاکمیت و استقرار و اقتدار نظام 

را تأمین مي نماید. اعتبارات هزینه اي عموماً از محل درآمدهاي عمومي تأمین مي شوند. 

ادامهجدولمقایسهدرآمدهايعمومياستانبوشهرطيسالهاي1393-94
)ارقامبهمیلیونریال(
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و  کار  نیروي  تأمین هزینه هاي جاري دولت )خرید  اعتباراتي که جهت  عبارت دیگر  به 

و  اقتصادي  فعالیت هاي  سطح  نگهداري  هزینه هاي  همچنین  و   )... و  مصرفي  کاالهاي 

اجتماعي دولت پیش بیني مي شود را اعتبارات هزینه اي مي نامند. 
بر 1914442 میلیون  بالغ  بوشهر  استان  اعتبارات هزینه اي  در سال 1394 مجموع 
ریال بوده که بین 29 دستگاه اجرایي مشمول نظام بودجه هزینه اي استاني توزیع شده 
است و نسبت به اعتبار هزینه اي سال 1393 )1466963 میلیون ریال( افزایشي حدود 
30/5 درصد را نشان مي دهد. نسبت اعتبارات هزینه اي به کل اعتبارات استان )اعتبارات 

هزینه اي و تملك دارایي هاي سرمایه اي( معادل 23/9 درصد مي باشد.
مجموع اعتبارات هزینه اي ابالغي به استان بوشهر در سال 1394 داراي تخصیص حدود 
96/5 درصدي بوده و دستگاه هاي اجرایي همچون استانداری، سازمان جهاد کشاورزي، 
اداره کل بهزیستي، اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و اداره کل شیالت به 
ترتیب با 302450، 209392، 157747، 151773 و 105471 میلیون ریال بیشترین 
میزان اعتبارات هزینه اي را در بین دستگاه هاي اجرایي داشته اند. این پنج دستگاه اجرایي 
در مجموع حدود 48/4 درصد از کل اعتبار هزینه اي استان را به خود اختصاص داده اند. 
دستگاه هاي اجرایي مانند حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي، اداره کل اوقاف و امور 
خیریه و اداره کل امور عشایر به ترتیب با 7695، 11488 و 13442 میلیون ریال کمترین 

اعتبار را به خود اختصاص داده اند. 
در سال 1394 مجموع نیروي انساني شاغل در دستگاه هاي اجرایي بالغ بر 5513 نفر 
بوده و متوسط اعتبار هزینه اي دستگاه هاي اجرایي به ازاي هر کارمند 347/3 میلیون ریال 
مي باشد. در این زمینه سازمان امور اقتصادي و دارایي، مرکز پزشکی قانونی و استانداری 
به ترتیب با میانگین 589، 506/9 و 506/1 میلیون ریال بیشترین مقدار را در بین 29 
دستگاه اجرایي به خود اختصاص داده، همچنین اداره کل زندان ها، شرکت آب و فاضالب 
اعتبار هزینه اي 189، 228/1، 232/6  میانگین  با  اداره کل میراث فرهنگي  و  روستایی 

میلیون ریال کمترین مقدار را به خود اختصاص داده اند. 
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جدولوضعیتاعتباراتهزینهاياستانبهتفکیكدستگاههاياجرایيدرسال1393
)میلیونریال(

ف
اعتبارعنواندستگاهردی

تعدادتخصیصمصوب
کارکنان

متوسطاعتبار
هزینهاي

344803403470349استانداري1
3439033463114302اداره کل ثبت احوال2
201192011941491اداره کل بازرسي3
199771979248416مرکز پزشکي قانوني4
133519123594856156اداره کل زندان ها و اقدامات تأمیني و تربیتي5
6417463929199323اداره کل ثبت اسناد و امالک6
8423833333255اداره کل اوقاف و امور خیریه7
406784042788462سازمان امور اقتصادي و دارایي8
4709446392218216اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعي9
162171612158280اداره کل هواشناسي10
3233632189151214اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري11
3348933243117286اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي12
9191919116574حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي13
228602240088260اداره کل تبلیغات اسالمي14
185621814061304اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس15
4516544978109414اداره کل ورزش و امور جوانان16
222732186983268پایگاه انتقال خون17
144096142809457315اداره کل  بهزیستي18
5702650757159359اداره کل دامپزشکي 19
5831450714186314اداره کل منابع طبیعي 20
3156330889103306اداره کل حفاظت محیط زیست 21
5486054639176312اداره کل صنعت، معدن و تجارت22
160511598173220اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتي 23
8243478317309267اداره کل راه و شهرسازي 24
126161076035361اداره کل امور عشایر25
187667154611620303سازمان جهاد کشاورزي 26
10672385277281380اداره کل شیالت 27
7860576360178442شرکت آب و فاضالب روستایی28

146696313610995560264جمع کل
مأخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
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جدولوضعیتاعتباراتهزینهاياستانبهتفکیكدستگاههاياجرایيدرسال1394
)میلیونریال(

ف
اعتبارعنواندستگاهردی

تعدادتخصیصمصوب
کارکنان

متوسطاعتبار
هزینهاي

302450300151597506/6استانداري1
4861046883114426/4اداره کل ثبت احوال2
151773148999803189اداره کل زندانها و اقدامات تأمیني و تربیتي3
249402449871351/3اداره کل بازرسي4
243302255748506/9مرکز پزشکي قانوني5
8756284472199440اداره کل ثبت اسنادو امالک6
114881122537310/5اداره کل اوقاف و امور خیریه7
512524941187589سازمان امور اقتصادي و دارایي8
198941956056355/3اداره کل هواشناسي9
4023239703173232/6اداره کل  میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري10
3636835668115316/2اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي11
248322426183299/2اداره کل تبلیغات اسالمي12
7695748124320/6حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي13
5510026727اداره کل آموزش و پرورش14
214942133461352/4اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس15
4467843972113395/4اداره کل ورزش و امور جوانان16
265282603881375/5اداره کل انتقال خون17
157747154669484325/9اداره کل بهزیستي18
6576064764189348اداره کل دامپزشکي 19
6820367202185368/7اداره کل منابع طبیعي 20
3843337763114337/1اداره کل حفاظت محیط زیست 21
232912259169337/6اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتي22
134421321133407/3اداره کل امور عشایر23
209392206431602347/8اداره کل جهاد کشاورزي24
105471104919267395اداره کل شیالت25
9298890789350265/7اداره کل راه و شهرسازي 26
5816756949215270/5اداره کل کار ، تعاون و  رفاه اجتماعي27
6171760943165374اداره کل صنعت ،معدن و تجارت28
4060534420178228/1شرکت آب و فاضالب روستایی29

191444218475915513347/3جمع کل
مأخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
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اعتباراتتملكدارایيهايسرمایهاي
اعتباراتي که جهت اجراي طرح هاي عمراني مربوط به برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي 
دولت در برنامه پنج ساله و بودجه عمومي ساالنه دولت پیش بیني مي شود را اعتبارات 
تملك دارایي هاي سرمایه اي مي نامند. این نوع اعتبارات، ظرفیت هاي جدید ایجاد مي نماید. 
به طوري که ظرفیت هاي موجود را یا توسعه مي دهند و به عمر آنها مي افزایند و یا دوام آن 
را تثبیت مي کند. این اعتبارات از محل درآمدهاي عمومي یا سایر منابع که شامل منابع 

داخلي، تسهیالت و فروش اوراق مشارکت مي باشد تأمین مي گردد.
در سال 1394 مجموع اعتبارات تملك دارایي هاي سرمایه اي استان از محل اعتبارات 
استاني، دو درصد نفت و گاز، ملي استاني شده، سایر ردیف ها و منابع داخلي دستگاه هاي 
اجرایي برابر با 6087257 میلیون ریال مي باشد که در مقایسه با سال قبل کاهشی معادل 
11/6 درصد را نشان مي دهد. این رقم اعتباري، بین 2133 پروژه توزیع گردیده که نسبت 
به تعداد پروژه هاي سال قبل )2493 پروژه( بیانگر کاهشی معادل 14/4 درصد مي باشد. 
در سال 1394 شهرستان هاي بوشهر، دشتستان و دشتی به ترتیب با داشتن 1721614 
میلیون ریال )28/3 درصد(، 893932 میلیون ریال )14/7 درصد( و 593430 میلیون 
 155310 داشتن  با  دیلم  شهرستان هاي  و  اعتباري  سهم  بیشترین  درصد(   9/8( ریال 
)3/6 درصد( کمترین سهم  ریال  میلیون  با 219880  دیر  و  )2/6 درصد(  ریال  میلیون 
اعتباري را به خود اختصاص داده اند. از نظر تعداد پروژه نیز شهرستان هاي دشتستان و 
بوشهر به ترتیب با 459 و 283 پروژه بیشترین و شهرستان هاي عسلویه و دیلم به ترتیب 

با 87 و 113 پروژه کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اند. 
شایان ذکر است که از نظر متوسط اعتبار اختصاص یافته به هر پروژه در سال 1394 
پس از اعتبارات سطح استان با میانگین اعتبار هر پروژه 6561 میلیون ریال شهرستان هاي 
داراي  ریال  میلیون  میانگین 3757  با  عسلویه  و  ریال  میلیون  میانگین 6083  با  بوشهر 
میانگین باالتري نسبت به سایر شهرستان ها مي باشند. کمترین میانگین اعتبار اختصاص 
یافته به هر پروژه نیز به شهرستان هاي تنگستان با رقم 1388 و دیلم با 1374 میلیون ریال 
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تعلق دارد. متوسط اعتبار هر پروژه در کل استان برابر 2854 میلیون ریال مي باشد که در 
مقایسه با سال 1393 حدود 3/3 درصد افزایش نشان مي دهد. در سال 1394 از مجموع 
اعتبارات تملك دارایي هاي سرمایه اي اختصاص یافته به استان )6087257 میلیون ریال( 

رقمي بالغ بر 3983348 میلیون ریال معادل 65/4 درصد تخصیص داشته است. 
از نظر توزیع فصلي اعتبارات تملك دارایي هاي سرمایه اي سال 1394 فصل مسکن، 
با 30/8 درصد  اعتبار 1873041 میلیون ریال و  با  عمران شهري، روستایي و عشایري 
بیشترین سهم را دارا است و پس از آن به ترتیب فصل حمل و نقل با 1166732 میلیون 
ریال )19/2 درصد( و فصل منابع آب با 686000 میلیون ریال )11/3 درصد( قرار دارند. 
کمترین اعتبار را نیز فصل پژوهش های اساسی با 8000 میلیون ریال )0/13 درصد( و 

فصل بازرگاني و تعاون با 8250 میلیون ریال )0/14 درصد( به خود اختصاص داده اند. 

جدولوضعیتاعتباراتتملكدارائيهايسرمایهاياستانبهتفکیكشهرستانو
تعدادپروژههاطیسالهای94-1393ازمحلدرآمدهایعمومی)میلیونریال(

ان
ست
هر
ش
تعدادپروژهاعتبارمصوب

سهماعتبار
شهرستانبهکل
استان)درصد(

سهمهر
شهرستانازتعداد
پروژهها)درصد(

متوسطاعتبار
هرپروژه

93949394939493949394
81611178730216112011/912/96/55/650696561سطح استان

915765172161430228313/328/312/113/330326083بوشهر
3688542913892242105/44/899/816471388تنگستان
113541789393248945916/514/719/621/546531948دشتستان
6783815934302442479/99/89/811/627802403دشتـي
3144062198801931514/63/67/77/116291456دیــر
2183901553101241133/22/655/317611374دیلم 
3116143436341701314/55/66/86/118332623جم

1104860447847216134167/48/76/351153342کنگان
4232703060462301986/159/29/318401546گناوه

599110326873140878/75/35/64/142793757عسلویه
688607860872572493213310010010010027622854جمع کل

مأخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
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جدولمیزاناعتباروتخصیصاعتباراتتملكدارائيهايسرمایهاياستانبوشهربهتفکیك
منبعاعتباريدرسالهای94-1393)ارقامبهمیلیونریال(

منبعاعتبار
سال1394سال1393

میزانتخصیصمیزاناعتبارمیزانتخصیصمیزاناعتبار
6886078551568160872573983348جمع کل 

304265216801587070158368بودجه عمومي )ملي استاني شده(
--اوراق مشارکت

280282235049400000384300استاني
2500024000115000110000مصوبات خاص

----راه اندازی شهرستان های جدید
----تکمیل طرح های تأمینی و تربیتی

5750535070007000آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت
17580175801800017500شهرک های صنعتی

719249891000010000حوزه های علمیه
3060026340ماده 12 قانون برنامه پنجم

6872204012438160000ماده 180 قانون برنامه پنجم
2000200030002700ساماندهی گلزار شهداء

درآمد حاصل از خدمات شهری )ماده 99 
160قانون شهرداری ها(

3615645317383422460002226677دو درصد درآمد نفت و گاز
1800بازارچه های مرزی

10500041300حوادث غیرمترقبه )ماده 10 قانون تنظیم(
حوادث غیرمترقبه )ماده 10 قانون تنظیم 
6255020660548000164400بخشي از مقررات مالي دولت- خشکسالی(

حوادث غیرمترقبه )ماده 12 قانون تشکیل 
2175504415548000164400سازمان مدیدیت بحران(

تحرک بخشی به اقتصاد مناطق کمتر توسعه 
7500075000یافته و حاشیه ای

--هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای
اعتبار طرح هاي مربوط به تعهدات سفرهاي 

12007301200730416400379100مقام معظم رهبري 

200000اعتبار طرح هاي مربوط به سفر رئیس جمهور
موضوع ارتقاء درآمدهای استانی- جزء 4 

320008400ردیف 530000
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منبعاعتبار
سال1394سال1393

میزانتخصیصمیزاناعتبارمیزانتخصیصمیزاناعتبار
تکمیل راه های روستایی – جزء 71 ردیف 

5500070000

200008000کمك به توسعه زیربناهای روستایی
اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم الشرکه، 

140000اموال، دارایی ها .....

--هزینه های ضروری استانداران
اعتبار موضوع تبصره 6 ماده 12 قانون اصالح 

910013840قانون معادن

اعتبار موضوع بازپرداخت فروش اموال منقول 
3398339847574757و غیرمنقول دولتي 

اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه 
4766022740رسیدگي به تخلفات جرائم رانندگي

طرح هاي مطالعاتی و اجرایی- موضوع جدول 
--شماره 20

--کمك به ساخت و تکمیل مساجد 
322032201807018070درآمد اختصاصی

516308788204576204576منابع داخلي
2200011844وام

مأخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

ادامهجدولمیزاناعتباروتخصیصاعتباراتتملكدارائيهايسرمایهاياستانبوشهربه
تفکیكمنبعاعتباريدرسالهای94-1393)ارقامبهمیلیونریال(
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جدولتوزیعاعتباراتتملكداراییهایسرمایهایاستانبوشهربهتفکیكفصول
طیسالهای94-1393)ارقام:میلیونریال(

نامفصل
سال1394سال1393

اعتبارمبادله
شده

آخرین
تخصیص

اعتبارمبادله
شده

آخرین
تخصیص

1174731083249750297502اداره امور عمومي 
54460434603670035200امور قضایي

34580344902364023640خدمات مالي، فني، مدیریت و برنامه ریزي 
158001580080008000پژوهش هاي اساسي

15120151203064030640دفاع
--23502350نظم و امنیت عمومي

537212475329418240343910آموزش 
718354584562508197389517فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي، گردشگري 

485755457464339980306670بهداشت و درمان 
109162943728081364813رفاه و تأمین اجتماعي

619877505727437399423799تربیت بدني 
223289153995149640143290کشاورزي و منابع طبیعي 

507094353621686000253698منابع آب 
32560299607863673252صنعت و معدن 

16242154131149711497محیط زیست 
7110643082508250فصل بازرگاني و تعاون 

341911245772132350129350انرژي
8031226005801166732528913حمل و نقل 

----ارتباطات و فناوري اطالعات
2244607177291118730411111407مسکن، عمران شهري، روستایي و عشایري

6886078551568160872573983348جمع کل
مأخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
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بخش هفتم - تجارت خارجی )بازرگانی(

مقدمه

تجارت خارجی از جمله عواملی است که نقش اساسي و تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی 

به عنوان پیوند  اکثر کشورهای در حال توسعه داشته است. تجارت خارجي یك کشور 

دهنده بخش هاي اقتصادي مي تواند از اهمیت کلیدي و راهبردي در اقتصاد کالن برخوردار 

باشد. استراتژی تجارت به کلیه تدابیر و روش هایی اطالق می شود که هر کشوري، برای 

تنظیم و ادارة روابط اقتصادی ساکنین قلمرو ملی خود با ساکنین سایر کشور، به صورت 

مطلق یا نسبی اعمال می کند. بافت استراتژی تجارت خارجی یك کشور، از نظام سیاسی 

یا  بودن  باز  درجة  بنابراین  می کند،  تبعیت  آن  زمانی  مقتضیات  و  حاکم  اقتصادی  و 

تقاضاي کل،  و  تعادل در عرضه  ایجاد  است.  متفاوت  میان کشورها  در  مبادالت  تحدید 

تعدیل قیمت ها، تأمین نیازمندي هاي مردم و ساماندهي امور تجارت خارجي از اهداف و 

سیاست هایي است که به بخش بازرگاني تعلق مي گیرد.

ایران با توجه به موقعیت سیاسي، اقتصادي و جغرافیایي و به عنوان یکي از کشورهاي 

در حال توسعه مي تواند با تقویت تجارت خارجي و افزایش صادرات کاالهاي غیرنفتي، اتکا 

خود را به صادرات نفت کاهش داده و به تدریج از کشورهاي تك محصولي خارج شده و 

با سرمایه گذاري در بخش هاي کشاورزي، صنعت، معدن و خدمات در مسیر برون رفت 

وابستگي به نفت قرار گیرد. بر همین اساس در عرصه صادرات غیرنفتي و در راستای سند 

چشم انداز و اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله توسعه تجارت خارجی کشور با محوریت 

بازرگانی  تراز  بهبود  تجاری،  ساختار  روان سازی  و  نوسازی  غیرنفتی،  صادرات  توسعه 

کشور، تقویت توان رقابتی محصوالت و خدمات صادراتی در بازارهای بین المللی، افزایش 

درآمدهای صادراتی و تالش در جهت ارتقای سهم کشور در تجارت جهانی، گام های مهمی 
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برداشته شده است.

تاریخچه تجارت در استان بوشهر به دوران نادرشاه افشار و حتی قبل از آن برمی گردد 

التون بوشهر را به عنوان یك مرکز  با قرار دادن یك تاجر انگلیسی به نام جان  که وی 

تجاری  روابط  بوشهر  در  آل مذکور  دوران خاندان  در  نمود.  تبدیل  بزرگ کشتی سازی 

گسترده ای با هلندی ها برقرار شد و در دوره کریم خان زند بندر اصلی بازرگانی ایران شهر 

بوشهر کنونی بود. بوشهر در دوره قاجار معتبرترین بندر تجاری ایران بود به طوری که 

اکثر دولت های خارجی مانند انگلیس، روسیه، آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند، نروژ و عثمانی 

در این شهر دفتر نمایندگی تجاری برقرار کردند؛ و تاکنون نیز تجارت خارجي و بخش 

بازرگاني یکي از 4 محور اساسي توسعه در استان بوشهر قلمداد مي گردد، به طوري که 

از فاکتورهاي اصلي در نظریه پایه توسعه استان مي باشد. بندري بودن، دارا بودن  یکي 

بیشترین مرز مشترک دریایي با خلیج فارس، همسایگي با کشورهاي حاشیه خلیج فارس 

و تولید محصوالتي همچون خرما، میگو و فرش از جمله قابلیت هاي ویژه استان بوشهر در 

بخش بازرگاني مي باشد. عالوه بر این منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در عسلویه و وجود 

معادن مختلف در سطح استان، مزیت هایي فراواني را براي صادرات محصوالت پتروشیمي 

و معدني ایجاد نموده است. 

عملکردگمرکاتاستانبوشهر

بررسیوضعیتصادراتاستان

به طور کلي صادرات گمرکات استان بوشهر را مي توان به سه گروه میعانات گازي، 

محصوالت پتروشیمي و سایر کاالها تقسیم کرد.

صادرات میعانات گازي در سال 1394 از نظر وزني 11.362.803 تن و از نظر ارزشي 

5.032.180.959 دالر بوده که نسبت به سال 1393 از نظر وزني 4 درصد و از نظر ارزش 

وزني 25  نظر  از  در سال 1394  پتروشیمي  است. محصوالت  داشته  52 درصد کاهش 
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درصد افزایش و از نظر ارزش 7 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. وضعیت 

صادرات سایر کاالها در سال 1394 از نظر وزنی 3 درصد و از نظر ارزش 34 درصد افزایش 

داشته است. 

در سال 1394، میزان کل صادرات با احتساب میعانات گازي 28.349.810 تن و به 

ارزش 13.660.390.881 دالر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر 

وزني 10 درصد افزایش و از نظر ارزشي 30 درصد کاهش را نشان مي دهد که این مقدار 

کاهش بیشتر به سبب افت ارزش صادرات میعانات گازی بوده است.

ارزش  به  و  تن   16.987.007 گازي،  میعانات  احتساب  بدون  صادرات  کل  میزان 

8.628.209.922 دالر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 

22 درصد رشد داشته و از نظر ارزشي 6 درصد کاهش را نشان مي دهد.

صادراتگمرکاتاستانبوشهربهتفکیكگمرکاتتابعه

جدول1:میزانصادراتگمرکاتاستانطيسال هاي1393-1394

شرح
درصدتغییر13931394

ارزشوزنارزش)دالر(وزن)تن(ارزش)دالر(وزن)تن(

%52-% 4-11.892.03710.480.664.31611.362.8035.032.180.959میعانات گازي

% 7-%11.855.6508.925.764.09614.809.6978.318.314.19025محصوالت پتروشیمي

%34%2.115.158231.218.7062.177.310309.895.7323سایر کاالها

کل صادرات با احتساب 
%30-%25.862.84519.637.647.11828.349.81013.660.390.88110میعانات گازی

کل صادرات بدون 
% 6-%13.970.8089.156.982.80216.987.0078.628.209.92222احتساب میعانات گازی

*صادرات میعانات گازي از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژي پارس و گمرک بندر کنگان انجام مي شود.
مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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جدول2:صادراتگمرکاتاستانبااحتسابمیعاناتگازيطیسالهای1392-93

گمرك
درصدتغییر13931394

ارزشوزنارزش)دالر(وزن)تن(ارزش)دالر(وزن)تن(

%113%1.4821.369.2993.2172.922.450117بندر دیر

%0%00000نخل تقي

%1382%22.549937.775438بندر ریگ

%72%17.12210.364.10020.41717.877.15119بندر گناوه

%0%00000بندر دلوار

%17%1.062.133423.171.8541.130.409494.444.8866خارک

%0%00000بندر عسلویه

%18%27-19.8259.162.68214.40210.846.600بوالخیر

%34-%61-5.9986.822.9602.3324.512.476بندر دیلم

%31-%12-1.896.974501.963.5311.663.074347.189.986بندر کنگان

منطقه ویژه اقتصادي 
%32-%21.754.10518.035.331.18324.271.19512.218.258.38312انرژي پارس

منطقه ویژه اقتصادي 
%13-%1.105.154649.222.1601.240.060562.673.57312بوشهر 1

منطقه ویژه اقتصادي 
%587%50236.8004.6951.627.6019215بوشهر 2

%30-%25.862.84519.637.647.11828.349.81013.660.390.88110جمع کل
مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر 

بیشترین حجم صادرات مربوط به گمرک منطقه ویژه انرژي پارس مي باشد که از نظر 

با احتساب  از کل صادرات گمرکات استان بوشهر  از نظر ارزشي 89 درصد  وزني 85 و 

میعانات گازي را به خود اختصاص داده است. منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2، بندر دیلم 

و بندر دیر از نظر صادرات با احتساب میعانات در سال 94 از نظر وزن و ارزش از جهش 

چشمگیري برخوردار بوده اند هر چند که بندر دیر به نسبت دو مورد دیگر مقدار جهش 

کمتری نشان می دهد اما از نظر مقداری و ارزشی از دو مورد دیگر بهتر عمل کرده است.
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کل صادرات با احتساب میعانات گازي از گمرکات استان بوشهر در سال 1394، به 

میزان 28349810 تن و به ارزش 13660390881 دالر بوده است.

جدول3:صادراتگمرکاتاستانبدوناحتسابمیعاناتگازي

گمرك
درصدتغییر13931394

ارزشوزنارزش)دالر(وزن)تن(ارزش)دالر(وزن)تن(

%113%1.4821.369.2993.2172.922.450117بندر دیر

%0%00000نخل تقي

%1382%22.549937.775438بندر ریگ

%72%17.12210.364.10020.41717.877.15119بندر گناوه

%0%00000بندر دلوار

%17%1.062.133423.171.8541.130.409494.444.8866خارک

%0%00000بندر عسلویه

%18%27-19.8259.162.68214.40210.846.600بوالخیر

%34-%61-5.9986.822.9602.3324.512.476بندر دیلم

%5228-%1.397.81162.363.2121.332.782204.806.336بندر کنگان

منطقه ویژه اقتصادي 
8-%%10.361.2317.994.267.18613.238.6847.328.461.07428انرژي پارس

منطقه ویژه اقتصادي 
%13-%1.105.154649.222.1601.240.060562.673.57312بوشهر 1

منطقه ویژه اقتصادي 
%587%50236.8004.6951.627.6019215بوشهر 2

6-%%13.970.8089.156.982.80216.987.0078.628.209.92222جمع کل
مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر 

بیشترین حجم صادرات بدون احتساب میعانات گازی مربوط به گمرک منطقه ویژه 

صادرات  کل  از  درصد   84 ارزشي  نظر  از  و   77 وزني  نظر  از  که  مي باشد  پارس  انرژي 

گمرکات استان بوشهر بدون احتساب میعانات گازي را به خود اختصاص داده است که 
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این مقدار و ارزش صادرات در بین تمام گمرکات استان بوشهر بیشترین مقدار را نشان 

می دهد. این رتبه در سال گذشته در اختیار کمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1 بوده 

است. کاالهاي صادراتي این گمرک )منطقه ویژه انرژی پارس( میعانات گازي و محصوالت 

پتروشیمي مي باشد. کمترین میزان صادرات از نظر وزن و ارزش متعلق به گمرک بندر 

ریگ مي باشد. 

در سال 1394، میزان کل صادرات بدون احتساب میعانات گازي 16.987.007 تن و 

به ارزش 8.628.209.922 دالر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 

نظر وزني 22 درصد افزایش و از نظر ارزشي 6 درصد کاهش را نشان مي دهد.

بررسيصادراتگمركمنطقهویژهاقتصاديبوشهر1

در سال 1394 از مرز گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1 ،1.240.060 تن کاال به 

ارزش 562.673.573 دالر به سایر کشورها صادر گردیده است. صادرات گمرک منطقه 

ویژه اقتصادي بوشهر 1 به کشورهاي امارات متحده عربي، هند، قطر، ویتنام، کویت، ترکیه 

و ... بوده است.

جدول4:صادراتگمركمنطقهویژهاقتصادیبوشهر1طیسالهای1393-94

شرح
درصدتغییرات13931394

ارزشوزنارزش)دالر(وزن)تن(ارزش)دالر(وزن)تن(

3-%%432.286508.325.056435.910493.780.6291محصوالت پتروشیمی

%51-%672.868140.897.104804.15068.892.94420سایر کاالها

%13-%1.105.154649.222.1601.240.060562.673.57312جمع کل
مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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مهم ترین کاالهاي صادراتي گمرک منطقه ویژه اقتصادي بوشهر 1 شامل مواردی از 

جمله روغن پایه تصفیه اول، میگوی پرورشی، سیمان و... می باشد که مقدار تناژ و ارزش 

آن بر حسب دالر در جدول زیر آمده است، که در بین همه این اقالم ذکر شده ارزش 

دالری روغن پایه تصفیه اول بیشترین و ارزش دالری گچ کمترین می باشد. این در صورتی 

است که مقدار تناژی گچ بعد از سایر کاالها بیشترین مقدار می باشد.

جدول5:اهمکاالهايصادراتيازگمركمنطقهویژهاقتصاديبوشهر1درسال1394

ارزش)دالر(وزن)تن(شرحکاالردیف

304.418379.239.768روغن پایه تصفیه اول1
82.39365.647.682نرمال پارافین2
43.08346.183.792الکیل بنزن خطی3
3.30915.004.684میگوی پرورشی4
112.1468.570.617سیمان5
332.2706.465.415گچ6
362.44141.561.615سایر کاالها 
1.240.060562.673.573کل صادرات 

بررسیوضعیتوارداتاستان

واردات کاال به استان به صورت واردات ملواني و واردات تجار انجام مي پذیرد. در سال 

1394 حدود 1.476.720 هزارتن کاال به ارزش 2.743.005.978 دالر از طریق گمرکات 

استان بوشهر به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 

22 درصد و از نظر ارزشي 36 درصد کاهش را نشان مي دهد. اکثر سهم واردات استان در 

سال 94 متعلق به واردات تجار مي باشد که معادل 99/1 درصد مي باشد و مابقي متعلق 

به واردات ملواني مي باشد. 



گزارش  اقتصادی،  اجتماعی   و  فرهنگی   استان   بوشهر   سال   1394 56 

جدول6:وارداتگمرکاتاستانبهتفکیكفعالیتطیسالهای1393-94

شرح
درصدتغییرات13931394

ارزشوزنارزش)دالر(وزن)تن(ارزش)دالر(وزن)تن(

%36-%18-16.86818.037.61813.79411.588.566واردات ملواني

%36-%22-1.871.5274.259.593.6431.462.9252.731.417.412واردات تجار

%36-%22-1.888.3964.277.631.2611.476.7202.743.005.978جمع واردات
مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

وارداتگمرکاتاستانبوشهربهتفکیكگمرکاتتابعه

بیشترین حجم واردات در سال 1394 مربوط به گمرک منطقه ویژه اقتصادي بوشهر1 

از کل واردات گمرکات استان  از نظر ارزشي 81 درصد  از نظر وزني 80 و  مي باشد که 

بوشهر را به خود اختصاص داده است. جزیره خارگ و بندر ریگ به ترتیب از نظر وزن 

به میزان  به سال 93 داشته است. در سال 1394،  را نسبت  افزایش  بیشترین  ارزش  و 

بوشهر  استان  از طریق گمرکات  ارزش 2.743.005.978 دالر  به  کاال  تن   1.476.720

واردات تجاري و ملواني صورت گرفته است. 
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جدول7:وارداتگمرکاتاستانطيسالهاي1393و1394

گمرك
درصدتغییر13931394

ارزشوزنارزش)دالر(وزن)تن(ارزش)دالر(وزن)تن(

%14-%7.00511.328.14625.1939.777.369260بندر دیر

%12-%19-1.9542.173.3361.5891.908.544نخل تقي

%27%4.1769.375.3705.10211.897.80122بندر ریگ

%33-%24-68.921230.316.47552.648153.193.814بندر گناوه

%64-%68-2.4612.515.220777898.626بندر دلوار

%35-%2532.1174220.90266جزیره خارک

%60-1-%5721.500.071564605.475بندر عسلویه

%24-%6.10511.429.5798.1298.636.12633بوالخیر

%52-%54-3.0026.142.5691.3862.945.211بندر دیلم

%1%29-9.73412.681.9626.88112.780.017بندر کنگان

منطقه ویژه اقتصادي 
%45-%94-50.82936.715.1653.02020.032.345انرژي پارس

منطقه ویژه اقتصادي 
%38-%21-1.519.3083.584.189.6261.194.2482.222.632.909بوشهر 1

منطقه ویژه اقتصادي 
%19-%17-214.303369.231.625177.141297.676.839بوشهر 2

%36-%22-1.888.3964.277.631.2611.476.7202.743.005.978جمع کل
مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر 

وارداتکااليملوانيازگمرکاتاستانبوشهر

واردات کاالي ملواني در سال 1394، به میزان 13.794 تن و به ارزش 11.588.566 

دالر مي باشد. قابل ذکر است که واردات ملواني سال 1394 از نظر تعداد، 16 درصد نسبت 

به سال 1393 رشد داشته اما به لحاظ وزن و ارزش در سال 1394 نسبت به مشابه سال 

1393 به ترتیب 18 و 36 درصد کاهش داشته است. طبق جدول زیر از بین همه کمرگات 

استان، جزیره خارگ نسبت به سال قبل از نظر وزن بیشترین افزایش و بندر کنگان از 

لحاظ ارزش دالری بیشترین افزایش را داشته است. 
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جدول8:وارداتکاالیملوانیدرگمرکاتاستانطیسالهای1393-94

گمرك
درصدتغییرات13931394

ارزشوزنتعدادارزش)دالر(وزن)تن(تعدادارزش)دالر(وزن)تن(تعداد

%59-%58-%2.3631.7431.705.9862.900738707.82723بندر دیر

%12-%19-%2.5081.9542.173.3362.9131.5891.908.54416نخل تقی

%7%4%2.4341.3221.673.1252.8661.3691.790.83218بندر ریگ

%41-% 9-% 7-6.9165.9045.539.4586.4415.3763.254.643بندر گناوه

%64-%68-%3.0012.4612.515.2203.285777898.6269بندر دلوار

جزیره 
%35-%66%21-1022532.117814220.902خارک

بندر 
%60-% 1-%10-1.4695721.500.0711.329564605.475عسلویه

%33-%47%2.4441.7832.078.1415.0282.6271.398.626106بوالخیر

%12%40-% 3-1.6801.042731.3571.628631820.353بندر دیلم

بندر 
%106%35%7536188.80788182182.73817کنگان

%36-%18-%23.67016.86818.037.61827.35213.79411.588.56616جمع
مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر 

وارداتخودرو

در سال 1394، تعداد 5.914 خودرو به ارزش 149.176.114 دالر از گمرکات استان 

بوشهر وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 70 درصد و 

از نظر ارزش 63 درصد کاهش را نشان مي دهد. خودرو سواری در منطقه ویژه اقتصادي 

بوشهر 1 از بیشترین میزان واردات برخوردار بوده، به طوري که از نظر تعداد 4.640 و از 

نظر ارزش 118.673.735 دالر بوده است. 
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جدول9:وارداتخودروازگمرکاتاستاندرسال1394

شرحگمرك
درصدتغییرات13931394

ارزشتعدادارزشدالریتعدادارزشدالریتعداد

منطقه ویژه اقتصادی 
1 بوشهر

%62-%66-13.760313.397.9004.640118.673.735خودروی سواری
%84-%86-1.42931.132.6431944.850.190خودروی وانت

%64-%68-15.189344.530.5434.834123.523.925جمع

منطقه ویژه اقتصادی 
2 بوشهر

%100-%100-4228.619.07000خودروی سواری
%100-%100-16619.91600خودروی وانت

%100-%100-4389.238.98600جمع

گناوه
%50-%72-3.72750.134.1321.04924.980.789خودروی سواری
%80-%80-1563.334.38531671.400خودروی وانت

%52-%72-3.88353.468.5171.08025.652.189جمع
%63-%70-19.510407.238.0465.914149.176.114جمع کل

مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر 

بررسيوارداتگمركمنطقهویژهاقتصاديبوشهر1

در سال 1394، میزان 1.194.248 تن کاال به ارزش 2.222.632.909 دالر کاال از 

گمرک منطقه ویژه اقتصادي بوشهر 1 به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از نظر وزني 21 و از نظر ارزشي 38 درصد کاهش را نشان مي دهد.

جدول10:وارداتگمرکاتمنطقهویژهاقتصادیبوشهر1

شــرح
درصدتغییرات13931394

ارزشوزنارزش)دالر(وزن)تن(ارزش)دالر(وزن)تن(

%38-%21-1.519.3083.584.189.6261.194.2482.222.632.909واردات

مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر 
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از   1394 سال  در   1 بوشهر  اقتصادي  ویژه  منطقه  گمرک  واردات  میزان  بیشترین 

اهم  است.  بوده  و...  فیلیپین  و  هند  کره جنوبي،  عربي،  متحده  امارات  کشورهاي چین، 

کاالهاي وارداتي شامل موز، برنج، خودرو سواري، پلي استال ها، قطعات خودرو برای تولید، 

الستیك و ... مي باشد. 

جدول11:اهمکاالهايوارداتيگمركمنطقهویژهاقتصاديبوشهر1درسال1394

ارزش)دالر(وزن)تن(شرحکاال

320.471246.830.863موز
7.401118.673.735خودرو سواری

126.974106.260.415برنج
20.01085.356.701قطعات خودرو سواری

7.61079.121.999قطعات خودرو سواری جهت تولید
21.29177.642.171الستیك خودرو
34.71252.933.105پلی استال ها
655.7791.455.813.920سایر کاالها
1.194.2482.222.632.909کل واردات

             مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر 

درآمدگمرکاتاستانبوشهر

درآمد گمرکات استان بوشهر در سال 1394، به میزان 20.251.898.927.573 ریال 

بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 32 درصدي را نشان مي دهد.

جدول12:درآمدگمرکاتاستانبوشهرطیسال های1393-94

درآمد)ریال(
درصدتغییرات

13931394
29.809.737.166.32320.251.898.927.57332%

    مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر 
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تعدادارزیابانوکارگزارانگمرکیفعالدراستانبوشهر

تعداد ارزیابان گمرکی در سال1394 برابر با 136 نفر و تعداد کارگزاران گمرکی استان 

برابر با 2079 بوده است.

جدول13:تعدادارزیابانوکارگزارانگمرکاتاستانبوشهرطیسال های1392-94

گمرك
139213931394

تعداد
ارزیاب

تعداد
کارگزار

تعداد
ارزیاب

تعداد
کارگزار

تعداد
ارزیاب

تعداد
کارگزار

123101012729321362079گمرکات استان بوشهر
مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر 

تعاونيها

تعاونی   2661 با  برابر  مختلف  گرایش هاي  با  استان  تعاوني هاي  تعداد   1394 سال  تا 

می باشد )بنا به دالیلی در سال 1393 این تعداد به اشتباه 4564 تعاوني ذکر گردیده بود( 

که نسبت به سال قبل از رشد حدود 7 درصدي برخوردار بوده است. همچنین میزان سرمایه 

این تعاوني ها در سال 93 با رشدي حدود 0/4 درصد به 1068182758 میلیون ریال رسیده 

است. در همین سال تعداد اعضاي این تعاوني ها با 0/2 درصد رشد به 602581 نفر رسیده 

است. به طور میانگین اعضا هر تعاوني در سال 1394 حدود 226 نفر مي باشد. در سال 

با  تنگستان  و  تعاوني در شهرستان هاي دشتستان، کنگان، دشتی  تعداد  بیشترین   1394

گرایش خدمات مشغول به فعالیت مي باشند و شهرستان های دشتی، دیر، دشتستان و گناوه 

بیشترین تعاونی های با گرایش کشاورزي مشغول مي باشد. در همین سال بیشترین و کمترین 

تعداد تعاوني ها به ترتیب متعلق به شهرستان بوشهر )617 واحد( و شهرستان عسلویه )55 

واحد( مي باشد. قابل ذکر است بیشترین اعضای تعاوني ها در شهرستان دشتستان به تعداد 

194815 نفر و کمترین آن متعلق به شهرستان دیلم با 3843 نفر مي باشد. بیشترین مقدار 

و  ریال  میلیون   314 میزان  به  و  بوشهر  شهرستان  در  تعاوني  هر  سرمایه گذاري  متوسط 
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کمترین آن متعلق به شهرستان جم به میزان 22 میلیون ریال مي باشد.

جدول13:مشخصاتعمومیشرکتهایتعاونیاستانطيسالهاي1393-94

سرمایهاعضاتعدادسال
9324766010981063864908
9426616025811068182758

          مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

جدول14:تعاونیهایتحتپوشششهرستانبوشهرتاپایانسالهای1392-94

گرایش
سرمایهاعضاءتعداد

929394929394929394

666574574574783243783243783243اعتبار

تامین نیاز تولید 
151516184318431851341445403414454034155040کنندگان

تامین نیاز صنوف 
223141421210002100033000خدماتی

تامین نیاز مصرف 
191919880880880849411849411849411کنندگان

11111111114851485014850تعاونیهای نوع جدید

777103103103220700220700220700چند منظوره

556467413476497607948496088934960920849حمل و نقل

165186198172519502055667200069294007052700خدمات

677278500535578122937001234620012409200صنعتی

444777777421000421000421000عمرانی

2241414288050080500301000فرش دستباف

586369412447489476419004769440047757400کشاورزی

484851199619962080282172232821722328385223مسکن 

000000000معدنی

541582617865490139338192141643192611909193303710مجموع
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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جدول15:تعاونیهایتحتپوشششهرستانتنگستانتاپایانسالهای1392-94

گرایش
سرمایهاعضاءتعداد

929394929394929394

تأمین نیاز تولید 
999763763763156540156540156540کنندگان 

تأمین نیاز صنوف 
555353535540005400054000خدماتی 

تأمین نیاز مصرف 
555609066090660906161375161375161375کنندگان 

111543405434054340189501895018950تعاونی های نوع جدید 

333979797558005580055800چند منظوره 

475357688730758510900573900615900حمل و نقل 

6877925065696817761258706251028125خدمات 

545662403420462173460017601001823100صنعتی 

5910356370462008820098700عمرانی 

223141421210002100031500فرش دستباف

556062447482496220380022563002277300کشاورزی 

111737373702000702000702000مسکن 

101010767676520179952017995201799معدنی 

265291320118383118568118778116430891192058912225089مجموع 
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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جدول16:تعاونیهایتحتپوشششهرستانجمتاپایانسال1392-1394

گرایش
سرمایهاعضاءتعداد

929394929394929394

تأمین نیاز تولید 
111616161289752897528975کنندگان 

تأمین نیاز صنوف 
777626262630506305063050خدماتی 

تأمین نیاز مصرف 
222253002530025300175600175600175600کنندگان 

111284682846828468284632846328463تعاونی های نوع جدید 

333262626435004350043500چند منظوره 

000000000حمل و نقل 

3434343393393749634009634001017400خدمات 

192429177212247219000271500328500صنعتی 

222141414210002100021000عمرانی 

373743260260305415200415200560700کشاورزی 

333212212212480600480600480600مسکن 

109114130549195495455069243878824912882747788مجموع 
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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جدول17:تعاونیهایتحتپوشششهرستاندشتستانتاپایانسال1392-1394

گرایش
سرمایهاعضاءتعداد

929394929394929394

000000000اعتبار

تامین نیاز تولید 
999279279279110020110020110020کنندگان

تامین نیاز صنوف 
101010838383577505775057750خدماتی

تامین نیاز مصرف 
151515303453034530345171244517124451712445کنندگان

111160048160048160048232202322023220تعاونی های نوع جدید

111113782782815124710012471001269000چند منظوره

111777105001050010500حمل و نقل

8086102675721833343613159991816167181خدمات

434765341370514651575011537795117226795صنعتی

12481529200003050051500عمرانی

223151522210002100031500فرش دستباف

7883899649991041132323461328484615345296کشاورزی

161616746746746134322513432251343225مسکن 

777535353891550891550891550معدنی

2742903351943461944631948152862103736269132144239982مجموع
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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جدول18:تعاونیهایتحتپوشششهرستاندشتیتاپایانسال1392-1394

گرایش
سرمایهاعضاءتعداد

929394929394929394

000000000اعتبار

تامین نیاز تولید 
111104104104870870870کنندگان

تامین نیاز صنوف 
777757575780007800078000خدماتی

تامین نیاز مصرف 
555427684276842768387251538725123872515کنندگان

111111111485064850648506تعاونی های نوع جدید

666818181267300267300267300چند منظوره

888999999857508575085750حمل و نقل

818895572621670844050917550991050خدمات

737579541555584682236068223606886860صنعتی

89105664718400096000106500عمرانی

999717171891008910089100فرش دستباف

165176183116512421291577648058919805965480کشاورزی

101010105210521052131284813128481312848مسکن 

11212738787293600314600314600معدنی

375407426666686683066964195753791981837620019379مجموع
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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جدول19:تعاونیهایتحتپوشششهرستاندیرتاپایانسال1392-1394

گرایش
سرمایهاعضاءتعداد

929394929394929394

تامین نیاز تولید 
444275275275124300124300124300کنندگان

تامین نیاز صنوف 
000000000خدماتی

تامین نیاز مصرف 
333368693686936869475750475750475750کنندگان

000000000تعاونی های نوع جدید

444414148335003350044000چند منظوره

568213220234855499865999886999حمل و نقل

414953288385413463100608600650600خدمات

343839243271278365100407100417600صنعتی

0010070010500عمرانی

12271414105002100021000فرش دستباف

1291371419219771007150180015858001630800کشاورزی

222292929290029002900مسکن 

778595966132000132000142500معدنی

230252266389453914039240396444942569494406949مجموع
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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جدول20:تعاونیهایتحتپوشششهرستاندیلمتاپایانسال1392-1394

گرایش
سرمایهاعضاءتعداد

929394929394929394

تامین نیاز تولید 
222549549549458440458440458440کنندگان

تامین نیاز صنوف 
333212121231002310023100خدماتی

تامین نیاز مصرف 
222360360360225736225736225736کنندگان

111340340340291729172917تعاونی های نوع جدید

111777210021002100چند منظوره

272828524531531239125241225241225حمل و نقل

525657751779786316200324600326700خدمات

242626351365365205200209400209400صنعتی

333212121630063006300فرش دستباف

677171514542542164160016500001650000کشاورزی

333321321321274399274399274399مسکن 

---------معدنی

185196197375938363843339511734182173420317مجموع
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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جدول21:تعاونیهایتحتپوشششهرستانعسلویهتاپایانسالهای1392-1394

گرایش
سرمایهاعضاءتعداد

929394929394929394

تامین نیاز تولید 
333904904904452154521545215کنندگان

تامین نیاز مصرف 
444660660660321936321936321936کنندگان

444505050480004800048000چند منظوره

262829352635403547114355011645501175050خدمات

668424256630006300084000صنعتی

222102102102543005430054300عمرانی

111888105001050010500فرش دستباف

333272727171000171000171000کشاورزی

111500500500300000030000003000000مسکن 

505255581858325853485750148785014810001مجموع
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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جدول22:تعاونیهایتحتپوشششهرستانکنگانتاپایانسالهای1392-1394

گرایش
سرمایهاعضاءتعداد

929394929394929394

تامین نیاز تولید 
51266کنندگان

تامین نیاز صنوف 
111777105001050010500خدماتی

تامین نیاز مصرف 
111467046704670132000132000132000کنندگان

11139273392733927373873807380تعاونی های نوع جدید

777928928928341201034120103412010چند منظوره

627862782782785670056700567000حمل و نقل

8395101158216661710200700021330002199000خدمات

364040473501501601801550601843550601843550صنعتی

444282828551100551100551100عمرانی

222141414210002100021000فرش دستباف

182324137172179190500243000253500کشاورزی

111999540054005400مسکن 

222141414201050020105002010500معدنی

167455190486794756047611610198998610426140611012940مجموع
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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جدول23:تعاونیهایتحتپوشششهرستانگناوهتاپایانسالهای1392-1394

گرایش
سرمایهاعضاءتعداد

929394929394929394

تامین نیاز تولید 
555483483483355653556535565کنندگان

تامین نیاز صنوف 
111777105001050010500خدماتی

تامین نیاز مصرف 
444158581585815858119411902119411902119411902کنندگان

111400004000040000105691056910569تعاونی های نوع جدید

111161616340000240000240000چند منظوره

1617171580158915892142555002142690021426900حمل و نقل

60667254658863046610002466800024678000خدمات

202327166187215252233025265302630730صنعتی

444303030294002940029400عمرانی

1127714420042005600فرش دستباف

687176536557642936215093663509373350کشاورزی

333407407407448504485044850مسکن 

184197213596365972959891350687966177774766177897366مجموع
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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جدول24:مشخصاتعمومیشرکتهایتعاونیزنانتحتپوششادارهکلتعاون؛
کارورفاهاجتماعیطیسال1394

سرمایهاعضاءتعدادشهرستان

1816000بوشهر 
96394500تنگستان 

1710500جم 
14982139899دشتستان 

42842000دیر 
74973500دشتی 
3214200گناوه 

392742380599 مجموع 
        مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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بخش هشتم - محیط زیست

مقدمه

محیط زیست در یك تعریف کلی عبارتست از مجموعه شرایط بیرونی که در طول عمر 

یا زندگی یك موجود زنده، مانند انسان بر او اثر می گذارد. به این ترتیب نور خورشید، آب، 

هوا، اقلیم، گیاهان، جانوران و سایر موجودات بی جان و جاندار که بر روی سیاره زمین 

وجود دارند و با یکدیگر در ارتباط دو سویه هستند، محیط زیست انسان را تشکیل می دهند. 

البته از محیط زیست تعریف های گوناگونی وجود دارد که از آنها چشم پوشی می نماییم. 

اصلی ترین  کننده  تأمین  و  زندگی  محل  واقع  در  آن،  در  موجود  منابع  و  محیط زیست 

نیازهای انسان به شمار می آید. با وجود این، در سال های گذشته، با رشد فزاینده جمعیت 

و پیشرفت های تکنولوژی، روند بهره برداری از منابع موجود در زمین نیز بیشتر شده است 

و در یك کالم محیط زیست انسان دست خوش تخریب و آلودگی قرار گرفته است.

هم اکنون ویران کردن جنگل ها، فرسایش خاک، پیشروی کویر و کاهش زمین های 

کشاورزی، تهی شدن دریاها از ذخایر آبزی، بهره برداری بی رویه از منابع معدنی، انقراض 

از شناخته شده ترین جنبه های  و خاک  آب  و  هوا  آلودگی  جانوری،  و  گیاهی  گونه های 

ویرانی و آلودگی سیاره زمین به شمار می رود.

در میان موجودات زنده، انسان بیشتر از موجودات دیگر، در محیط زیست خود دگرگونی 

ایجاد می کند و سبب شکل گیری انواع آلودگی ها می گردد. علت بسیاری از بالهای طبیعی 

هم فعالیت های انسان در دگرگون کردن محیط زیست است. این که دامنه آلودگی هوا از 

مناطق صنعتی و فراز شهرها و کشورها فراتر رفته و الیه های زیستی زمین را هدف قرار 

داده است. 

آلودگی آب به یك مشکل جهانی تبدیل شده و حجم ترکیبات سمی که به صورت 
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فاضالب در زمین تزریق می شود، روز به روز افزایش می یابد. نکته قابل توجه در این موارد 

اثراتی است که بر روی سالمتی انسان ها می گذارد. هوا، آب، خاک و مانند آنها مهم ترین 

منابع زیستی هستند که آلودگی هر یك از آنها به طور مستقیم بر مجموعه زیستمندان 

در  هوا  آلودگی  نتیجه  در  نفر  میلیون  چندین  سال  هر  می گذارد.  اثر  زمین  کره  روی 

یا به سبب بیماری های مزمن به نوع  شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی جان می بازند و 

زندگی همراه با مرگ تدریجی تن می دهند.

حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره 

و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته می شود. امروزه در جوامع مختلف بشری ضرورت 

ضروری  امری  به  محیطی  آسیب های  و  آلودگی ها  از  محیط زیست  حفاظت  و  نگهداری 

تبدیل شده است. پیشرفت تمدن بشری و به دنبال آن توسعه فن آوری، صنعت و همچنین 

ازدیاد روزافزون جمعیت موجب شده تا آلودگی های موجود در هوا و زمین، زندگی ساکنان 

کره زمین را تهدید کند، به طوری که این مسأله باعث شده تا در هر کشور حفاظت از 

برقرار  حقیقت  در  پایدار  توسعه  گیرد.  قرار  دولتمردان  جدی  توجه  مورد  محیط زیست 

کننده تعادل میان توسعه و محیط زیست بوده و محل تالقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست 

می تواند  محیط زیست  بر  وارده  آسیب های  و  آلودگی ها  انواع  دلیل  همین  به  و  می باشد 

موجب کند شدن روند توسعه پایدار گردد. ایجاد قوانین، وضع مالیات، آموزش شهروندان، 

از جمله اهرم هایی هستند که می توانند در  اقدامات بین المللی  انجام تحقیقات علمی و 

راستای کاهش مضرات ناشی از آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی نقش آفرینی کنند.

جهت  را  ایران  زیست محیطی  ارزش  با  مناطق  ایران  محیط زیست  حفاظت  سازمان 

محافظت در قالب مناطق 4 گانه تقسیم بندی کرده است، که شامل 29 پارک ملی، 37 

اثر طبیعی ملی، 44 پناهگاه حیات وحش و 168منطقه حفاظت شده می باشد. همچنین 

منطقه شکار ممنوع برای ترمیم جمعیت جانوری اختصاص داده می شود. که می توان آن را 

با توجه به سایر معیارها، به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت 
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محیط زیست منظور نمود. ایران دارای شرایط اقلیمی متنوعی است به طوری که از 13 

اقلیم شناخته شده در جهان 11 نوع آن در ایران وجود دارد. در عین حال شاخص های 

پایداری محیط زیست ایران، در وضعیت نامناسبی قرار دارد. 

استان بوشهر به دلیل وجود زیستگاه هاي متفاوت، گونه هاي متنوعي از حیات وحش 

را در خود جاي داده است به طوري که تاکنون قریب به 50 گونه از پستانداران، بیش از 

110 گونه از پرندگان، ده ها گونه از خزندگان خشك زي و آبزي و صدها گونه ماهي در 

سطح استان و آب هاي ساحلي آن شناسایي شده است.

ارتفاع  را مي توان در دو واحد متمرکز مرتفع کوهستاني و کم  استان  ناهمواري هاي 

جلگه اي طبقه بندي نمود.

کوه  کوه سیاه،  کوه هاي گیسکان،  از  ترش  عنوان گچ  تحت  استان  اصلي  کوه  رشته 

بیرمي  کوه  در  دریا  سطح  از  ارتفاع  حداکثر  و  مي گردد  تشکیل  بیرمي  کوه  و  خورموج 

به حدود 1950 متر مي رسد. واحد جلگه اي به صورت نوار کم عرضي در امتداد ساحل 

خلیج فارس قرار گرفته و حاصل رسوب گذاري رودخانه هاي استان مي باشد که به دنبال 

جلگه خوزستان از شمال غرب تا جنوب شرقي استان امتداد یافته است.

خاک هاي استان غالباً قلیایي و شور بوده و به صورت تکه تکه مشاهده مي شوند. کیفیت 

خاک هاي استان عمدتاً به گونه اي است که گیاهان نمي توانند مواد الزم براي رشد خود 

را از خاک جذب نمایند. از نظر آب و هوا، بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد تفاوت 

دماي ماهانه استان در طول سال نسبتاً زیاد و بیش از 25 درجه سانتي گراد مي باشد و 

یخبندان در استان به ندرت اتفاق مي افتد.

پتروشیمي، صنایع  و  و گاز  نفت  بسیار عظیم  استقرار صنایع  به دلیل  بوشهر  استان 

صنایع  گونه  این  از  ناشي  آلودگي  خطرات  معرض  در  آالینده  صنایع  سایر  و  بر  انرژي 

مي باشد. یکي از این مناطق، منطقة ویژه اقتصادي ـ انرژي پارس مي باشد که در جنوب 

انجام طرح هاي  و  پارس جنوبي  از میدان گازي  استفاده  به منظور  بوشهر  استان  شرقي 
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نفت و پتروشیمي قرار گرفته که از جنوب به خلیج فارس و از شمال به ادامه سلسله جبال 

زاگرس محدود شده است. یگانه پارک ملي آبي نایبند در این منطقه قرار گرفته که الزم 

در  ساز  و  فعالیت هاي ساخت  از  ناشي  زیست محیطي  آثار سوء  از  ملي  پارک  این  است 

عسلویه مصون باقي بماند.  

عملکردشاخصهايارزیابيتحوالتبخش

مناطق چهار گانه با ارزش زیست محیطي از تعاریف زیر برخوردار مي باشند:

از  نمونه های  شامل  که  هستند  یا خشکی  آبی  وسیع  نسبتاً  مناطق  ملي:  پارک هاي 

که  مي باشند  جهانی  اهمیت  با  مناظر  یا  طبیعی  چشم اندازهای  عمده،  طبیعی  نواحی 

نمونه ی برجسته ای از عوارض زمین شناسی، بوم شناسی و جغرافیایی هستند.

پارک ملي نایبند در 320 کیلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر و در شهرستان کنگان 

واقع شده است. این منطقه بدون تردید یکي از زیباترین مناطق ساحلي در طول سواحل 

خلیج فارس بشمار مي رود. آثار بجا مانده از بندر تاریخي نایبند در دماغه نایبند، حاکي از 

پیشینه تاریخي طوالني منطقه است. بررسي آثار، نشان مي دهد این بندر در عصر آل بویه 

یکي از بنادر مهم و از مراکز عمده صید و تجارت مروارید در خلیج فارس بوده است. پارک 

ملي نایبند با مساحت 46687 هکتار به صورت دماغه مرتفعي در ساحل جنوبي خلیج 

نایبند قرار گرفته، منطقه اي با ارزش گیاهي و جانوري است و داراي سواحل صخره اي و 

مرجاني زیبا مي باشد. پوشش گیاهي این منطقه شامل کهور، کنار، انجیر معابد، استبرق، 

گون و گیاهان مرتعي از انواع گرامینه ها است. پستانداران این منطقه شامل جبیر، روباه، 

شغال و خرگوش و پرندگان آن شامل کبك، تیهو، هوبره، جیرفتي، قمري، کبوتر چاهي، 

و  دریایي  پرستوي  و  کاکایي  انواع  پلیکان،  فالمینگو،  چکاوک،  شکاري،  پرندگان  انواع 

حواصیل خاکستري مي باشد. پارک ملي دیر- نخیلو با مساحت 20434 هکتار در محدوده 

شهرستان دیر قرار دارد.  
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آثار طبیعي ملي: پدیده ها یا مجموعه های گیاهی و جانوری به نسبت کوچك، جالب، 

کم نظیر، استثنایی، غیر متعارف و غیر قابل جایگزین که داراي ارزش هاي حفاظتی، علمی 

انتخاب  اثر طبیعی ملی  به عنوان  با هدف حفظ و حراست  باشند،  یا طبیعی  تاریخی  و 

می شوند.

اثر طبیعی ملی کوه نمك جاشك با مساحت 3663 هکتار و اثر طبیعی ملی جزیره 

خارکو به مساحت 1843 هکتار در این استان قرار دارد.

به  و  بوده  استراتژیك  ارزش  داراي  نظر حفاظت  از  که  اراضی  مناطق حفاظت شده: 

منظور حراست، ترمیم و احیای حیات جانوری و گیاهی و جلوگیری از انهدام تدریجی 

آنها انتخاب می شوند.

منطقه حفاظت شده مند منطقه اي جلگه اي و کویري است که با مساحت 32985 

هکتار در شهرستان دیر واقع شده است. پوشش گیاهي این منطقه در سه بخش مجزا 

شامل اشك گز، گرامینه، درختان شورپسند، درمند دشتي، گون و گیاهان شورپسند است. 

پستانداران این منطقه شامل آهو، گرگ، گراز، روباه و شغال، کفتار و پرندگان آن شامل 

کوکر، قمري و پرندگان مهاجر شامل فالمینگو، درنا، هوبره، خروس کولي شکم سیاه و 

نام هاي  با  جزیره  چهار  منطقه  غرب  ساحلي  آب هاي  در  مي باشد.  شکاري  بازهاي  انواع 

خان، جبرین )تهمادون(، نخیلو و ام الکرم وجود دارد که از ارزش زیستگاهي فوق العاده اي 

دریایي،  پرستوهاي  بزرگ  کلوني هاي  جوجه آوري  و  تخم گذاري  محل  زیرا  برخوردارند، 

کاکایي بزرگ و کوچك، اگرت و سلیم شني و محل تخم گذاري الک پشتان دریایي در 

فصل تابستان مي باشند. الک پشت دریایي نوک عقابي، خزنده اي با بیش از 150   میلیون 

دیگر  انواع  از  بیش  که  است  دنیا  الک پشت هاي  نوع  نادرترین  از  پیدایش  سابقه  سال 

الک پشت ها، نسل آن در خطر انقراض است اما منطقه حفاظت شده مند محل تخم گذاري 

و تکثیر نسل این الک پشت است. منطقه حفاظت شده مند از دیر باز زیستگاه مهم آهو 

بوده که در دسته هاي کوچك و بزرگ، زیبایي طبیعت این منطقه را دو چندان کرده اند.
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منطقه حفاظت شده حله با مساحت 44783 هکتار در شهرستان بوشهر واقع شده 

است. پوشش گیاهي این منطقه شامل گونه هاي غني مرتعي در بخش هاي دور از ساحل و 

بوته هاي شور در اراضي شوره زار در مجاورت دریا همچنین در بخش تاالبي آن جنگل هاي 

و  گرگ، خرگوش  شغال،  روباه،  گراز،  شامل  منطقه  این  پستانداران  مي باشد.  پده  و  گز 

پرندگان آن شامل دراج، کوکر و ده ها گونه پرنده مهاجر مي باشد.

پناهگاههايحیاتوحش

انواع زیستگاه های نمونه مي باشند که برای حمایت از جمعیت گونه های  از  مناطقي 

حیات وحش با اهمیت ملی انتخاب می گردند. کمترین وسعت پناهگاه های حیات وحش 

باید به حدي باشد که ضمن رفع نیاز گونه های جانوری، پیوستگی متقابل واحدهای آنها 

را نیز تضمین کند.

پناهگاه حیات وحش خارک به مساحت 2083 هکتار در شهرستان بوشهر واقع شده 

است. پوشش گیاهي منطقه شامل مراتعي با پوشش گیاهي و علوفه اي داراي ارزش غذایي 

ضعیف و متوسط و گیاهان آبزي از قبیل ني و جگن مي باشد. پستانداران منطقه شامل آهو 

و موش و پرندگان آن شامل کالغ هندي،کاکایي، قمري، کبوتر چاهي، تیهو، گنجشك، 

جغد، فالمینگو، غاز و انواع بازهاي شکاري است.

منطقهشکارممنوع

در زیستگاه هایی با ویژگی های بارز که جمعیت جانوری آنها به دلیل شکار بی رویه رو 

به کاهش است و از این رو به حمایت نیاز دارند، برای مدتی محدود و به طور معمول 3 تا 

5 سال، شکار ممنوع می شود. چنانچه جمعیت جانوری منطقه ای در این دوره ترمیم شود، 

می توان آن را با توجه به سایر معیارها، به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت 

تعیین کرد. راهکار تعیین مناطق شکار ممنوع را می توان پشتوانه ای برای حفاظت از ذخایر 
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به مجموعه  پیوستن  برای  قابلیت های مناطق،  بررسی  برای  آزمون  نوع  و  طبیعی کشور 

مناطق حفاظت شده دانست.

در استان بوشهر دو منطقه شکار ممنوع شامل منطقه شکار ممنوع کوه مند به مساحت 

60000 هکتار و منطقه شکار ممنوع شاهزاده ابراهیم به مساحت 45000 هکتار وجود 

دارد.

محیطزیستانساني

روستایي  و  شهري  فاضالب  و  زباله ها  کشاورزي،  پساب هاي  و  سموم  صنایع،  شامل 

آالینده  عمده صنایع  مي باشد.  در صنایع  مصرفي  فسیلي  و سوخت هاي  نقلیه  وسایل  و 

استان در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمي مي باشند و با توجه به میزان آالیندگي 

بسیار باالیي که دارند، نیاز به راهکارهایي در جهت به حداقل رساندن آلودگي هاي مذکور 

مي باشد. اکثر شهرهاي ساحلي استان بوشهر به دلیل باال بودن سطح آب هاي زیرزمیني و 

کمي شیب، جهت دفع فاضالب ها و پساب ها همواره با مشکل مواجه اند. 

الزم به ذکر است که وسعت مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان در سال 94 

منطقه  شامل  استان  زیست محیطي  ارزش  با  مناطق  مي باشد.  هکتار   257478 با  برابر 

حفاظت شده مند، پارک ملي نایبند، منطقه حفاظت شده حله و پارک ملي دیر، نخیلو، 

پناهگاه حیات وحش خارک، اثر طبیعي ملي کوه نمك و خارگو و مناطق شکار ممنوع کوه 

مند و شاهزاده ابراهیم مي باشد. جداول شماره 1 و 2 مناطق حفاظت شده استان برحسب 

گونه های جانوری و گیاهی غالب و همچنین مناطق تحت پوشش حفاظت محیط زیست 

در سطح شهرستان های استان در سال 94 را نشان می دهند.
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جدول1:مناطقحفاظتشدهاستانبرحسبگونههایجانوریوگیاهیغالبدرسال94

مساحتعنوانمنطقه
گونههایغالبموقعیتجغرافیایی)هکتار(

جانوری
گونههایغالب

گیاهی

پارک ملی ردیایی 
46687664921/3025301نایبند

جبیر-گرگ-گربه 
وحشی-جیرفتی-
بازهای شکاری

حرا-کنار-
انجیرمعابد-صبر 

زرد-.....

پارک ملی ردیایی دیر 
20434555438/3084413نخیلو

آهو-شغال-روباه-
کبك-باقرقره- الک 

پشت نوک عقابی

حرا-گیاهان شور 
پسند

اثر طبیعی ملی کوه 
کل و بز-کفتار-کبك-3663567522/3124027نمك جاشك

تیهو - باقرقره
کلخنگ-بادام 

کوهی-گون

اثر طبیعی ملی جزیره 
آهو – انواع دلفین 1843432575/3236870خارکو

الک پشت

انجیر معابد-
گالیول-مریم گلی 

مصری
پناهگاه حیات وحش 

آهو- انواع دلفین- 2083535780/3107477خارگ
پرندگان آبزی

کنار- کهور-انجیر 
معابد-

منطقه حفاظت شده 
آهو- گربه وحشی-32985535780/3107477مند

کفتار
حرا گیاهان شور 

پسند-کهور

منطقه حفاظت شده 
44783487545/3233443حله

گرگ-شغال-
خرگوش-دراج –گربه 

جنگلی
نخل مرداب-نی-

منطقه شکار ممنوع 
گون – بادام کوهیکل و بز- قوچ و میش600005160/3154359کوه مند

منطقه شکار ممنوع 
کل و بز – قوچ و 45000537618/3202746شاهزاده ابراهیم

گون – بادام کوهیمیش- پلنگ

مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر
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جدول2:مناطقتحتپوششحفاظتمحیطزیستبهتفکیكهرشهرستاندرسال94

پناهگاهحیاتپاركملیشهرستان
وحش

مناطق
حفاظتشده

مناطقشکار
ممنوع

اثرطبیعی
ملی

جمعمناطق
تحتپوشش

212227کل استان

3خارکو-حله خارک -بوشهر

مند و شاهزاده ---تنگستان
2-ابراهیم

------جم

1-شاهزاده ابراهیم ---دشتستان

1-مند---دشتی

3کوه نمك-مند-دیر نخیلودیر

------دیلم

1----نای بندعسلویه

------کنگان

------گناوه
مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر

بررسيشاخصهايزیستمحیطياستان

بررسي برخي از شاخص هاي محیطي بیانگر این مطلب است که نسبت مناطق تحت 

پوشش و مدیریت محیط زیست به کل وسعت استان در طول سال هاي 93 و 94 هیچ 

گونه تغییري نداشته و برابر با 11.1 درصد بوده است. نسبت فاضالب بازیافت شده به کل 

فاضالب صنعتي با افزایش 25 درصدی از 40 درصد در سال 93 به 50 درصد در سال 94 

رسیده است. همچنین نسبت واحدهاي صنعتي با استانداردهاي زیست محیطي به کل 

واحدهاي صنعتي در سال 94 نسبت به سال 93، میزان 87.5 درصد رشد نشان می دهد.
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جدول3:شاخصهايزیستمحیطياستانطيسالهاي1393-94

واحدشــرح
درصدسال94سال93اندازهگیري

تغییرات

نسبت مناطق تحت پوشش و مدیریت محیط 
6/536/530درصدزیست به وسعت کل استان

نسبت فاضالب بازیافت شده به کل فاضالب 
405025درصدصنعتي

نسبت واحدهاي صنعتي با استانداردهاي محیط 
163087.5درصدزیست به کل واحدهاي صنعتي

مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر

محیطزیستطبیعي،محیطزیستانسانيوبخشحقوقيمحیطزیست

وسعت مناطق تحت پوشش و مدیریت محیط زیست در استان بوشهر برابر با 257478 

هکتار مي باشد. از تعداد 322 واحد صنعتی بازدید شده 68 واحد معادل 21 درصد دارای 

استانداردهاي زیست محیطي می باشند. یکی از راهکارها برای کنترل حفظ محیط زیست 

صدور اخطار به واحدهای صنعتي آالینده محیط زیست می باشد. در سال 94 از 322 واحد 

صنعتی معادل 51/5 درصد از کل واحدهاي صنعتي، بازدید به عمل آمده و برای 105 

واحد صنعتی اخطاریه صادر شده است که این رقم معادل 32.6 درصد از واحدهای بازدید 

شده می باشد.  

همچنین در سال 94 بازدید از محل هاي دفن زباله 219 مورد بوده است. در سال 94 

استعالمات انجام شده براي صدور گواهي بهره برداري برابر با 68 مورد مي باشد که نسبت 

به سال قبل، معادل 15درصد کاهش نشان مي دهد. دلیل این امر نیز واگذاری دریافت 

مجوز تعدادی از صنایع به سازمان های جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت 

و به تبع آن کاهش حیطه نظارت سازمان محیط زیست و همچنین عدم به بهره برداری 

رسیدن تعدادی از شرکت ها به دلیل وجود تحریم ها می باشد.

شده  موجب  محیطی  زیست  تخلفات  جریمه  افزایش  کنار  در  سازی  فرهنگ  نقش 
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تخریب  از  جلوگیري  راستاي  در  یابد.  کاهش  قبل  سال  به  نسبت  جرائم  آمار  که  است 

محیط زیست و حفظ حیات پرندگان و حیوانات نادر استان در سال 94 تعداد 188 نفر 

متخلف دستگیر شده که نسبت به سال قبل )319 نفر( معادل 41 درصد کاهش یافته 

است. کشف و ضبط ادوات تخلف نیز با 14 درصد کاهش از 613 مورد در سال 93 به 528 

مورد در سال 94رسیده است. همچنین پیگیري پرونده هاي متخلفین در دادگاه در سال 

94 معادل 154 مورد بوده که نسبت به سال 93 کاهش یافته است.

از نظر جرایم نقدي موضوع قانون اصالح قانون شکار و صید در سال های 94 برابر با 

43136.4 هزار ریال بوده که 83 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. در جداول 

5 و 6 تعدادی از شاخص های زیست محیطی مهم در سطح استان و شهرستان ها ارائه 

گردیده است.

از نظر شاخص نصب سیستم های مانیتورینگ آالینده ها در سطح استان در سال 94، 

15 مورد بوده که نسبت به سال قبل معادل 87.5 درصد افزایش یافته است. با توجه به 

استقرار صنایع آالینده در سطح استان و لزوم پایش میزان پراکنش آالینده ها در استان 

می بایست تعداد ایستگاه های مانیتورینگ آالینده ها را با پراکنش مناسبی در سطح استان 

افزایش داده و شبکه منظمی را برای این امر ایجاد نمود تا بتوان به صورت روزانه، ماهانه 

یا ساالنه گزارش های جامع و کاملی را در این خصوص تهیه و در صورت افزایش میزان 

آالینده ها راهکارهای اساسی برای حل این مشکل مد نظر قرار گیرد.
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جدول4:محیطزیستطبیعي،محیطزیستانسانيوبخشحقوقيمحیطزیستطي
سالهاي1393-94

واحدشــرح
درصدسال94سال93اندازهگیري

تغییرات
وسعت مناطق تحت پوشش و مدیریت 

2574782574780هکتارمحیط زیست

7-690643واحدتعداد کل واحدهاي صنعتي
23332238واحدتعداد واحدهاي صنعتي بازدید شده

تعداد واحدهاي صنعتي با استانداردهاي زیست 
15-8068واحدمحیطي

12.5-120105مورداخطار صادره به واحدها
2.9-213219موردبازدید از محل دفن زباله

15-8068مورداستعالم براي صدور گواهي بهره برداري
41-319188نفرتعداد متخلفین دستگیر شده
14-613528موردکشف و ضبط ادوات تخلف

36-239154پروندهپیگیري پرونده متخلفین در دادگاه
81587.5موردنصب سیستم های مونیتورینگ آالینده ها

صدور پرونده شکار و صید و دریافت بهاي 
6/536/530درصدجانوران 

27-20130931467400هزار ریالوحشي از متخلفین
95-326751585هزار ریالحق الزحمه خدمات صدور دفترچه شکار

جرایم نقدي موضوع قانون اصالح قانون شکار 
83-25774243136.4هزار ریالو صید

مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر
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جدول5:برخیازشاخصهایزیستمحیطیدرسطحاستانوشهرستانهادرسال94
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565214140064128188استان
5360072328-1بوشهر

1710081122--تنگستان
6200152640--جم

48100192948-1دشتستان
00132839-14--دشتی
22-16100--دیر
00-23100--دیلم

00-00-5-1کنگان
27200288-1گناوه

11-00-1654عسلویه
* در سال 94، پرونده شکار صادر نشده است.

ماخذ: اداره کل محیط زیست استان 

اعتباراتواقداماتاساسی

میزان عملکرد اعتبارات تملك دارایی سرمایه استانی اداره کل محیط زیست در سال 

94، 11497 میلیون ریال می باشد که نسبت به سال 93 به میزان 25.4 درصد کاهش 

یافته است و میزان عملکرد اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای ملی این اداره کل در سال 

به میزان 13 درصد رشد  94، مبلغ 13935 میلیون ریال بوده که نسبت به سال 93 

یافته است. 
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جدول6:اعتباراتاستانیوملی،ادارهکلمحیطزیستطیسالهای94-1393)میلیونریال(

جمعاعتبارملیاعتباراستانیعنوان

15407.81232027727.8سال 93

114971393525432سال 94

8-25.413-درصد تغییرات
مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر

جدول7:اعتباراتملیادارهکلمحیطزیستبهتفکیكطرحدرسال1394)میلیونریال(

اعتبارعنوانطـرح

10115طرح حفاظت و احیای تاالب های منتخب در معرض خطر کشور

700حفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست بوم ها و گونه های جانوری

3120مقاله با روند فزاینده پدیده گرد و غبار، خشکسالی و پایش آنها

13935جمع

عمدهتریناقداماتاساسیصورتگرفتهدربخشمحیطزیستطیسال94

- اجرای پروژه مطالعه، ارایه گزارش و آمار و اطالعات پسماندهای پزشکی 

- بررسی و مطالعه گزارشات خود اظهاری واحدهای صنعتی و خدماتی 

- الزام واحدهای شن و ماسه و آسفالت به ارایه گزارش خود اظهاری 

- الزام واحدهای عمل آوری و فرآوری آبزیان به احداث سیستم تسویه فاضالب استاندارد و اصولی 

- کنترل فعالیت واحدهای پتروشیمی، پاالیشگاه های گاز و تأسیسات نفتی استان

- نظارت فعالیت صنایع بزرگ و متوسط به طور مستمر 

- بررسی مستمر صنایع آالینده استان 

- پیگیری و اجرای سیستم پایش لحظه ای صنایع بزرگ استان 

- بازنگری در محل نمونه برداری دودکش واحدهای صنعتی بزرگ
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اهمچالشهاوتنگناهایمحیطزیستاستان

- خشکسالي ادواري و به تبع آن محدودیت منابع آب و آسیب پذیري استان در برابر این 

پدیده 

- آلودگی هوا ناشی از گازهای اسیدی 

- عبور خط لوله گاز و تخریب اراضی 

- اثرات تجمعی فعالیت های صنعتی به دلیل وضعیت صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی 

- آسیب پذیری استان در برابر بالیای طبیعی

- بهره برداري ناپایدار و بیش از ظرفیت منابع طبیعي و محیط زیست

- معضالت زیست محیطی فرا مرزی از جمله پدیده گرد و غبار

- آلودگي آب هاي ساحلي در نتیجه تخلیه پساب هاي شهري و صنعتي و کشاورزی، ورود 

پساب خام تصفیه نشده در شهرهای ساحلی استان 

- نشت نفت از سکوها، خطوط لوله و تأسیسات نفتی دریایی، با توجه به فرسودگی بسیاری 

از بخش ها

- عدم جایگزینی مکانیسم هاي کنوني به مکانیسم هاي تولید پاک در صنایع استان 

- عدم وجود زیرساخت های زیست محیطی در نواحی و شهرک ها در مناطق اقتصادی استان 

- عدم مدیریت دفع پسماند در کلیه شهرهای استان

- نبود مراکز تحقیقات حیات وحش در استان که لزوم احداث و تجهیز مراکزي جهت 

بررسي بیماري ها، زادآوري و ... احساس مي شود.

- اجرای طرح های توسعه ای بدون مد نظر قرار دادن مالحظات زیست محیطی در مناطق 

با قابلیت های مستعد زیستی برای حیات وحش
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بخش اول- انرژي

مقدمه

بی تردید یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار انرژی می باشد. در واقع انرژی در حیات 

اقتصاد صنعتی جوامع نقش زیربنائی را ایفا می کند، به این معنا که هرگاه انرژی به مقدار 

کافی و به موقع در دسترس باشد توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد بود. در طی دهه های 

اخیر، کمیابی منابع انرژی با صرفه اقتصادی، حامل های انرژی متداول مانند نفت و گاز 

بهره مندی  زمینه  و  کرده  تبدیل  گران بها  کاالی  یك  به  جهانی  بازارهای  در  را  طبیعی 

کشورهای صاحب منابع از درآمدهای زیاد و سرشار حاصل از فروش حامل های انرژی را 

فراهم آورده است.

ایران کشوری غنی از منابع طبیعی و یك ابرقدرت در حوزه انرژی محسوب می شود. 

بر اساس اعالم سازمان اطالعات انرژی آمریکا، ایران دارای چهارمین ذخایر اثبات شده 

وجود  دیگر  از سوی  است.  روسیه  از  گاز طبیعی جهان پس  ذخایر  دومین  و  نفت خام 

ذخایر عظیم سوخت فسیلی باعث شکل گیری تفکری نادرست در اذهان عمومی در جهت 

بهره برداری و استفاده بی رویه از منابع مختلف انرژی شده است، که این امر نه تنها باعث 

اتالف هنگفت این سرمایه ملی شده، بلکه اثرات غیرقابل جبران زیست محیطی نیز به 

دنبال خواهد داشت. با این حال طی سال های اخیر تالش های بسیاری به منظور استفاده 

بهینه از انرژی صورت گرفته است.
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فرآورده هاي نفتي 

مقدمه

انرژی  از  از آنجا که هیچ گونه فعالیتی در زندگی و در جهان هستی بدون استفاده 

امکان پذیر نیست؛ بنابراین به سادگی می توان دریافت که پیشبرد اهداف اقتصادی جوامع 

بشری بدون وجود انرژی ناممکن است. نفت به عنوان یك منبع انرژی مطرح می باشد که 

انسان در قیاس با سایر انرژی ها خیلی سریع و در زمان کوتاه تری به استفاده از آن عادت 

کرده و در همه شئون زندگی به کار گرفته شده است. نفت همچنین به عنوان ماده ای با 

موارد استفاده همگانی و عمومی و داشتن فرآورده های متعدد و گوناگون، دارای اهمیت 

فراوانی می باشد.

از آنجا که نفت به عنوان یکی از منابع مهم تأمین نیازهای انرژی جهانی به شمار می رود، 

اقتصاد فرآورده های  اقتصاد نفت خام نیز جنبه بین المللی پیدا کرده است، هر چند که 

اقتصاد  زمینه  در  حال  این  با  است،  مربوط  کشورها  و  جوامع  داخلی  نیازهای  به  نفتی 

فرآورده های نفتی نیز جنبه جهانی آن آشکار است. در واقع هدف همه جوامع بشری و به 

ویژه همه دولت ها دست یافتن به میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را 

تأمین کند. رسیدن به این هدف یا میزان رشد اقتصادی مورد نظر، نیازمند برخورداری 

و بهره مندی از دو عامل سرمایه و انرژی است. از همین جا ارتباط میان رشد اقتصادی و 

انرژی آشکار می شود. به بیان دیگر، رفاه نیازمند رشد اقتصادی و رشد اقتصادی نیازمند 

برخورداری از انرژی است. تا هنگامی که منبع انرژی دیگری یافت نشود، نفت همچنان 

اثرهای دامنه داری بر اقتصاد جهان خواهد داشت. به طوری که تغییرات عمده در بهای 

نفت می تواند زمینه های رشد اقتصادی را فراهم آورد یا مطمئناً تورم زا شود و رکودهای 

اقتصادی را متوقف سازد. از سوی دیگر اهمیت نفت نه تنها به عنوان یك عامل تعیین 

کننده اقتصادی و صنعتی می باشد، که به عنوان یك عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح 

است. در واقع نفت عاملی اساسی برای رسیدن به هدف های اقتصادی، صنعتی، سیاسی و 
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تأمین امنیت ملی محسوب می گردد.

زیرساخت ها

تقریبا تمامی زیرساخت های بخش فرآورده های نفتی طی سال های 93 تا 94 توسعه 

پیدا کرده اند. بیشترین رشد مربوط به توسعه شعب فروش نفت معادل با 44 درصد افزایش 

می باشد. اما تعداد جایگاه های دو منظوره و تعداد و ظرفیت مخازن انبارهای فرآورده های 

نفتی ثابت و بدون تغییر بوده است.

جدول1:شاخصهايزیرساختيمربوطبهفرآوردههاينفتيطيسالهاي1392-94

ف
سال94سال93سال92واحدعنوانزیرساختردی

درصدتغییر94
نسبتبهسال

9293

تعداد مخازن ذخیره سازي جایگاه هاي 1
72-288262268مخزنسوخت

ظرفیت مخازن ذخیره سازي 2
94991092111256183مترمکعبجایگاه هاي سوخت

68707141جایگاهتعداد جایگاه پمپ بنزین3
4CNG 31313366جایگاهتعداد جایگاه عرضه
10101000جایگاهتعداد جایگاه دو منظوره5
4474355011215پمپتعداد پمپ6
3310515135844شعبهتعداد شعب فروش نفت7

تعداد مخازن انبارهاي فرآورده هاي 8
31313100مخزننفتي

ظرفیت مخازن انبارهاي فرآورده هاي 9
31900031900031900000مترمکعبنفتي

مأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر 
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جدول2:شاخصهايزیرساختيمربوطبهفرآوردههاينفتيطيسالهاي1393-94

دیلمگناوهعسلویهجمکنگاندیردشتيتنگستاندشتستانبوشهرسالعنوانزیرساخت

تعداد مخازن 
ذخیره سازي 

جایگاه هاي سوخت

9352161723212316152714

9452161723262316152714

ظرفیت مخازن 
ذخیره سازي 

جایگاه هاي سوخت

93209223276509438219766546761171611

94209223276509439569766546761171611

تعداد جایگاه پمپ 
بنزین

93151557554464
94151557654464

تعداد جایگاه عرضه 
CNG

935624354020
946624354120

تعداد جایگاه دو 
منظوره

933002122000
943002122000

تعداد پمپ
93901003234273723273728
94901003234353723273728

تعداد شعب فروش 
نفت

932333572311237
942841692411289

تعداد مخازن 
انبارهاي 

فرآورده هاي نفتي

9331000000000

9431000000000

ظرفیت مخازن 
انبارهاي 

فرآورده هاي نفتي

93319000000000000

94319000000000000

مأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر 

طی  بوشهر  استان  در  نفتی  فرآورده های  عرضه  جایگاه های  تعداد   ،3 شماره  جدول 

نمایش  منظور  دو  و   CNG گاز  بنزین،  جایگاه های  تفکیك  به  را   94 تا   89 سال های 

می دهد، همانطور که مشاهده می گردد در طی این سال ها، تعداد جایگاه های عرضه کننده 

فرآورده های نفتی همواره با افزایش روبه رو بوده اند. با توجه به جدول شماره 3، در پایان 

سال 94 در استان بوشهر در مجموع 114 جایگاه عرضه فرآورده های نفتی فعال می باشند.
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جدول3:تعدادجایگاههايعرضهفرآوردههاينفتيطيسالهاي1389-94

سـال
تعدادجایگاههايعرضه

مجموعدومنظورهCNGبنزین
8954111075
9057161083
9162231095
92683110109
93703110111
94713310114

62609نرخ رشد
مأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر 

جدول4:شاخصهايمربوطبهبنزینبهتفکیكشهرستانطيسالهاي1393-94

ف
ردی

ان
ست
هر
تعدادجایگاهپمپبنزینش

تعدادجایگاهعرضهCNGمصرفبنزین)مترمکعب()جایگاه(
)جایگاه(

درصدسال94سال93
درصدسال94سال93تغییر

درصدسال94سال93تغییر
تغییر

1515014040014684555620بوشهر1
55010698111895220تنگستان2
44025199263565440جم3
1515090653948145660دشتستان4
77028566298785440دشتي5
562025058262095330دیر6
44021410223925000دیلم7
44028343297395010عسلویه8
55052805552295550کنگان9
66044565466115220گناوه10

70711467697489262523230جمع استان
مأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر 
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مصرففرآورده هاینفتی

با توجه به جدول 5، در سال 1394 مصرف بنزین نسبت به سال 1393 دارای رشدی 

نفت  به مصرف  مربوط  کاهش مصرف  بیشترین  از سویی  و  می باشد  با 5 درصد  معادل 

کوره معادل با 66 درصد می باشد، یکی از دالیل کاهش مصرف نفت کوره گسترش شبکه 

گازرسانی می باشد.

جدول5:شاخصهايمصرفيمربوطبهفرآوردههاينفتيطيسالهاي1392-94

سال94سال93سال92نامفرآوردهردیف
درصدتغییر94نسبتبه

9392
441777467789489262511بنزین1

40-2884117077172771نفت سفید2

18-20-122784412607521010547نفت گاز3

87-66-972763760412666نفت کوره4

9-3-690976494463126گاز مایع 5

مأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر 

به  مربوط   93 سال  در  نفتی  کشفیات  میزان  باالترین   ،6 شماره  جدول  به  توجه  با 

شهرستان عسلویه و در سال 94 مربوط به شهرستان دیر می باشد. بیشترین نرخ رشد 

مثبت قاچاق سال 94 نسبت به 93 مربوط به شهرستان دیر و بیشترین میزان کاهش 

حجم قاچاق مربوط به شهرستان تنگستان می باشد.
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جدول6:میزانکشفیاتنفتی)قاچاق(دراستانطیسالهای93-94

شهرستان/شاخص
دشتيدشتستانتنگستانبوشهر

9394939493949394
میزان مصرف 
70.020.0300.050.00400 0.3)هزار مترمکعب(

920-100-95-نرخ رشد ساالنه

شهرستان/شاخص
عسلویهجمکنگاندیر

9394939493949394
میزان مصرف

0.0820.10.010.20.0030.50.004)هزار مترمکعب(

99-99-90-2400نرخ رشد ساالنه

شهرستان/شاخص
استاندیلمگناوه

939493949394
میزان مصرف

0.30.020.20.0031.832.064)هزار مترمکعب(

9913-93-نرخ رشد ساالنه
مأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر 
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جدول7:شاخصهايمصرفيمربوطبهفرآوردههاينفتيطيسالهاي1393-94

سالشهرستان
سوختگازمایعنفتکورهنفتگازنفتسفیدبنزین

هوایي

تنمترمکعبمترمکعبمترمکعبمترمکعب

استان
93467789170771260752376046494435874
94489262172771010547126666312633625

6-3-66-20-51درصد تغییرات

بوشهر
9314040074136261512002034018184
941468457502906514041977117044

6-3-66-20-51درصد تغییرات

تنگستان
9310698562706076320780
9411189568565925720200

30-66-20-51درصد تغییرات

دشتستان
9390653858713578315669233280
949481486871088365278226750

30-66-20-51درصد تغییرات

دشتي
93285661520945622242140
9429878153875797540970

30-66-20-51درصد تغییرات

دیر
9325058837446314117340
9426209846357741416860

30-66-20-51درصد تغییرات

کنگان
9352805221588461174832890
945522922127322395731970

30-66-20-51درصد تغییرات

جم
9325199171423625613640
9426356173339551913260

30-66-20-51درصد تغییرات

عسلویه
93284340295001783282217690
94297390236456263879916581

6-3-66-20-50درصد تغییرات

گناوه
934456534751437267254490
944661135161152022452960

30-67-20-51درصد تغییرات

دیلم
9321410116361272023250
9422392117749112022600

51-200-30
مأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر 
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با توجه به جدول 7، شاخص های مصرف فرآورده های نفتی در سال 94 نسبت به سال 

93 در تمامی موارد به غیر از بنزین و نفت سفید با کاهش مصرف همراه بوده اند، در این 

میان بیشترین کاهش مصرف مربوط به نفت کوره معادل با 66 درصد می باشد.

فروشفرآورده هاينفتي

جدول8:مقایسهفروشفرآوردهنفتيوبهتفکیكبخشمصرفطيسالهاي94-1393در
استان)مترمکعب(

ف
شـرحردی

نفتگازنفتسفیدبنزینمعموليوسوپر

درصدسال94سال93
درصدسال94سال93تغییر

درصدسال94سال93تغییر
تغییر

18-4466604792577000335254275919حمل و نقل1
13-17263210229996-0001210صنایع2
16-0000002428020422کشاورزي3

نیروهاي 4
28-58123468867-12410-28172796مسلح

24-000000442830336210بـرق5
19-00000028852335اصناف6

خانگي 7
75-00017048172491702174)حرارتي(

مصرف 8
31-10094886585-0213030ادارات

سوخت 9
24-068380000170644130430شناور

000000000متفرقه10
20-46784748938551708717269112616391010938جمع

مأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر 

به  مربوط  اطالعات  فروش«،  »میزان  با  مصرف«  »میزان  تعریف  تفاوت  به  توجه  با 
با هم برابر نمي باشند. میزان خروجي از انبارهاي ذخیره سازي  این دو شاخص نیز الزاماً 
فرآورده هاي نفتي به عنوان »میزان مصرف« محاسبه گردیده و اطالعات مربوط به فروش 
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فرآورده هاي مذکور در جایگاه هاي عرضه سوخت که توسط نواحي شهرستاني ارائه مي شود، 
آمار »میزان فروش« را شامل مي شود. تفاوت میزان مصرف با میزان فروش، از آنجا ناشي 
مي شود که در زمان آمارگیري، موجودي مخازن جایگاه هاي عرضه سوخت جزو میزان 
فروش محاسبه نمي گردد. این میزان از فرآورده ها، در زمان ارسال به عنوان مقدار مصرف 
شده محاسبه گردیده است اما چون تا زمان آمارگیري هنوز فروش نرفته، در آمارهاي ارائه 

شده نواحي به عنوان »میزان فروش« محاسبه نمي شود.
مطابق با جدول شماره 8، بیشترین فروش سوخت در سال های 93 و 94 متعلق به 
بخش حمل و نقل، با اولویت بنزین می باشد. در بررسي آمار فروش فرآورده هاي نفتي به 
صورت بخشي، مالحظه مي گردد که در زیربخش کشاورزی فروش نفتگاز 16 درصد کاهش 
یافته است که دلیل آن تفویض اختیار »صدور مجوز برقی کردن چاه های کشاورزی« به 
شرکت توزیع نیروی برق استان می باشد که این امر باعث رشد تعداد چاه های کشاورزی 

برق دار در سال 94 گردیده است. 
جزئیات تغییرات میزان فروش به تفکیك هر زیربخش و هر فرآورده نفتی در جدول شماره 
8 به درستی مشهود است. روند افزایشي فروش بنزین براي حمل و نقل و افزایش فروش بنزین 
به شناورها، افزایش مصرف نفت سفید در بخش خانگی و کاهش مصرف نفتگاز در تمامی 

بخش های مصرفی از عمده ترین نکات قابل تأمل در سال 94 نسبت به سال 93 می باشد.

جدول9:میزانفروش)لیتراژ(بهنرخبینالمللي)بنکرینگ(نواحيدرمنطقهبوشهرسال1393-94

درصدتغییرسال94سال93ناحیه

348911039216مرکزي )بوشهر، تنگستان، دشتي(
128041802741گناوه )گناوه، دیلم(

7-2985727741خارگ
7884999534دیر )دیر، کنگان، جم(
000برازجان )دشتستان(

2842098639عسلویه
472226390435جمع

مأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر 
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سوخت رسانی با کشتی ها و شناورهای کوچك و بزرگ در دریا و یا اسکله را بانکرینگ 

گویند. تأمین آب و آذوقه، ارائه خدمات فنی و مهندسی، پزشکی و بهداشتی، امکان اسکان 

خدمه اسکان و تعویض خدمه کشتی، جمع آوری پسماندهای نفتی و زباله های کشتی و 

... از جمله خدمات جانبی بانکرینگ می باشد. خطوط ساحلی طوالنی در شمال و جنوب 

کشور و اهمیت منطقه خلیج فارس و دریای عمان به لحاظ عبور و مرور نفتکش های حامل 

نفت خام و کشتی های حامل کاالهای تجاری و موقعیت ممتاز آب های سرزمنی کشورمان 

به لحاظ نزدیکی به خطوط دریانوردی و عمق مناسب سواحل موقعیت ممتازی را جهت 

گسترش و توسعه این صنعت پیشرو کشور قرار داده است. جدول شماره 9، میزان فروش 

فرآورده های نفتی به نرخ بین المللی را نمایش می دهد، ارائه خدمات بنکرینگ در تمامی 

نواحی استان بوشهر به غیر از خارک دارای رشد مثبت می باشد. با توجه به جدول مذکور، 

بیشترین میزان افزایش ارائه خدمات بنکرینگ در سال 94 نسبت به سال 93، مربوط به 

ناحیه عسلویه و دارای رشدی معادل با 639 درصد می باشد.

جدول10:میزانفروشنفتکورهبهتفکیكنوعمصرفطيسالهاي1392-93

مجموعسوختکشتيصنایعنوعمصرف

مترمکعبواحـد

استان
93380065238058
9412689012689

67-100-67-درصد تغییرات

بوشهر )بوشهر، تنگستان، 
دشتي(

93151001510
94158701587

505درصد تغییرات

خارگ
93000
94000

000درصد تغییرات
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مجموعسوختکشتيصنایعنوعمصرف
مترمکعبواحـد

دشتستان
9312293012293
94491304913

60-600-درصد تغییرات

عسلویه
93000
94000

000درصد تغییرات

دیر )دیر، جم، کنگان(
9317292017292
942500250

99-990-درصد تغییرات

گناوه )گناوه، دیلم(
936911526963
94593900

100-100-14-درصد تغییرات
مأخذ: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه بوشهر 

جدول شماره 10 میزان فروش نفت کوره به تفکیك نوع مصرف )صنایع و سوخت 

کشتی( را نمایش می دهد، همانطور که مشاهده می گردد میزان فروش در تمامی نقاط 

استان بوشهر با کاهش همراه بوده است. میزان فروش در کل استان در مجموع 67 درصد 

کاهش داشته است.

ادامهجدول10:میزانفروشنفتکورهبهتفکیكنوعمصرفطيسالهاي1392-93
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گـاز 

مقدمه

مقدار ذخایر اثبات شده گاز دنیا حدود 140 تریلیون مترمکعب است که حدود 30 

نزدیك 25 درصد  قرار دارد در حال حاضر گاز طبیعی  درصد آن در منطقه خاورمیانه 

با توجه به مسائل زیست محیطی و کاهش ذخایر نفتی  انرژی جهان را تأمین می کند. 

جهان سهم این سوخت در سبد مصرف انرژی در حال افزایش است، به نحوی که طبق 

گزارش انجمن جهانی انرژی حداقل تا سال 2020 گاز طبیعی بهترین گزینه به عنوان 

سوخت جایگزین نفت خواهد بود و تقاضای گاز در آسیا و اقیانوسیه در طول 25 سال 

آینده، سه برابر خواهد شد. این مساله در کنار پتانسیل کشور در حوزه گاز طبیعی، ما را 

با این پرسش روبه رو می کند که راه استفاده درست از منابع گازی کشور چیست و چگونه 

می توان در عمل گاز را به ابزاری جهت توسعه کشور مبدل ساخت؟ تجربه صد سال تولید 

و فروش نفت و مقایسه آن با عملکرد کشورهای موفق در این عرصه نظیر نروژ نشان دهنده 

این مساله است که برخورداری صرف از منابع اولیه ارزان عامل ترقی و توسعه نبوده و 

می توان گران قیمت ترین منابع معدنی جهان را در اختیار داشت و همچنان توسعه نیافته 

ماند، لذا توجه به صنایع تبدیلی و اتخاذ سیاست هایی در راستای جلوگیری از خام فروشی 

مواد معدنی با ارزش، ضروری می باشد.

گاز طبیعی طی فرایند GTL در پاالیشگاه می تواند به بیش از 50 محصول با ارزش 

باال  پتروشیمیایی  ارزش  با  محصوالت  تا  گرفته  مرغوب  گازوئیل  و  بنزین  از  باال  افزوده 

تبدیل و به بازار بالقوه جهانی عرضه گردد و در نتیجه به ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی 

و اقتصادی کشور منجر شود؛ با این وجود در کشور ما گاز عمدتاً به مصارفی همچون گرم 

کردن منازل و روشن کردن اجاق گاز خانه ها می رسد و یا در نیروگاه های با بازدهی پایین 

برق تولید می نمایند.

GLI فرایندی است که از طریق آن می توان گاز طبیعی را به فرآورده های با ارزشی 



گزارش  اقتصادی،  اجتماعی   و  فرهنگی   استان   بوشهر   سال   1394 104 

از جمله گازوئیل، نفت سفید و بنزین تبدیل نمود این فناوری هر چند بیش از 80 سال 

قدمت دارد ولی در مقیاس تجاری، هنوز در ابتدای راه توسعه خود قرار دارد. البته تبدیل 

گاز به بنزین دارای هزینه های به نسبت باالتری نسبت به گازوئیل است و به همین علت 

امروزه تمرکز بیشتر بر روی تولید گازوئیل از این طریق است که این نوع گازوئیل از مزایای 

بیشتری از نظر زیست محیطی در مقایسه با گازوئیل های دیگر برخوردار است. از دالیل 

منابع سرمایه گذاری،  به کمبود  ایران می توان  در  تکنولوژی  این  عدم شکل گیری سریع 

زیست  سیاست های  نفتی،  مخازن  به  گاز  تزریق  سوخت،  برای  داخلی  باالی  تقاضای 

محیطی داخلی برای جایگزینی سوخت های نفت و گازوئیل با گاز اشاره کرد.

با توجه به نقش تعیین کننده گاز در تأمین انرژی آینده جهان و همچنین موقعیت 

منطقه ای خاصی که ایران از آن برخوردار است نسبت به سایر کشورها منطقه با منابع غنی 

گاز متمایز و دارای برتری می باشد. در واقع ایران با 15 کشور مرز آبی و خاکی مشترک 

قوی تری  نیروی متخصص  از  میلیون جمعیت،  به 70  قریب  داشتن  با  و همچنین  دارد 

نظر  در  با  است.  برخوردار  منطقه  در  گاز  و  نفت  تولیدکننده  کشورهای  سایر  به  نسبت 

گرفتن مزیت های انسانی و موقعیت جغرافیایی و همچنین حجم عظیم منابع گازی، ایران 

می تواند به سرعت به عنوان یکی از اصلی ترین تأمین کنندگان گاز طبیعی در بازارهای 

به  به صادرات گاز  GLI نسبت  به صنعت  بیشتر  این وجود توجه  با  جهانی ظاهر شود. 

صورت خام می تواند تحولی بزرگتر در عرصه اقتصاد ایران در آینده داشته باشد.

گاز طبیعی در استان بوشهر از پاالیشگاه های فجر جم و پاالیشگاهای پارس جنوبی 

که شامل فازهای 1 الی 10 می باشد و به صورت مجموعه ای از پاالیشگاه های اول )فاز1(، 

دوم )فازهای 2و3(، سوم )فازهای 4و5(، چهارم )فاز 6 و7 و8( و پنجم )فازهای 9و10( 

استحصال می گردد و از طریق خطوط دوم و سوم و ششم و هفتم و چهارم سراسری انتقال 

می یابد و در واقع برداشت گاز در این استان بیشتر از خط ششم و سراسری و در پاره ای 

از خط هفتم و چهارم برداشت صورت  موارد جهت مشترکین عمده در منطقه عسلویه 
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گرفته است و از نمونه ایستگاه های موجود روی خط انتقال تأسیسات تقویت فشار گاز جم 

و ریز را می توان نام برد.

گـازرسانی

از جمله  با سوخت مایع مصرفی  نفوذ گاز در راستای جایگزینی گاز  افزایش ضریب 

اهداف صنعت نفت به شمار می آید. تحقق این هدف نقش مهمی در راستای بهینه سازی 

طی  گاز  نفوذ  ضریب  می نماید.  ایفا  محیط زیست  از  حفاظت  و  کشور  سطح  در  مصرف 

سال های پیشین در استان بوشهر رشد قابل توجهی داشته است و این روند کماکان در 

حال پیگیری می باشد. جدول 12 وضعیت شاخص های گازرسانی در بخش های مختلف 

شهری، روستایی و نیز سایر شاخص های مرتبط را منعکس می نماید.

مطابق با جدول شماره 11 تعداد شهرهای گاز رسانی شده در سال 94 با رشد 3/1 

درصدی نسبت به سال قبل به 33 شهر افزایش یافته است. همچنین تعداد روستاهای 

گازرسانی شده استان طی دوره یك ساله 93 تا 94 دارای رشدی معادل با 24/1 درصد 

بوده است. )الزم به توضیح است که شرکت گاز برای گازرسانی به روستاها، در این مرحله 

روستاهای باالتر از 20 خانوار را به عنوان روستاهای واجد شرایط گازرسانی، منظور نموده 

است.( از سوی دیگر شاخص تعداد خانوار شهری و روستایی برخوردار از گاز طبیعی به 

ترتیب دارای رشد معادل با 0/29 و 19/4 درصد بوده است. 

جدول11:وضعیتشاخصهایگازرسانیطیسالهای1393-94

درصدتغییرات9394واحدعنوانشاخص

32333/1شهرتعداد شهرهاي گازرساني شده
15819624/1روستاتعداد روستاهاي گازرساني شده

1530881535460/29خانوارتعداد خانوارهای شهری برخوردار از گاز طبیعی
343414101819/4خانوارتعداد خانوارهای روستایی برخوردار از گاز طبیعی

مأخذ: شرکت گاز استان بوشهر 



گزارش  اقتصادی،  اجتماعی   و  فرهنگی   استان   بوشهر   سال   1394 106 

شاخصهایبخشگاز)انشعاب،مشترك،مصرفکنندهومیزانمصرف(

بررسي  براي  تعداد مصرف کننده سه شاخص اصلي  و  تعداد مشترک  انشعاب،  تعداد 

عملکرد و وضعیت معیارهاي بخش گاز مي باشد. هر کدام از این شاخص ها مراحل مختلف 

ترتیب  به  مذکور  شاخص های  عملیاتی  تعریف  می نماید.  منعکس  را  گازرسانی  زنجیره 

عبارتند از:

- انشعاب: به تعداد علمك هاي نصب شده در سطح شهرها و روستاها، تعداد انشعاب 

گفته می شود.

کرده اند،  وصل  را  خود  انشعاب  که  مصرف کننده هایي  یا  و  خانوارها  به  مشترك:   -

مشترک گفته می شود.

کرده اند،  دریافت  گاز  قبض  یکبار  حداقل  که  مشترکیني  به  کننده:  مصرف  -

مصرف کننده گفته مي شود.

جدول شماره 12 شاخص های مختلف گازرسانی را به تفکیك تعداد انشعاب، مشترک 

درصدی   18/5 رشد  دارای   94 سال  طی  انشعاب  تعداد  می دهد.  نشان  مصرف کننده  و 

نسبت به سال ماقبل خود می باشد، تعداد مشترکین و مصرف کننده نیز دارای تغییرات 

نسبتاً مشابه نسبت به سال 93 می باشد که در جدول مذکور منعکس گردیده است.   

جدول12:وضعیتشاخصهایبخشگازدرسالهای1393-94

درصدتغییرات9394واحدعنوانشاخص

11564713701318/5انشعابتعداد انشعاب گاز طبیعی
9516811621822/1مشترکتعداد مشترکین گاز طبیعی

9079710995121/1مصرف کنندهتعداد مصرف کننده گاز طبیعی
مأخذ: شرکت گاز استان بوشهر 
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مصرفکنندگانگازبهتفکیكتعرفه

مصرف کنندگان گاز بسته به تعرفه مصرفی به سه دسته کلی خانگي، تجاري و صنعتي 

تقسیم مي شوند. جدول شماره 13 تعداد مصرف کنندگان را به تفکیك نوع مصرف، طی 

سال های 93 الی 94 نشان می دهد.

جدول13:تعدادمصرفکنندگانگازطبیعيدراستانبهتفکیكتعرفهطيسالهاي94-
1393)مصرفکننده(

نوعمصرفکننده
9394

درصدتغییرات
درصدتعداددرصدتعداد

8913498/21080629821/2خانگي
13551/515441/513/9تجاري
3080/33450/512/0صنعتي
9079710010995110021/1مجموع

مأخذ: شرکت گاز استان بوشهر 

دارای  اخیر  سال  دو  طی  گاز  خانگی  بخش  مصرف کنندگان   13 جدول  به  توجه  با 

بیشترین شمار می باشند و بیشترین تغییرات )معادل با 21 درصد( نیز مربوط به این بخش 

می باشد، با این وجود طی سال 94 مصرف کنندگان بخش تجاری و صنعتی نیز دارای رشد 

13 و 12 درصدی می باشند؛ و مجموع مصرف کنندگان اعم از خانگی، تجاری و صنعتی 

دارای رشدی معادل با 21 درصد می باشند.

با توجه به جداول 14 و 15 طی سال های 93 و 94 بیشترین تعداد انشعاب مربوط به 

شهرستان دشتستان و بیشترین تعداد مصرف کننده مربوط به شهرستان بوشهر می باشد.

و  آب  و  اقلیمی  شرایط  همچنین  و  مشترکین  تعداد  کمبود  دلیل  به  کلی،  طور  به 

هوائی در استان بوشهر میزان مصرف گاز خانگی و تجاری در استان بوشهر کم می باشد 

و بیشترین حجم مصرف مربوط به مشترکین عمده به خصوص نیروگاه های موجود در 
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استان )شامل نیروگاه متمرکز بعثت و نیروگاه عسلویه و نیروگاه تشان و نیروگاه گازی 

بوشهر( می باشد که بیشتر در منطقه عسلویه قرار دارند و قابل ذکر است که نیروگاه های 

مذکور در تابستان و اوج گرما دارای پیك مصرف گاز می باشند. میانگین مصرف گاز در 

به  مربوط  مصارف  عمده  که  بوده  مترمکعب  میلیارد  هشت  حدود  ساالنه  بوشهر  استان 

صنایع بزرگ می باشد.

جدول14:برخیشاخصهایبخشگازبهتفکیكشهرستاندرسال1393
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جمعصنعتیتجاریخانگی

392406724907251722523027042522603091بوشهر
620269421536269791551016126330537503دشتستان
2289803377148373856395543556072تنگستان
414111567143120572687789128321346دشتی
51189587535126476657450100721890دیر

3591299318163199500954713350378کنگان
2145597216556352256272541424631عسلویه

351110851474549111152471580859317457جم
2255252593172626362854108721427گناوه
24338515951420162918726221546دیلم
32158115647891341355308907979516815308834341جمع

مأخذ: شرکت گاز استان بوشهر 
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جدول15:برخیشاخصهایبخشگازبهتفکیكشهرستاندرسال1394
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392712629373313812976732904522603091بوشهر
634329911952281801968321542325759777دشتستان
32811590491959395017500652916072تنگستان
420133438380128685149298128322776دشتی
513110618779166489498558100722137دیر

371003310724190201093410600133501127کنگان
2216121357971483698415741425395عسلویه

353120371597649111164781705059317502جم
2491694638283647024626108722133گناوه
273542217217202209247762211008دیلم
32196137013108062154434510995111621815354641018جمع

مأخذ: شرکت گاز استان بوشهر 

بـرق

مقدمه

الکتریسیته یا همان برق در تمام زندگی ما جریان دارد و می توان گفت بدون برق 

زندگی سخت می شود. اگر به اطرافمان نگاه کنیم و وسایلی که با الکتریسیته کار می کنند 

در  فناوري  پیشرفت  و  سرانه  درآمد  افزایش  با  می بریم.  پی  آن  اهمیت  به  بشماریم  را 

چند دهه اخیر، رشد مصرف انرژي به ویژه در بخش مسکوني کشور افزایش چشمگیري 

داشته است. انرژي برق بسیار انعطاف پذیر بوده و تبدیل آن به دیگر انواع انرژي به راحتي 

امکان پذیر است. خدمات این انرژي بدون جانشین عمومي مي باشد.

اولین، اصلي ترین و مهم ترین بخش صنعت برق تولید نیرو مي باشد، از سوئی هزینه بر 
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به  برق  تأمین  در  واحدها  این  که  نقشي  دیگر  سوی  از  و  تولیدي  واحدهاي  زیاد  بودن 

عهده دارند ایجاب می کند که همواره احداث نیروگاه هاي جدید و سرویس و نگهداري از 

واحدهاي قدیمي با دقت و وسواس کافي و برنامه ریزي هر چه صحیح تر و روزآمدتر صورت 

گیرد.

بخش توزیع نیروی برق رابط بین صنعت برق و مشترکان است و نقشي چند سویه 

بر عهده دارد: نخست خدمت رساني به مشترکان و تأمین رضایت ایشان و فروش انرژي 

برق به عنوان یك کاالي اقتصادي، دوم ایفای نقش فني براي نگهداري، راهبري و توسعه 

شبکه هاي توزیع و سوم حفظ ارتباط و هماهنگي با بخش هاي باال دست صنعت برق به 

طوري که موجبات ادامه فرایند تولید و عرضه برق حاصل گردد و راه توسعه این صنعت 

هموار شود. به منظور کاهش درصد تلفات توان الزم است که الکتریسیته را در ولتاژهای 

باال انتقال دهیم. هر چه که ولتاژ باالتر باشد جریان کمتر خواهد بود که این امر اندازه ی 

کابل مورد نیاز و میزان انرژی تلف شده را کاهش می دهد.

با توجه به جدول 16 بیشترین تعداد مشترکین معادل با 73 درصد از کل مشترکین 

موجود مربوط به بخش شهری می باشند که تعداد مشترکین شهری رشدی معادل با 5/4 

درصد طی سال های 93 تا 94 داشته است. عمده مشترکین صنعت برق بر حسب تعرفه 

)حدود 82 درصد از کل( در استان بوشهر مربوط به بخش خانگی می باشند. از سویی دیگر 

طی سال های 93 تا 94 بیشترین رشد مشترک در بخش کشاورزی رخ داده است، که به 

دلیل برق دار کردن چاه های کشاورزی طی سال های اخیر می باشد. 

از آنجا که مصرف برق تابعی از تعداد مشترکین هر بخش می باشد، بالطبع در بخش 

افزایش  اما رشد مثبت در مصرف به لحاظ  خانگی بیشترین مصرف وجود داشته است، 

کارایی یا صرفه جویی و رشد منفی به لحاظ کاهش کارایی یا مصرف بی رویه در صنعت برق 

حائز اهمیت می باشد که بیشترین رشد مثبت مصرف بر حسب تعرفه در بخش عمومی 

)معادل با 18/9 درصد( دیده می شود و این افزایش موید ضرورت صرفه جویی در مصرف 
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از سوی دیگر بیشترین رشد منفی مصرف بر حسب تعرفه  ادارات دولتی می باشد؛  برق 

مربوط به بخش صنعتی )معادل با 18/8- درصد( می باشد. میزان مصرف سرانه نیز از دیگر 

شاخص های مهم بخش صنعت برق می باشد که در استان بوشهر سرانه مصرف برق در 

سال 94، 10 درصد نسبت به سال 93 رشد داشته است.

جدول16:شاخصهایانرژیبرقدرسالهای1393-94

شاخـص
درصدسال

تغییرات 13931394
مشترکین

تعداد مشترکین
2867223021025/4شهری

1039131073023/3روستایی
3906354094044/8جمع

درصد مشترکین برق)درصد(
73741/1شهری

2/9-2726روستایی

درصد مشترکین برق به
تفکیك تعرفه

0/6-8281/5خانگی
3/13/23/6عمومی

0/91/010/6کشاورزی
8/9-0/60/5صنعتی
1313/322/4تجاری

0/40/41/3روشنایی
مصرف

میزان مصرف )مگاوات ساعت(
3553143407640514/7شهری

1103598131032418/7روستایی
4656741538673015/7جمع

119211315710/4سرانه مصرف برق )کیلو وات ساعت به مشترک(

درصد مصرف برق
0/8-76/375/7شهری

23/724/32/6روستایی
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شاخـص
درصدسال

تغییرات 13931394

میزان مصرف برق به تفکیك
تعرفه )درصد(

3/8-7067/4خانگی
1416/618/9عمومی

44/511/3کشاورزی
18/8-32/4صنعتی
77/23/5تجاری

7/1-21/9روشنایی
توزیع

12875133934/0طول شبکه توزیع نیروی برق )کیلومتر(
297131626/4ظرفیت شبکه توزیع نیروی برق )مگا ولت آمپر(

577560735/2طول شبکه برق فشارضعیف )کیلومتر(
مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق

جدول 17 برخی از شاخص های استان بوشهر در صنعت برق را نمایش می دهد. مطابق 

با جدول مذکور، میزان فروش برق طی سال های 93 تا 94 دارای رشدی معادل با 15/7 

درصد می باشد. بر اساس گزارش دریافتی از شرکت توزیع برق استان بوشهر، همزمان با 

برخوردار  روستایی  خانوارهای  استان،  برق دار  روستاهای  درصد(   2/1 با  )معادل  افزایش 

از برق کاهش یافته )معادل با 5/9-( است که ممکن است یکی از دالیل پدیده مزبور، 

مهاجرت از روستا به شهر باشد. تعداد چاه های کشاورزی برق دار شده در استان بوشهر نیز 

رشدی معادل با 1/8 درصد داشته است.

ادامهجدول16:شاخصهایانرژیبرقدرسالهای1393-94
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جدول17:شاخصهایانرژیبرقدرسالهای1393-94

شاخـص
درصدسال

تغییرات 13931394
توزیع

1515/53/3سرانه شبکه فشار ضعیف )بر مشترک(
710073203/1طول شبکه برق فشار متوسط )کیلومتر(

1818/73/9سرانه شبکه برق فشار متوسط )متر بر مشترک(
88/11/2ظرفیت ترانس های توزیع )کاوا بر مشترک(

4656741538673015/7میزان فروش برق )مگا وات ساعت(
97992/1درصد روستاهای برق دار

5/9-99/994درصد خانوارهای روستایی دارای برق
75967759670تعداد خانوارهای دارای برق در روستاهای باالی 20 خانوار

154315570/9تعداد خانوارهای دارای برق در روستاهای زیر 20 خانوار
361336781/8تعداد چاه های کشاورزی برق دار شده

مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق
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جدول18:خالصهوضعیتبرقدراستاندرسالهای1393-94

شاخـص
سهماستانازکشورکشوراستان

139313941393139413931394
قدرت نصب شده )مگا وات (

5181518173152741030.070.07قدرت نامی نیروگاه ها
0015829158300.000.00بخاری
3656365626412268700.140.14گازی

48448418493184940.030.03چرخه ترکیبی
0010785112780.000.00برق آبی

10201020119311930.850.85اتمی و تجدیدپذیر
21214394390.050.05دیزلی

4499449963986647070.070.07میانگین قدرت عملی نیروگاه ها )مگاوات(
0015251152100.000.00بخاری
3051305121368216300.140.14گازی

41541515105151120.030.03چرخه ترکیبی
0010785112780.000.00برق آبی

10201020119311930.850.85اتمی و تجدیدپذیر
13132842840.050.05دیزلی

تولید )میلیون کیلو وات ساعت(
13403121792744802806890.050.04تولید ناویژه نیروگاه ها

0085624869680.000.00بخاری
7979736673240754230.110.10گازی

8531841968231009360.010.02چرخه ترکیبی
0013862140870.000.00برق آبی

45492950474832090.960.92اتمی و تجدیدپذیر
222283650.270.34دیزلی

22772842678880.030.01مصارف داخلی نیروگاه ها
13176121072660542728010.050.04تولید ویژه

 ماخذ: آمارنامه تفصیلی صنعت برق ایران سال های 92و93
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جدول19:موجودیمشترکینبهتفکیكتعرفهدرسال1393

تعرفه

شهرستان
جمعروشناییتجاریصنعتیکشاورزیعمومیخانگی

86627376512859215674213106999بوشهر
72199226716286041027065387621دشتستان

324181031129149734811641191گناوه
202327553289420286623503تنگستان
25684104957522528484130422دشتی
17731762511144206215321363دیر

229807598017634869027571کنگان
1517444313533377119061عسلویه

1534549717960210225218435جم
11509428427323516614469دیلم

3198991175636132170515461651390635جمع کل
مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق

جدول20:موجودیمشترکینبهتفکیكتعرفهدرسال1394

تعرفه

شهرستان
جمعروشناییتجاریصنعتیکشاورزیعمومیخانگی

907804.39817061216478214112652بوشهر
739452.41118006051081165890230دشتستان

338741.194154143772411643205گناوه
2079280437511721676624321تنگستان
26.4851.11467024131014231653دشتی
18.356818546127219515322195دیر

2.2898358518637099129195کنگان
1678653823643648121060عسلویه
1656658020166225725219922جم 
11895452517824296614971دیلم

3337681314440752239545191659409404جمع کل
مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق
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جدول21:موجودیمشترکینبهتفکیكمدیریتوتعرفهدرسال1393

کـلروستاییشهریشهرستان

9657610423106999بوشهر
598042781787621دشتستان

32442874941191گناوه
90851441823503تنگستان
201881023430422دشتی
15545581821363دیر 
24215335627571کنگان
10293876819061عسلویه
67061172918435جم 
11868260114469دیلم

286722103913390635جمع کل
مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق

جدول22:موجودیمشترکینبهتفکیكمدیریتوتعرفهدرسال1394

کـلروستاییشهریشهرستان

10179110861112652بوشهر
618392839190230دشتستان

34010919543205گناوه
94491487224321تنگستان
212031045031653دشتی
16254594122195دیر 
25935326029195کنگان
11599946121060عسلویه
76511227119922جم 
12371260014971دیلم

302102107302409404جمع کل
مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق
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جدول23:میزانمصرفبرقبهتفکیكشهریوروستاییدرسالهای93و94بهتفکیك
شهرستان)مگاواتساعت(

شهرستان/
سال

سال1394سال1393
جمعروستاییشهریجمعروستاییشهری

140441888721149313914864781104521596929بوشهر

6554992851939406928168563040071120863دشتستان 

3225767431839689437150689724461230گناوه

116228145781262009133868163911297779تنگستان

230573104272334846271267131022402289دشتی

1874446468225212520668976481283170دیر

2689965402532302132739063562390952کنگان

162058170007332065214579224580439159عسلویه

9010097892187993101504122869224373جم 

1152501870713395714626923717169986دیلم

355314311035984656741407640513103245386730استان

مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق
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جدول24:میزانوسهممصرفمشترکینبرقدرسال1393)مگاواتساعت(

تعرفه

شهرستان
جمعروشناییتجاریصنعتیکشاورزیعمومیخانگیشرح

بوشهر
9274233759901263348789107959203461493139میزان

سهم شهرستان در 
2858.66.834.732.121.532.1تعرفه )درصد(

دشتستان
7098895477873053383724421020839960692میزان

سهم شهرستان در 
228.539.127.313.121.620.2تعرفه )درصد(

گناوه
3256542373983054485285326190396894میزان

سهم شهرستان در 
103.74.43.28.56.68.5تعرفه )درصد(

تنگستان
2075111841415191468889477257262009میزان

سهم شهرستان در 
62.98.13.32.77.15.6تعرفه )درصد(

دشتی
2356082833132077136441140813778334846میزان

سهم شهرستان در 
74.417.29.73.414.67.2تعرفه )درصد(

دیر
18185318446270171003689695804252125میزان

سهم شهرستان در 
62.914.47.12.76.15.4تعرفه )درصد(

کنگان
2451343276228359158237628370323021میزان

سهم شهرستان در 
85.12.16.57.18.96.9تعرفه )درصد(

عسلویه
197703396475896383853752369332065میزان

سهم شهرستان در 
66.20.34.525.42.97.1تعرفه )درصد(

جم
118150407438105467596926628187993میزان

سهم شهرستان در 
46.44.33.32.974تعرفه )درصد(

دیلم
1077948356618457277303320133957میزان

سهم شهرستان در 
31.33.30.42.33.52.9تعرفه )درصد(

325671964120718698914080233574944504656741میزانجمع کل
مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق
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جدول25:میزانوسهممصرفمشترکینبرقدرسال1394)مگاواتساعت(

تعرفه

شهرستان
جمعروشناییتجاریصنعتیکشاورزیعمومیخانگیشرح

بوشهر
9836934118072078444780118592172731596929میزان

سهم شهرستان در 
2746934301730تعرفه )درصد(

دشتستان
777596146421916243171648386251211120863میزان

سهم شهرستان در 
21163824122521تعرفه )درصد(

گناوه
3707743775393173532344845369461230میزان

سهم شهرستان در 
10443959تعرفه )درصد(

تنگستان
22654730478187772979102608738297779میزان

سهم شهرستان در 
6382396تعرفه )درصد(

دشتی
264735572864557212876127969024402289میزان

سهم شهرستان در 
761910397تعرفه )درصد(

دیر
20968021640290907756106644339283170میزان

سهم شهرستان در 
62126345تعرفه )درصد(

کنگان
28029059361369411001279778628390952میزان

سهم شهرستان در 
8728797تعرفه )درصد(

عسلویه
24141076822169595791052254429439159میزان

سهم شهرستان در 
79172748تعرفه )درصد(

جم
138427429561178365261192412756224373میزان

سهم شهرستان در 
45553134تعرفه )درصد(

دیلم
135429119867477516101404439169986میزان

سهم شهرستان در 
4130343تعرفه )درصد(

36285828965102398131312613904481001175386730میزانجمع کل
مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق
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جدول26:شاخصهایاقتصادیبرقدراستانبوشهردرسالهای1392و1393)میلیونریال(

درصدتغییرات13921393شاخص/سال

3162988424538634.2ارزش افزوده  استان 

132.759.781167.911.08926.5ارزش افزوده  کشور 

131515.4رتبه استان از ارزش افزوده در کشور

2.42.54.2سهم استان از کشور

0.60.716.7مزیت نسبی 

215.362343.9271.4مصرف واسطه

3.378.3504.589.31311.6ستانده

9.5-6.47.5نسبت مصرف واسطه به ستانده

ماخذ: اطالعات حساب های منطقه ای، محاسبات نگارنده

جدول27:اعتباراتبخشبرقدراستانبوشهریدرسالهای93و94)میلیونریال(

فصل/برنامه
سال1394سال1393

عملکردتخصیصمصوبعملکردتخصیصمصوب

334111242052242052132350129350129350فصل انرژی

334111242052242052132350129350129350برنامه برق

ماخذ: اطالعات موافقت نامه های عمرانی
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كشهرستاندرسال1393
شبرقبهتفکی

صهایبخ
جدول28:سایرشاخ

ص/شهرستان
شاخ

بوشهر
ستان

دشت
گناوه

ستان
تنگ

دشتی
دیر

کنگان
سلویه

ع
جم

دیلم
استان

ک(
ت به مشتر

سرانه مصرف برق )کیلو وات ساع
13955

10736
9635

11148
11007

11802
11716

17421
10198

9258
11921

رتبه سرانه مصرف برق
2

7
9

5
6

3
4

1
8

10
-

تعداد روستاهای دارای برق
42

176
66

124
131

80
18

36
113

41
827

تعداد خانوارهای روستایی دارای برق
10207

19344
5190

13896
7466

3789
1975

6219
7802

1622
77510

تعداد خانوارهای روستایی دارای برق در 
روستاهای باالی 20 خانوار

10105
19018

5051
13661

7212
3637

1946
6214

7606
1517

75967

تعداد خانوارهای روستایی دارای برق در 
روستاهای زیر 20 خانوار

102
326

139
235

254
152

29
5

196
105

1543

تعداد چاه های کشاورزی برقدار شده
128

1628
129

328
575

511
93

179
42

3613
طول شبکه توزیع نیروی برق )کیلومتر(

2003
3115

1010
1404

1693
992

747
608

763
539

12875
ت شبکه توزیع نیروی برق 

موجودی ظرفی
ت آمپر(

)مگا ول
859

664
230

179
205

192
207

194
143

99
2971

ف )کیلومتر(
طول شبکه برق فشار ضعی

1180
1462

488
770

416
430

308
210

318
192

5775
طول شبکه برق فشار متوسط

823
1653

522
634

1276
562

439
399

445
347

7100
ک(

سرانه شبکه فشار متوسط )متر بر مشتر
8

19
13

27
42

26
16

21
24

24
18

ک(
س های توزیع )کاوا بر مشتر

ت تران
سرانه ظرفی

8
8

6
8

7
9

8
10

8
7

8
ت توزیع نیروی برق

مآخذ: شرک
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بخش دوم - حمل و نقل

مقدمه

حمل و نقل از جمله امور زیربنایي و فرابخشي است و به عنوان حلقه اتصال صنایع 

مختلف کشور همواره مورد توجه بوده است. عالوه بر این، همه فعالیت هاي جامعه به نوعي 

تحت تأثیر این بخش هستند زیرا از اجزاي مهم چرخه تولید - مصرف در هر اقتصاد است 

و امکان بهره وري مناسب از صنایع و استعدادهاي جامعه و پیشرفت بسیاري از طرح هاي 

اقتصادي را فراهم مي کند.

سهم  است.  ناپذیر  انکار  و  روشن  بسیار  پایدار  توسعه  در  نقل  و  حمل  نقش  امروزه 

چشمگیر بخش حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی کشورها حکایت از ارتباط تنگاتنگ 

کلیه زیر بخش های اقتصادی با بخش حمل و نقل دارد.

هر چند که حمل و نقل به عنوان تنها عامل توسعه به حساب نمی آید و علل و عوامل 

بسیار دیگری هم هست که موجب رشد و توسعه اقتصادی می گردد، اما نباید فراموش 

کرد، که یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی، حمل و نقل است. 

آثار اقتصادی حمل و نقل را می توان در رابطه با همه فعالیت های اقتصادی مثل صنایع 

کشاورزی، خدمات، توریسم و ... برشمرد. اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان بیندازیم 

اقتصادی،  به موازات سرمایه گذاری در بخش های مختلف  آنها  مشاهده خواهیم کرد که 

در امر حمل و نقل نیز سرمایه گذاری کرده اند و این بخش را هم زمان تقویت نموده اند 

تا بتوانند ارتباطات بین بخش های فعال مختلف که در جامعه فعالیت می کنند را به نحو 

احسن برقرار نمایند. 

عالوه بر اهمیت اقتصادی و آثاری که یك سیستم حمل و نقل می تواند روی بهبود 

آثار  آورد،  فراهم  را  افراد  بهبود وضع زندگی تك تك  بگذارد و موجبات  اقتصادی  وضع 
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اجتماعی- فرهنگی آن نیز مثل آثار آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی را 

نباید از نظر دور داشت. 

ارتباط عمیق حمل و نقل با زندگی روزمره از نقطه نظر دسترسی به خدمات و رفاه 

اجتماعی و نقش اساسی آن در ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی، بیانگر نقش فرهنگی 

و اجتماعی است که حمل و نقل می تواند داشته باشد.

به  است که  اجتماعی، ضروری  زندگی  و کیفیت  زندگی  ارتقاء سطح  بنابراین جهت 

توجه  است  بیشتر  آن  بودن  عام المنفعه  جنبه  که  آنهایی  ویژه  به  نقل،  و  حمل  توسعه 

خاص مبذول گردد و به این طریق به تقاضای جامعه برای دستیابی به آموزش و فرهنگ، 

فعالیت های اجتماعی و ورزشی و ... پاسخ مساعد داد.

در ادامه مبحث حمل و نقل در قالب تفکیکی حمل و نقل جاده ای، دریایی و هوایی 

مورد اشاره قرار می گیرد. 

حملونقلجادهاي

به مجموعه فعالیت هاي حمل و نقلی )کاال یا مسافر( است که از طریق جاده توسط 

ناوگان جاده اي صورت پذیرد حمل و نقل جاده ای می گویند.

اهمیت روزافزون حمل و نقل جاده ای در افزایش رفاه اجتماعی، ایجاد ارزش افزوده در 

بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و ... منجر به اهمیت باالی آن در توسعه اقتصادی 

شدت  به  اخیر  سال های  طی  آن  در  سرمایه گذاری  میزان  که  گونه ای  به  است  گردیده 

افزایش یافته است. نتیجه چنین سرمایه گذاری هایی نه تنها از بعد تقویت سایر بخش ها 

بلکه به لحاظ ایمن سازی محورها به شدت مورد توجه می باشد.

بوشهر در سال 1393، 7882689  استان  نقل جاده ای  و  افزوده بخش حمل  ارزش 

میلیون ریال معادل 1/1 درصد ارزش افزوده کل کشور در همین بخش می باشد و نسبت 

به سال قبل 20 درصد افزایش یافته است.
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در سال 1393 رتبه استان بوشهر در کشور در ارزش افزوده حمل و نقل جاده ای 23 می باشد.

ترانزیتی و 1/5 درصد راه های  استان بوشهر 4 درصد بزرگراه ها، 2/5 درصد راه های 

روستایی کشور را به خود اختصاص داده است.

شهرستان دشتستان با 138 کیلومتر و شهرستان جم با 21 کیلومتر به ترتیب بیشترین 

و کمترین میزان راه اصلی را دارا می باشند.

از تعداد 22 نقطه حادثه خیز، 14 نقطه اصالح گردیده است.

میزان کاالی حمل شده در استان بوشهر در سال 1394، 1/8 درصد میزان کاالی 

حمل شده در کشور بوده است. 

برابر آمار سازمان بهداشت جهانی، ایران در گروه کشورهای دارای جاده های خطرناک 

کل  درصد  یك  از  کمتر  ما  کشور  جمعیت  که  این  علي رغم  دارد.  قرار  قرمز(  )وضعیت 

جمعیت جهان است ولی درصد تلفات جاده ای کشور حدود 2 درصد تلفات جهانی و حدود 

یك و نیم برابر متوسط جهانی است.

آمار متوفیان حوادث جاده ای کشور در سال 94 نسبت به سال قبل 2 درصد کاهش 

داشته است. که 65 درصد تلفات رانندگي در جاده هاي برون شهري است. در صورتی که 

آمار کشته شدگان در استان بوشهر در همین سال 5/5 افزایش یافته است. که این خورد 

تأمل برانگیز می باشد و تالش و همت مسئولین را برای رفع نقاط حادثه خیز و آموزش های 

الزم و فرهنگ سازی می طلبد.
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جدول1:گزیدهشاخصهایبخشحملونقلدرسال1394

شاخص

سال1394

کشوربوشهر
سهم

استاناز
کشور

طول راه های تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و 
2121861662.5شهرسازی )بدون روستایی( - کیلومتر

638154624.1طول آزاد راه ها و بزرگراه ها – کیلومتر
1042346333طول راه های شریانی- کیلومتر

611244432.5طول راه های ترانزیتی - کیلومتر
18941283951.5طول راه های روستایی – کیلومتر

123173.8تعداد تونل های موجود
11562221.8تعداد پل ها با دهانه 10 متر به باال

206962.9تعداد راهدارخانه های موجود
265145271.8تعداد تجهیزات و ماشین آالت راهداری

146482.2تعداد نقاط حادثه خیز رفع شده
52362.1تعداد پاسگاه های پلیس راه موجود

21411.4تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه فعال
126032تعداد مجتمع های خدماتی – رفاهی و تیر پارک فعال

4417862.5تعداد محورهای مجهز به تردد شمار بر خط
1211031.1تعداد دوربین نظارت تصویری و کنترل سرعت جاده ای
44001864112.4کاالی طی شده از مبدأ استان )میلیون تن – کیلومتر(

63443599551.8میزان کاالی حمل شده از مبدأ استان - هزار تن
426257481.7تعداد سفرهای باری کامیون از مبدأ استان – هزار سفر

3571109192220.03میزان ترانزیت ورودی کاال از مرزهای استان – تن
ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور - 1394
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جدول2:برخيشاخص هايحملونقلبهتفکیكشهرستانطيسال هاي1392-94

شهرستان
بزرگراه)کیلومتر(راهفرعي)کیلومتر(راهاصلي)کیلومتر(

سال94سال93سال92سال94سال93سال92سال94سال93سال92
787871111111777784بوشهر

39.139.139.1154.3154.3154.333.642.542.6تنگستان
212121123.8123.8123.8252525جم

129123138163.7163.7163.767.570.5111.5دشتستان
5530.21011018694.794.794.7دشتي
5.55.570.594.394.329.3737375.3دیر
757559132.1132.1151.6202013دیلم

34343435.935.92360.1560.1573کنگان
85.4585.4585.4561616147.5547.5547.55گناوه

60.1560.1560.15454545111.4111.471.4عسلویه
532.2526.2608.4922.1922.1848.7609.9621.8638استان

ماخذ : اداره کل راه و شهرسازی استان

جدول3:برخيشاخصهايحملونقلراهروستایيبهتفکیكشهرستانطي
سالهاي1392-94

شهرستان
راهروستایيآسفالتهراهروستایي)کیلومتر(

راهروستاییشوسه)کیلومتر()کیلومتر(

سال94سال93سال92سال94سال93سال92سال94سال93سال92
125.9126116.4105.9107112.920193.5بوشهر

214.9215214152.9160159.9625554.1تنگستان
185.3185196.6134135136.651.35060جم

639645631.7485495484.7154.2149147دشتستان
654.9655609.8345.5358374.4309.4297.4235.4دشتي
83.78485.6948.76767.6351718.1دیر
96.595.510787.587.587.599.419.5دیلم

8.817.88.788.88.88.78000کنگان
49.649.657.441.441.441.48.28.216گناوه

197197220125125132.172.472.487.9عسلویه
2255.62261.32247.21534.31584.31605.8721.5677.4641.5استان

ماخذ : اداره کل راه و شهرسازی استان
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جدول4:میزانکاالیحملشدهدرسال های93و94)هزارتن(

میزانکاالیحملشدهدرونشـرح
استانی

میزانکاالیحملشده
جمعبروناستانی

1393
185953157173استان 
112129272941385069کشور
1.71.91.9سهم

1394
160447406344استان 
101087258868359955کشور
1.61.81.8سهم

ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 1394-93

جدول5:تعدادشرکتهاومؤسساتفعالباریبرحسبوضعیتحقوقیتاپایان94

شرح
وضعیتحقوقی

جمع
شعبهموسسهشرکت

11208116استان 
37272551464128کشور
10.05.52.8سهم

شرح
وضعیتمالکیت

جمع
دولتیتعاونیخصوصی

11820120استان 
391620664122کشور
2.80.54.42.9سهم

ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور -1394
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جدول6:تعدادشرکتهاومؤسساتفعالمسافریبرحسبوضعیتحقوقیتاپایان94

شرح
وضعیتحقوقی

جمع
شعبهموسسهشرکت

230427استان 
16452361902071کشور
1.402.10.01سهم

شرح
وضعیتمالکیت

جمع
دولتیتعاونیخصوصی

252027استان 
191116002071کشور
1.31.300.01سهم

ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور -1394

جدول7:میزانسرویسدهیشبکهحملونقلجادهایاستاندرسالهای1393و1394

درصدتغییرات13931394سال

0.30.30نسبت مؤسسات مسافربری به ده هزار نفر جمعیت
1.31.838.5سرانه مسافر جابجا شده درون استانی

68-5.31.7سرانه بار جابجا شده درون استانی
3.2-3130تعداد مؤسسات مسافربری

1181234.2تعداد مؤسسات باربری
ماخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر
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جدول8:میزانسرویسدهیشبکهحملونقلجادهایاستاندرسال1394

ان
ست
هر
ش

11630.44579065045041.951046920367467.5بوشهر
2220.1165735787340.37519613954121.7دشتستان
110.13212064990.13162126590.2تنگستان
350.4182042137800.2173962447873دشتی
150.27685599750.251622114313.8دیر

260.2151929580420.52348371130671کنگان
210.4570885994131.8549393740.7جم

4140.62324863104164.56889512674117.7عسلویه
340.3972581132141.24497864500.9گناوه
120.66851149480.43586102880.3دیلم
-2139112883------سایر
301230.3197406712095251.1181442543798384استان

ماخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر 

جدول9:مسافرینجابجاشدهباوسایلحملونقلعمومیبرحسبدرونوبرون
استانیدرسالهای93و94

جمعبروناستانیدروناستانیشرح

1393
153112772808استان
10703383105190139کشور
1.41.51.5سهم

1394
197412103184استان
9986779081178948کشور
21.51.8سهم

ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 1394-93
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جدول10:تعدادسفرمسافریبرحسبدرونوبروناستانیدرسالهای93و94

جمعبروناستانیدروناستانیشرح

1393
13668204استان
11133573816871کشور
1.21.21.2سهم

1394
13070200استان
10286577216058کشور
1.31.21.2سهم

ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 1394-93

جدول11:تعدادپایگاههایاورژانسوامدادنجاتجادهایتاپایان1394

هاللاحمراورژانسشرح
318استان 
1274402کشور 
2.42سهم

ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 1394  

جدول12:تعدادراهدارخانههایفعالتاپایان1394

جمعغیرشریانیشریانیشرح

16420استان 
418278696کشور 
3.81.42.9سهم

ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 1394
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جدول13:طولراههايشریانیوترانزیتیتحتحوزهاستحفاظیادارهکلراهو
شهرسازیتاپایانسال1393و1394-واحد:کیلومتر

راهترانزیتیراهشریانیشرح

1393
1042611استان
3463324245کشور
32.5سهم

1394
1042611استان
3463324443کشور

32.5
ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 1394-93

جدول14:تعدادمتوفیانناشیازتصادفاترانندگیدرسالهای93و94

جمعنامعلومروستاییبرونشهریدرونشهریشرح

1393
73203313310استان
45841095112528516872کشور
1.61.92.53.51.8سهم

1394
76218312327استان
44531086011888316584کشور
1.722.62.42سهم

ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 1394-93

جدول15:تعدادمصدومینناشیازتصادفاترانندگی)برونشهریودرونشهری(
درسالهای93و94

تعدادمصدومینشــرح

1393
4455استان 
304485کشور
1.5سهم

1394
4612استان 
313017کشور
1.5سهم

ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 1394-93
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جدول16:وضعیتاجرايطرحایمنسازيمدارسحاشیهراههاياستاندرسال93و94

شــرح
ایمنسازیفیزیکیآموزشایمنی

تعداددانشتعدادمدارس
تعدادمدارسآموزان

1393
20412512استان
1000275537675کشور
21.51.8سهم

1394
20401215استان
1000262752850کشور
21.51.8سهم

ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 1394-93

حملونقلدریایي

به مجموعه فعالیت هاي حمل و نقلی )کاال یا مسافر( است که از طریق دریا توسط 

ناوگان دریایی صورت پذیرد، حمل و نقل دریایی می گویند.

حمل و نقل دریایی شاخه ای از حمل و نقل است که در توسعه تجارت خارجی نقش 

مهمی ایفا می کند. این شاخه از حمل و نقل به واسطه داشتن مزیت هایی از جمله هزینه 

پایین حمل کاال، پرداخت وجه در مقابل اسناد معتبر و سرعت عمل در حمل حجم باالیی 

جغرافیایی  مزیت های  می آید.  شمار  به  نقل  و  حمل  روش های  مناسب ترین  از  کاال،  از 

کیلومتر   3000 حدود  بودن  دارا  می باشد.  زیاد  بسیار  دریایی  حوزه  در  ایران  کشورمان 

آزاد  به آب های  و جنوب کشور، دسترسی  دریا در شمال  به  خطوط ساحلی، دسترسی 

و  ترانزیتی شمالی - جنوبی  بر سر مسیر کریدورهای  قرارگیری کشور  )اقیانوس هند(، 

عملکرد ارتباط دهنده کشورهای آسیای میانه با آب های جنوب کشور از جمله مزیت های 

مهم جغرافیایی کشور در حوزه دریایی بشمار می رود.

لجستیکي  پیشرفته  تجهیزات  کاربرد  کشتي سازي،  صنعت  در  اخیر  پیشرفت هاي 

در بنادر، بهره گیري از مزایایي چون حمل در حجم هاي بسیار باال و گستره جغرافیایي 
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عملکرد آن و همچنین استفاده از کانتینرها براي سهولت حمل و نگهداري کاالها، کاربرد 

حمل و نقل دریایي را به شدت در عملیات حمل بین قاره اي و بین کشوري مورد توجه 

قرار داده است.

استان بوشهر با دارا بودن سواحل طوالنی و همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس 

بالقوه برخوردار می باشد که طی  این مزیت های  از  بهره برداری  از موقعیتی ممتاز جهت 

سال های اخیر با احداث اسکله های مختلف، الیروبی های متعدد و ایجاد سایر تأسیسات 

مورد نظر، قدم های مناسبی در عملیاتی نمودن اهداف مورد نظر برداشته شده است.

رتبه ارزش افزوده استان بوشهر در حمل و نقل آبی در کشور 4 می باشد و قبل از آن 

رتبه های 1 تا 3 به ترتیب متعلق به استان های هرمزگان و خوزستان و تهران می باشد.

مقدار تخلیه و بارگیری کاال از بنادر استان در سال 1394، 2/2 درصد کاهش داشته 

است. تعداد شناورهای زیر هزار تن وارد شده به بنادر استان در سال 94 نسبت به سال 

93، افزایش 2/6 درصدی را همراه داشته است در صورتی که تعداد شناورهای ورودی 

باالی هزار تن وارد شده به بنادر استان 2/5 درصد کاهش داشته است.
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جدول18:عملکردبنادراستاندرسالهای1393و1394

درصدتغییرات13931394فعالیت
1.9-107379105358تخلیه و بارگیرینفتی و غیر نفتی

ن(
ر ت

هزا
ی )

ـــ
نفت

یر 
غ

3.7-1441613887تخلیه و بارگیری
36.3-41452642تخلیه 

10270112459.5بارگیری
31.6-26571816واردات 
73651040141.2صادرات
36.3-5133ترانزیت
74.2-3271846کابوتاژ

20.1-694555ترانشیپ
37.1-376237سایر رویه ها

ن(
ر ت

هزا
ی )

تــ
نف

1.6-9296391472تخلیه و بارگیری
39.7-98315932تخلیه 

83132855402.9بارگیری
98.5-4336واردات 
64215686226.9صادرات
79.9-204ترانزیت
19.1-2822622825کابوتاژ

100-0.3250ترانشیپ
78.7-6915سایر رویه ها

تخلیه و بارگیری 
)TEU( کانتینر

17.5-544218448863کل
20.8-314149248851کانتینر پر

13.1-230069199989کانتینر خالی

تعداد شناورهای 
ورودی )فروند(

640964380.5کل 
2.5-26562589باالی هزار تن

375338492.6زیر هزار تن

تعداد شناورهای 
خروجی )فروند(

639564300.5کل 
2.8-26522579باالی هزار تن

374338512.9زیر هزار تن

جابجایی مسافر
)نفر(

3712143810962.7کل 
1798951884054.7ورودی

1913191926910.7خروجی
ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی 

** آمارو اطالعات مربوط به بنادر بوشهر، خارک ،عسلویه و گناوه می باشد.
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جدول19:تخلیهوبارگیریبنادراستانبوشهردرسالهای1393و1394
واحد:هزارتن

شرح
تخلیهوبارگیریبارگیریتخلیه

کلغیرنفتینفتیکلغیرنفتینفتیکلغیرنفتینفتی

بوشهر

139313892694408439610281424178537235508
139410871713280042812171645151429304445
درصد 
19.3-21.3-15.2-31.4818.415.5-36.4-21.7-تغییرات

خارک

13938064301836561190403615936925570469958
1394471625549716341212706468268128152569653
درصد 
0.4-1.6116.7-40.63.62155-15.3-41.5-تغییرات

عسلویه

1393378101813952154688193036421923983631759
13941306007302170087223042221830932231152
درصد 
1.9-5.2-0.4-1.10.19-47.70.7-41-65.6-تغییرات

گناوه

13930132132021210153153
139407373036360109109
درصد 
28.8-28.8-44.7071.471.40-44.7-0تغییرات

ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی
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جدول20:تخلیهوبارگیریبنادراستانبوشهردرسالهای1393و1394
واحد:هزارتن

شـرح

ت
درا

صا

ت
ردا

وا

سایررویههاترانشیبکابوتاژترانزیت

یه
خل
ت

ری
گی
بار

یه
خل
ت

ری
گی
بار

یه
خل
ت

ری
گی
بار

یه
خل
ت

ری
گی
بار

بوشهر

139310992366511916660011305
13941439166431411050000201
درصد 
34.1-100-100-33.700-78.9-39.2-29.7-30.9تغییرات

خارک

139346263415007950152620.300.368
139451239147004969134430020.2
درصد 
99.7-1000566.7-11.9-37.5-64.600-10.8تغییرات

عسلویه

1393241982450.90786583436232616
139426330127202953843282245245
درصد 
16.7-24.82300-22.1-34.1-62.5-48.2122.20-8.8تغییرات

گناوه

139320640000.350630.2
13941532000.815278215136
درصد 
79.42900--49005460-5000-25-تغییرات

جمع

13937158030905219104012109636732766379
139479023182333463701730031024538213
درصد 
43.8-42.4-25.1-15.5-18-38.8-78.9-36.5-41-10.4تغییرات

ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی
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جدول21:فعالیتتخلیهوبارگیریکاالهایغیرنفتیبنادراستانبوشهردرسالهای
1393و1394-واحد:هزارتن

شـرح

ت
درا

صا

ت
ردا

وا

سایررویههاترانشیبکابوتاژترانزیت

یه
خل
ت

ری
گی
بار

یه
خل
ت

ری
گی
بار

یه
خل
ت

ری
گی
بار

یه
خل
ت

ری
گی
بار

بوشهر

13937222346510.22960011305
139410151659310230000.01201
درصد 
34.1-99-100-92.200-100-39.2-29.3-40.6تغییرات

خارک

1393203200299199000.10
139412390.100254310020.3
درصد 
-84.4001900-15.1-9500-510.3تغییرات

عسلویه

1393641924500409206836232616
139481311261018234128124595
درصد 
16.7-24.8800-22.4-83.5--055.5-48.6-26.7تغییرات

گناوه

139320640000.450630.3
1394153200115280.2136
درصد 
79.41900--3650460-5000-25-تغییرات

جمع

139373642657510.21004226736732765311
139410400181732046038630924524212
درصد 
31.8-63.1-25-15.8-82.9-54.2-100-37.3-31.6-41.2تغییرات

ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی
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جدول22:فعالیتتخلیهوبارگیریکاالهاینفتیبنادراستانبوشهردرسالهای
1393و1394-واحد:هزارتن

شـرح

ت
درا

صا

ت
ردا

وا

سایررویههاترانشیبکابوتاژترانزیت

یه
خل
ت

ری
گی
بار

یه
خل
ت

ری
گی
بار

یه
خل
ت

ری
گی
بار

یه
خل
ت

ری
گی
بار

بوشهر

139337720019136900000
139442450.13108200000
درصد 
2100000-84.2-75-12.5تغییرات

خارک

139346060413007651150620.100.168
1394500000004716134120000
درصد 
100-100-1000-11-38.4-8.6000تغییرات

عسلویه

13931777901037737660000
139418198200113350200150
درصد 
0-700-70-1000--2.4تغییرات

گناوه

13930000000000
13940000000000
درصد 
0000000000تغییرات

جمع

1393642164331199397188280.100.168
13946862270.1359111691400150
درصد 
100-100014900-10.2-37.1-84.2-90-98.4-6.9تغییرات

ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی
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جدول23:آمارتخلیهوبارگیريبهتفکیكنوعکاالطيسال هاي1393-واحد:تن
گناوهعسلویهخاركبوشهرنوعکاال

6375493511017512718078مصالح ساختمانی
3289809124635042310مواد اولیه و ترکیبات شیمیایی

35847800454محصوالت کشاورزی، دامی و احشام
117263100برنج

2260.15229330کود و سموم شیمیایی
23491256622597720کاالهای معدنی

442430300چوب و تخته
2858493970262وسایل نقلیه
66531025187مواد غذایی

.0000شکر
2027119075440فلزات

239501088911لوازم خانگی و محصوالت سبك
209923511063200ماشین آالت

259311010636536قطعات و لوازم یدکی
0000سویا

72293866120مصنوعات فلزی
311502460ذرت

293000کاغذ و مقوا
138920100پارچه و الیاف و منسوجات

1450135821ابزارآالت و دستگاه های سبك
36638000روغن نباتی و حیوانی

795000گوشت و فرآورده های گوشتی
39000گندم

7000جو
68000چرم و مصنوعات چرمی

131543766928826693291خرده بار و متقرقه 
2102892198238159149465کانتینر

37227577037509836158153105جمع غیرنفتی
178510369254526219232640جمع نفتی

550786069.958.27631.759.422153105جمع کل
ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی
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جدول24:آمارتخلیهوبارگیريبهتفکیكنوعکاالطيسال هاي1394-واحد:تن

گناوهعسلویهخاركبوشهرنوعکاال
8203600208209613650مصالح ساختمانی

80837033036000مواد اولیه و ترکیبات شیمیایی
379070000محصوالت کشاورزی، دامی و احشام

3518000برنج
47015929800کود و سموم شیمیایی

110986231801060کاالهای معدنی
15032000چوب و تخته
920400615وسایل نقلیه
31334027149مواد غذایی

7541000شکر
5580187270فلزات

1835000لوازم خانگی و محصوالت سبك
1854020530ماشین آالت

894000قطعات و لوازم یدکی
0016530سویا

276300660مصنوعات فلزی
3385000ذرت

128000کاغذ و مقوا
8650200پارچه و الیاف و منسوجات

175000ابزارآالت و دستگاه های سبك
17000روغن نباتی و حیوانی

104000گوشت و فرآورده های گوشتی
0000گندم

0000جو
71000چرم و مصنوعات چرمی

114353109986911260338065خرده بار و متقرقه 
1458631990202839556324کانتینر

293019911997829322325108803جمع غیرنفتی
151439168127740218297930جمع نفتی

44445906965293831152117108803جمع کل
ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی
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جدول25:آمارتخلیهوبارگیريبهتفکیكنوعکاالطيسالهای94-1393-واحد:تن
درصدتغییرات13931394نوعکاال

2432008291610619.9مصالح ساختمانی
13.8-39244573384437مواد اولیه و ترکیبات شیمیایی

3589323790705.6محصوالت کشاورزی، دامی و احشام
97-1172643518برنج

152315915930274.6کود و سموم شیمیایی
28.1-387783278839کاالهای معدنی

66-4427315032چوب و تخته
74.3-382439819وسایل نقلیه
52.9-6686931510مواد غذایی

-07541شکر
107611928579.2فلزات

58.2-43941835لوازم خانگی و محصوالت سبك
96.5-1107703907ماشین آالت

93.6-13875894قطعات و لوازم یدکی
-01653سویا

92.2-8227642مصنوعات فلزی
336133850.7ذرت

56.3-293128کاغذ و مقوا
93.6-13902885پارچه و الیاف و منسوجات

88.5-1524175ابزارآالت و دستگاه های سبك
97.7-74617روغن نباتی و حیوانی

19.4-129104گوشت و فرآورده های گوشتی
100-390گندم

100-70جو
68714.4چرم و مصنوعات چرمی

820541136489066.3خرده بار و متقرقه 
21.8-45341463544340کانتینر

5.9-1441577013561109جمع غیرنفتی
1.6-9296289391471924جمع نفتی

1.9-107378663105358448جمع کل
ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی
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جدول26:شناورهایورودیبهبنادراستانطیسالهای1393-94

بندر
درصدتغییراتفروندورودیباالیهزارتن

درصدفروند13931394
4975616412.9بوشهر
3.8-30-786756خارگ

10.5-142-13561214عسلویه
175841241.2گناوه

2.5-67-26562589جمع
ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی

جدول27:شناورهایورودیبهبنادراستانطیسالهای1393-94

بندر
درصدتغییراتفروندورودیباالیهزارتن

درصدفروند13931394
10.4-87-835748بوشهر
1665185318811.3خارگ

62.7-584-932348عسلویه
321900579180.4گناوه

37533849962.6جمع
ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی
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جدول28:فعالیتمسافریبنادراستان

جمعکلگناوهعسلویهخاركبوشهرشــرح

1393
ورودی

65812292652292381شناور)فروند(
5589097287175324965179895مسافر)نفر(

خروجی
65812292652292381شناور)فروند(
61506919561015627701191319مسافر)نفر(

1394
ورودی

65120661083893214شناور)فروند(
5233496510204937512188405مسافر)نفر(

خروجی
65120661083893214شناور)فروند(
5618294307285639346192691مسافر)نفر(

جابجایی1393
131624585304584762شناور)فروند(
1173961892431190952666371214     مسافر)نفر(

جابجایی1394
130241322167786428شناور)فروند(

108516190817490576858381096

درصد تغییرات
597035-168-شناور)فروند(
59463-81-مسافر)نفر(

ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی

جدول29:شاخصهایحملونقلدریاییدرسالهای1393-94

درصدسال1394سال1393شاخص
تغییرات

2.2-106847746104493253مقدار تخلیه و  بارگیري کاال در بنادر استان
32.1-22875251553945مقدار تخلیه و  بارگیري شناورهاي کمتر از هزار تن
46663736.7شناورهاي ایراني باالي هزار تن وارد شده به بنادر

11.1-21771935شناورهاي خارجي باالي هزار تن وارد شده به بنادر
ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی
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حملونقلهوایی

در عصری که زمان ارزش فراوان پیدا کرده، حمل و نقل هوایی جایگاه مهمی دارد. 

ارتباطات بین قاره ای حمل و نقل هوایی، باعث گردیده است این نوع  سرعت بخشی و 

آمارهای منتشر شده در  نماید.  ایفا  اقتصاد جهانی  نقل نقش حیاتی در توسعه  حمل و 

گزارش حمل و نقل هوایی سال 2012 بانك جهانی نشان می دهد در سال 2010 عملکرد 

صنعت حمل و نقل هوایی شامل جابه جایی حدود 4/8 میلیارد مسافر و 43 میلیون تن 

کاال بوده است. 

در سال 93 سهم ارزش افزوده استان از کشور در حمل و نقل هوایی 2/2 درصد بوده 

و رتبه 8 را در کشور دارا می باشد.

اعزام و پذیرش مسافر و همچنین تعداد نشست و برخاست در سال 1394 نسبت به 

سال 1393 کاهش داشته است. 

تعداد نشت و برخاست و پذیرش مسافر در استان بوشهر 0/8 درصد کشور می باشد.

جدول31:شاخصهايفنيحملونقلهوایيفرودگاهبوشهرطیسالهای1390-1394

سال

تعدادنشستو
ارسالوپذیرشبارواعزاموپذیرشمسافر)نفر(برخاست)فروند(

درصدتغییراتپست)تن(

بینداخلی
بینداخلیکلالمللی

بینداخلیکلالمللی
نشستوکلالمللی

برخاست

اعزامو
پذیرش
مسافر

13902742271301337520231023406225501152655371819
139133732343607418386241614425474906357526319.78.9
13923416244366039550625266420772462839350211.5-4.9
1393277726530423332643246236572636764874163-16.9-13.1
1394265811027683272911065733794838062064012-9-7.6

ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
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جدول32:شاخصهايفنيحملونقلهوایيفرودگاهاختصاصیعسلویهطیسالهای
1394-1390

سال

تعدادنشستو
ارسالوپذیرشبارواعزاموپذیرشمسافر)نفر(برخاست)فروند(

درصدتغییراتپست)تن(

بینداخلی
بینداخلیکلالمللی

بینداخلیکلالمللی
نشستوکلالمللی

برخاست

اعزامو
پذیرش
مسافر

13905608056086411220641122411104111-112
1391617710262797186722060372137546016046611212.5
139257442175961707224646071369446381254763-5.1-1
13935491054917359460735946498204982-7.93.1
139457840578479102107910215298052985.37.5

ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

جدول33:سهمفرودگاهبوشهردربرخیشاخصهادرجمعکلفرودگاههایکشور
درسال1394

سهمفرودگاهفرودگاههایکشور*فرودگاهبوشهرشـاخص
بوشهرازکشور

27683656270.8تعداد نشست و برخاست )فروند(
337948448267090.8اعزام و پذیرش مسافر )نفر(

40124481900.9ارسال و پذیرش بار و پست )تن(
ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

* منظور فرودگاه های کشور به غیر از فرودگاه های اختصاصی می باشد.
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جدول34:سهمفرودگاهعسلویهدربرخیشاخصهادرجمعکلفرودگاههای
اختصاصیکشوردرسال1394

سهمفرودگاهبوشهرفرودگاههایکشور*فرودگاهعسلویهشاخص
ازکشور

57843799715.2تعداد نشست و برخاست)فروند(
791021426524318.5اعزام و پذیرش مسافر)نفر(

52984141812.8ارسال و پذیرش بار و پست )تن(
ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

* منظور فرودگاه های اختصاصی می باشد.

جدول35:عملکردفرودگاهبوشهردرپروازهایمسافریحجتمتعدرسالهای93و94

درصدتغییراتسال1394سال1393شاخص

81588تعداد نشست و برخاست )فروند(
1787241835اعزام و پذیرش مسافر )نفر(

3710089912142ارسال و پذیرش بار و پست )تن(
ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

جدول36:عملکردفرودگاهبوشهردرپروازهایمسافریعتباتعالیاتدرسالهای93و94

درصدتغییراتسال1394سال1393شاخص

100-160تعداد نشست و برخاست )فروند(
100-24250اعزام و پذیرش مسافر )نفر(

100-546700ارسال و پذیرش بار و پست )تن(
ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
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بخش سوم - عمران شهري

مقدمه

رفاهی  خدمات  و  شهرسازی  قبیل  از  گسترده ای  ابعاد  دارای  شهری  عمران  بخش 

مانند آب، گاز برق و تلفن می باشد. گستردگی فعالیت های این بخش موجب شده تا در 

برنامه های توسعه و اسناد باال دستی به عمران شهری توجه بیشتری شود بر اساس سند 

پایدار شهری  توسعه  قبیل  از  مواردی  به  باید  در فصل عمران شهری  توسعه  چشم انداز 

متناسب با مقتضیات محلی، فرهنگی، تاریخی و اسالمی، حفظ حقوق و تکریم شهروندان، 

تراکم جمعیت در پهنه سرزمین، هماهنگی و تناسب سیمای شهری با فرهنگ ایرانی-

اسالمی و تجدید حیات شهری در بافت های فرسوده و پیرامونی، شهرسازی مشارکتی از 

طریق نهادینه نمودن نقش مؤثر مردم در امر برنامه ریزی توجه بیشتری صورت گیرد. 

تهیه ی برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت 

پایدار  با رویکرد تحقق توسعه  هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، 

به  دولتی  دستگاه های  تصدی های  و  وظایف  واگذاری  طریق  از  مدیریت  تمرکز  شهرها، 

مقرارات  و  قوانین  به روزرسانی  و  بازنگری  شهرداری ها،  و  تعاونی  و  بخش های خصوصی 

شهرداری ها و ارتقای جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها و نیز تدوین نظام درآمدهای پایدار 

شهردای ها از دیگر سیاست های عمران شهری است.

آبشهري

آبرسانی به شهرهای استان تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان قرار دارد. هدف 

شرکت ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مرتبط با جمع آوری، انتقال 

به  تأسیسات مربوط  و  تأسیسات آب شهری  از  بهره برداری  فاضالب، همچنین  و تصفیه  
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فاضالب در حوزه شهرهای استان بوشهر می باشد.

تعداد مشترکین آب شهری در سال 94 نسبت به سال قبل خود 7 درصد افزایش یافته 

است. از مجموع 97710000 مترمکعب آب تولیدی در سال 93 و 101617593 مترمکعب 

در سال 94 در استان به ترتیب 62095791 مترمکعب در سال 93 و 71000000 متر 

مکعب در سال 94 فروخته )مصرف( شده به عبارت دیگر آب ورودی به شبکه به طور 

در  شبکه  به  ورودی  آب  از  بهره برداری  متوسط  نمی گیرد.  قرار  بهره برداری  مورد  کامل 

سال های 93 و 94 به ترتیب 6/63 درصد و 70 درصد بوده و مابقی آب تولیدی در شبکه 

از فرسودگی شبکه توزیع آب در سطح استان  امر نشان  این  هدر رفت )پرت( می شود. 

دارد. در سال های 93 و 94 بیشترین میزان مصرف آب در بخش خانگی بوده است. میزان 

مصرف در این بخش در سال 94 نسبت به سال 93، 17 درصد رشد داشته است. سرانه 

آب مصرفی استان 260 لیتر در شبانه روز در سال 94 می باشد. با توجه به این که سرانه آب 

مصرفی استان از متوسط سرانه آب مصرفی کشور بیشتر می باشد بنابراین نیاز به اصالح 

الگوی مصرف و بازنگری هستیم.

سرانه آب مصرفی در شهرستان دیر بیشترین مقدار و در شهرستان کنگان کمترین 

مقدار را به خود اختصاص داده است.

فاضالبشهري

شبکه آب و فاضالب شهرها یکی از تأسیسات مهم شهری محسوب می گردد. تعداد 

یافته  افزایش  درصد   10.4  ،93 سال  به  نسبت   94 سال  در  فاضالب شهری  مشترکین 

است. تعداد 9 شهر از شهرهاي استان داراي مطالعات فاضالب شهري بوده که تنها 3 شهر 

بوشهر، دیلم و گناوه دارای شبکه فاضالب می باشد. 
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جدول1:وضعیتآبآشامیدنيشهرياستانبوشهرطیسالهاي1393-94

ضریبتغییراتسال1394سال1393واحـدشاخـص

2352282517187مشترکتعداد مشترکین آب آشامیدنی
439094847110.3مشترکتعداد مشترکین فاضالب شهری

977100001016175933مترمکعبمیزان تولید آب آشامیدنی

فی
صر

ب م
ن آ

یزا
29793710350000017.5مترمکعبخانگیم

5.7-127303112000000مترمکعبتجاری
28.7-392895628000000مترمکعبصنعتی
271000943200000018مترمکعبسایر
6209579171000000014.3مترمکعبجمع

11.7-3430درصدمتوسط پرت آب
8608640.46کیلومترطول خطوط انتقال آب

4734924کیلومترطول شبکه جمع آوری فاضالب
535911.3مخزنتعداد مخازن موجود

2438502523503.48متر مکعبظرفیت مخازن موجود

لیتر در روز به سرانه آب مصرفی
2332403ازای هر نفر

1532113.3کیلومترتوسعه شبکه توزیع آب
66.1-6221کیلومتراصالح شبکه توزیع آب

حجم فاضالب
40389418203.5مترمکعبجمع آوری شده

40389418203.5مترمکعبتصفیه شده
ماخذ: شرکت آب و فاضالب شهری استان بوشهر
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جدول2:ظرفیتتأمین،طولشبکهتوزیعوتولیدوفروشآبدرنقاطشهری
درسالهای1392-93

سال1393سال1392شاخـص

ظرفیت تأمین آب
)لیتر بر ثانیه(

27923013استان
265281263019کشور
1.11.1سهم
287رتبه

حجم تولید آب
)هزار مترمکعب(

8803995020استان
56430765847738کشور
1.61.6سهم
2423رتبه

حجم فروش آب
)هزار مترمکعب(

6189362100استان
42360094330154کشور
1.51.4سهم
2525رتبه

ماخذ: سالنامه آماری کشور 1392-1393

جدول3:اعتباراتشرکتآبوفاضالبشهریبهتفکیكفصلوبرنامه
درسالهای94-1393)میلیونریال(

فصل/برنامه
سال1394سال1393

عملکردتخصیصمصوبعملکردتخصیصمصوب
783006440061331852006330063300فصل منابع آب 

78300644006133185200630063300برنامه تامین و عرضه آب شرب
فصل مسکن، عمران شهری، روستایی 

289712213035198759529614208524178524و...

289712213035198759362200129400129400برنامه های سامانه های پساب و فاضالب
1674147912449124---برنامه آب شهری و روستایی

ماخذ: اطالعات موافقت نامه های عمرانی
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بشهریدرسال1394
بوفاضال

تآ
صهایشرک

جدول5:شاخ

ص/شهرستان
شاخ

بوشهر
ستان

تنگ
ستان

دشت
دشتی

دیر
کنگان

گناوه
دیلم

جم
سلویه

ع
جمع

متوسط پرت آب ) درصد(
40

22
17

16
19

45
37

20
46

36
30

تعداد مخازن موجود
9

2
13

4
8

7
7

4
2

3
59

ب(
حجم مخازن موجود)مترمکع

102000
7000

31300
13600

21150
21200

37000
7500

600
11000

252350

طول شبکه جمع آوری فاضالب شهری)کیلومتر(
304.8

0
0

0
0

0
127.38

59.99
0

0
492.2

توسعه شبکه توزیع آب )کیلومتر(
6.5

0
2

0
5.65

8.515
4.3

75.
3.1

1.465
32.28

اصالح شبکه توزیع آب)کیلومتر(
2.1

0
5.75

0
2.2

3.75
0

4
0

3.5
21.3

سرانه مصرف ) لیتر در روز به ازای هر نفر(
170

144
177

177
260

51
196

238
124

147
240

ت آب و فاضالب شهری استان بوشهر
ماخذ: شرک
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بخش چهارم- عمران روستایي

مقدمه

ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها و تأمین  با هدف  فعالیت هاي عمران روستایي 

امکانات و هدایت فیزیکي جهت بهبود شرایط زیست محیطي نقاط روستایي و  عادالنه 

زمینه سازي نگهداشت جمعیت روستایي در سراسر کشور به انجام مي رسد.

از  دامي  و  زراعي  باغي،  متعدد  و  تولیدات مختلف  نظر  از  این که  از  روستاها جداي 

اهمیت خاصي برخوردارند از نظر تولید صنایع دستي گوناگون نیز جایگاه خاصي دارند. در 

کنار این موضوع اگر به بحث گردشگري نیز نیم نگاهي داشته باشیم روستاها به واسطه 

داشتن جاذبه هاي متنوع تاریخی، فرهنگي و آب و هواي پاک و سالم، باغ ها و کشتزارها 

تنها  نه  برنامه ریزي و مدیریت صحیح،  با  و حتي مزارع پرورش ماهي و میگو مي توانند 

جمعیت خود را نگه دارند بلکه جاذب جمعیت هم باشند.

است.  توسعه  حال  در  کشورهاي  در  نگراني هاي جدی  دل  از  یکي  روستایي  توسعه 

گسترش بی رویه شهرها و رشد شتابان جمعیت به اصطالح شهري، از یك سو و ناپایداري 

فعالیت هاي کشاورزي، از دیگر سو، نه تنها فاصلة موجود بین شهرها و روستاها را گسترش 

مي دهد، بلکه منابع گوناگون )طبیعي و انساني( یکي را به نفع دیگري مصادره مي کند. 

آنچه به این فرایند دامن مي زند، رویکرد متعارف تصدیگري و نگرش آمرانه و متمرکز از 

باال به پایین است که بدون توجه به نقش اساسي مردم ذینفع و مشارکت آنان در تعیین 

سمت و سوي نیازها و برنامه هاي توسعه اي، تاکنون نتوانسته است به طور دلخواه به اهداف 

از پیش تعیین شدة عمران و توسعه روستایي دست یابد.

وظایف بنیاد مسکن انقالب اسالمی در راستای توسعه روستاها به شرح ذیل می باشد:

- مطالعه و بررسي در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندي هاي مسکن محرومان اعم از 
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روستایي و شهري

- تهیه طرح هاي هادي و اصالح معابر در روستاها

- نظارت بر پرداخت و مصرف وام هاي قرض الحسنه مسکن روستایي

اسالمی مصوب سال 1366 مجلس  انقالب  بنیاد مسکن  اساسنامه  قانون  به  توجه  با 

شورای اسالمی و همچنین ماده 11 قانون ساماندهی مصوب سال 1378 اجرای طرح هادی 

روستاهای باالی 20 خانوار از وظایف بنیاد مسکن انقالب اسالمی برشمرده شده است. 

طرح هادي روستایي طرحي است که ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود، میزان و 

گسترش آتي و نحوه استفاده از زمین براي عملکردهاي مختلف از قبیل مسکوني، تولیدي، 

تجاري و کشاورزي و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندي هاي عمومي روستایي را بر حسب 

مورد در قالب مصوبات طرح هاي ساماندهي فضا و سکونت گاه هاي روستایي یا طرح هاي 

جامع ناحیه اي تعیین مي نماید.

اهداف طرح هادی:

- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

- تأمین عادالنه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی، تولیدی و رفاهی 

- هدایت وضعیت فیزیکی روستاها

- ایجاد تسهیالت الزم به منظور بهبود مسکن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی

عملیات اجرایي طرح هاي هادي روستایي به شرح ذیل مي باشد: 

پیاده روها،  اصالح  و  احداث  میادین،  اصالح  و  احداث  معابر،  شبکه  اصالح  و  احداث 

دیواره  روستا،  داخل  آب  کانال هاي  و  انهار  پوشش  اصالح  و  احداث  فضاي سبز،  احداث 

سازي، احداث و تکمیل سیل بند، آماده سازي اراضي پیش بیني شده جهت گسترش آتي 

روستا، احداث پل هاي مورد نیاز داخل روستا، احداث و تکمیل شبکه دفع فاضالب بر این 

اساس ساالنه از محل اعتبارات استاني و ملي، جهت تهیه و اجراي طرح هادي روستایي 

جهت نیل به اهداف مذکور اعتباراتي اختصاص داده مي شود. 
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مطالعات طرح هاي هادي کلیه روستاهاي باالي50 خانوار استان بوشهر تا پایان سال 

94 انجام شده است. همچنین در 32 درصد روستاهای استان درسال 93 و 36.5 درصد 

روستاها در سال 93 طرح هادی اجرا گردیده است. این تفاوت شاخص مربوط به تغییر 

تعریف طرح هادی اجرا شده است1. که شهرستان عسلویه در سال 93 و 94 رتبه اول را 

داراست و شهرستان دیلم فاقد طرح هادی اجرا شده است.

جدول1:عملکردشاخصهايهدفکميساماندهيکالبديروستاهابهتفکیكشهرستانتا
پایانسال1393

شرح

نسبتروستاهايباالي50
خانواردارايطرحهادي
بهکلروستاهايباالي50

خانوار

نسبتروستاهايداراي
طرحهادياجراشدهبهکل
روستاهايدارايطرحهادي

نسبتروستاهايباالي20
خانواردارايطرحهادي
بهکلروستاهايباالي20

خانوار

10061100بوشهر

10021100تنگستان

1002699دشتستان

1003199دشتي

100099دیلم

1002096دیر

1002799کنگان

1009100گناوه

10079100عسلویه

1005394جم

مأخذ: اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر

1. طرح هادی اجرا شده به طرحی گفته می شود که تمام معابر اصلی و معابر فرعی درجه یك  اجرا شده باشد.
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جدول2:عملکردشاخصهايهدفکميساماندهيکالبديروستاهابهتفکیكشهرستانتاپایان
سال1394

شرح

نسبتروستاهايباالي50
خانواردارايطرحهادي
بهکلروستاهايباالي50

خانوار

نسبتروستاهايداراي
طرحهادياجراشدهبهکل
روستاهايدارايطرحهادي

نسبتروستاهايباالي20
خانواردارايطرحهادي
بهکلروستاهايباالي20

خانوار

10068100بوشهر

10025100تنگستان

10030100دشتستان

10035100دشتي

1000100دیلم

10022100دیر

10030100کنگان

10010100گناوه

10085100عسلویه

10060100جم

مأخذ: اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر
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جدول3:اعتباراتبنیادمسکنانقالباسالمیبهتفکیكفصلوبرنامهدرسالهای94-1393
)میلیونریال(

فصل/برنامه
سال1394سال1393

عملکردتخصیصمصوبعملکردتخصیصمصوب
------فصل اداره امور عمومی 
------برنامه تحقیقات راهبردی

فصل فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی 
...906858496284549436543188431884

842357942579012336543188431884برنامه خدمات فرهنگی و هنری
برنامه توسعه زیرساخت های مورد نیاز 

-645055375537100000گردشگری

350035003500250025002500فصل رفاه و تأمین اجتماعی
برنامه فرهنگی، آموزشی و ورزشی و 
350035003500250025002500ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایثارگران

737007020070200630063006300فصل تربیت بدنی
737007020070200630063006300برنامه گسترش ورزش همگانی

---300300300فصل حمل و نقل
---300300300برنامه حمل و نقل جاده ای

327002263642263260290915283362283185فصل مسکن، عمران شهری، روستایی...
500005000050000545605456054560برنامه خدمات شهری و روستایی

برنامه ساماندهی کالبدی شهری و 
236355228802228625---روستایی

---277002213642213260برنامه مسکن
ماخذ: اطالعات موافقت نامه های عمرانی

عشایر

و  روستایي  شهري،  متمایز  جامعه  سه  از  متشکل  ایران،  جمعیت  اجتماعي  ترکیب 

عشایري است. حیات اجتماعي در این سرزمین از دیرباز متأثر از روابط متقابل و زندگي 

بارز و تعیین  توأمان جوامع مذکور بوده و در این میان، جامعه عشایري همواره، نقشي 

کننده در سرنوشت سیاسي و زندگي اقتصادي کشور داشته است.

پهنه وسیعي از ایران، قلمرو زیست و فعالیت این جامعه بوده که اکنون نیز کمابیش 
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چنین است. گر چه امروزه عشایر نسبت محدودي از جمعیت کشورند، ولي به اقتضاي 

شیوه زیست، قلمرو وسیعي از کشور، فضاهاي زیستي عشایري است.

در سال های 93 و94 جمعیت عشایری استان بوشهر به ترتیب 30000 و 300016 

نفر بوده است که از این تعداد 42 درصد در کانون های توسعه اسکان یافته اند. جمعیت 

عشایری استان بوشهر دارای تولیدات دامی، کشاورزی و صنایع دستی است. به جز در 

بخش محصوالت زارعی در زمینه تولید سایر محصوالت، عشایر استان در سال 94 نسبت 

به سال 93 شاهد افزیش تولیدات هستیم. در سال 1394 تعداد دام عشایر استان برابر 

با 367600 واجد دامی بوده است. میزان تولیدات دامی عشایر استان در سال 94 معادل 

6000 تن گوشت،5100 تن شیر خام و 24000 تن پشم بوده است.

جدول4:شاخصهايمربوطبهجمعیتعشایراستانبوشهرطيسالهاي94-1393

درصدتغییرات13931394واحداندازهگیريشــرح

520052000خانوارجمعیت عشایري )خانوار(
30000300160.05نفرجمعیت عشایري )نفر(

جمعیت عشایري اسکان یافته در کانون هاي 
188918890خانوارتوسعه

جمعیت عشایري اسکان یافته در کانون هاي 
12569125690نفرتوسعه

جمعیت عشایري اسکان یافته در کانون هاي 
9939930خانوارتوسعه به صورت خودجوشي

جمعیت عشایري اسکان یافته در کانون هاي 
502850280نفرتوسعه به صورت خودجوش

16-6958درصدنسبت خانوارهای بهره مند از سوخت فسیلی
37548530کیلومتربازسازی و مرمت را ه های عشایری استان
جمعیت عشایری تحت پوشش خدمات 

331133110خانوارپشتیبانی

مکان یابی برای کانون های اسکان عشایر
25250خانوار
1251250نفر

مأخذ: اداره کل امور عشایر استان بوشهر
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جدول5:میزانتولیدمحصوالتعشایراستانبوشهرطیسالهای94-1393

درصدتغییرات13931394واحداندازهگیريشــرح

محصوالت دامی

560060007.1تنگوشت

22000240009تنپشم

4500510013.3تنشیر

-9200200078تنمحصوالت زراعی

1500280086تنمحصوالت باغی

270003000011.1مترمربعمحصوالت صنایع دستی

3495633676005.1واحد دامیتعداد دام

مأخذ: اداره کل امور عشایر استان بوشهر

جدول6:پروژههايمهمواقدماتانجامشدهدرسال1394)میلیونریال(

عنوانپروژه
جمعکلاستانيوسایر...ملي

تخصیصاعتبارتخصیصاعتبارتخصیصاعتبار
20020000200200مطالعه امکان سنجی

900008515427790000تأمین آب کشاورزی و تجهیز اراضی
00406406406406تأمین برق کانون های خودجوش دشتستان

تکمیل، احداث و مرمت آب انبارهای 
00857857857857عشایری

1063106340040014631463احداث آب انبار
00500500500500حفر و تجهیز چاه آب شرب بوشکان
0011441441144144بهسازی راه عشایری ماهور میالتی

001000100010001000تأمین مولدهای خورشیدی
0010000100001000010000خرید و نصب مخازن ثابت پلی اتیلن

126812680012681268آبرسانی کانون توسعه رونی
مأخذ: اداره کل امور عشایر استان بوشهر



فصل دوم: امور زریبنایی  161 

جدول6:اعتباراتادارهکلامورعشایربهتفکیكفصلوبرنامهدرسالهای94-1393
)میلیونریال(

فصل/برنامه
سال1394سال1393

عملکردتخصیصمصوبعملکردتخصیصمصوب
فصل مسکن، عمران شهری، روستایی و 

237902379021915.5274262642626426عشایری

2299021760021115.5241502315023150برنامه ساماندهی عشایر
800800800327632763276برنامه ساختمان ها و تأسیسات

ماخذ: اطالعات موافقت نامه های عمرانی

آبوفاضالبروستایی

در استان بوشهر 61 درصد روستاها و 89.5 درصد خانوارهای روستایی در سال 1394 

دارای شبکه آب آشامیدنی می باشند. این آمار نشانگر وضعیت مطلوب استان نسبت به 

میانگین کشوری می باشد.

سرانه آب مصرفی روستاهای استان از متوسط کشور بیشتر می باشد بنابراین الزم است 

برای تداوم بهره برداری از منابع آب، صرفه جویی در مصرف، در دستور کار مشترکان قرار 

گیرد. سرانه آب مصرفی در سال 94 معادل 8 درصد نسبت به سال 93 کاهش داشته 

است. این کاهش نشان دهنده اهتمام روستاییان استان به استفاده بهینه از منابع آب دارد.
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جدول7:شاخصهايآبآشامیدنيروستایيطيسالهاي1393-94

درصدتغییراتسال1394سال1393واحـدشــرح

4274525.8روستاروستاهاي داراي شبکه آب آشامیدني
خانوار روستایي برخوردار از شبکه آب 

88.389.51.3درصدآشامیدني

طول شبکه و خطوط انتقال آب 
کیلومترآشامیدني

179918281.6خط انتقال
330333290.78شبکه توزیع

66160721609مترمکعبحجم مخازن آب آشامیدني
8.3-3633درصدپرت آب

75750موردتاسیسات همجوار
13130دهنهچشمه
57593.5حلقهچـاه

8.6-243222) لیتر در شبانه روز(سرانه آب مصرفی
86.5904کیلومترتوسعه شبکه توزیع آب
49.95714.2کیلومتراصالح شبکه توزیع آب

مأخذ: شرکت آب و فاضالب روستایي استان بوشهر
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جدول8:ظرفیتتأمین،طولشبکهتوزیعوتولیدوفروشآبدرنقاطروستایی
درسالهای1392-93

سال1393سال1392شاخـص

ظرفیت تامین آب
)لیتر بر ثانیه(

10941268استان
7847975623کشور
1.41.7سهم
2321رتبه

تولید آب
)هزار متر مکعب(

3074732419استان
13114531396408کشور
2.32.3سهم
1818رتبه

فروش آب
)هزار متر مکعب(

1912921191استان
913055964205کشور
2.12.2سهم
1918رتبه

حجم مخازن
)متر مکعب(

5935366160استان
34800293332951کشور
1.72سهم
2626رتبه

طول شبکه توزیع آب
)کیلومتر(

32563342استان
162781167234کشور
22سهم
1618رتبه

ماخذ: سالنامه آماری کشور 1393-1394
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جدول9:اعتباراتشرکتآبوفاضالبروستاییبهتفکیكفصلوبرنامهدرسالهای
1393-94)میلیونریال(

فصل/برنامه
سال1394سال1393

عملکردتخصیصمصوبعملکردتخصیصمصوب
فصل مسکن، عمران شهری، روستایی 

461655305957305857380480298572268572و عشایری

461655305957305857380480298572268572برنامه آب شهری وروستایی

ماخذ: اطالعات موافقت نامه های عمرانی

جدول10:شاخصهايآبآشامیدنيروستایيبهتفکیكشهرستاندرسال93
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شبکه
توزیع

حجم
مخازن

درصد
تاسیساتچشمهچاهپرتآب

همجوار

31100160262498041.80011بوشهر

9799.940464410050441210تنگستان

10798344793125452518624دشتستان

7998.9267383695536.713513دشتي

3995.7130200207043206دیر

3399.918313688526201دیلم

101002776250026003کنگان

53961164206695432100جم

4999132170475010005گناوه

2399.8592571473030002عسلویه

52198.9182233426616038571375استان

مأخذ: شرکت آب و فاضالب روستایي استان بوشهر
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جدول11:شاخصهايآبآشامیدنيروستایيبهتفکیكشهرستاندرسال94
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تاسیساتچشمهچاهپرتآب

همجوار

11--2699145255497052بوشهر

878440563813050221210تنگستان

5383346803155453318624دشتستان

776927638369553414513دشتي

6-39961411972070312دیر

1-3333182135885362دیلم

3--101002982250019کنگان

--539611441466952422جم

5--4949129167475054گناوه

2--1323612551473058عسلویه

45289.45182833297216033591375استان

مأخذ: شرکت آب و فاضالب روستایي استان بوشهر
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بخش پنجم- مسکن

مقدمه

بر  عالوه  آن  به  توجه  که  است  اقتصادي  هر  در  پیشرو  بخش هاي  از  مسکن  بخش 

تأثیرات ژرف اجتماعي- فرهنگي، به لحاظ اقتصادي نیز حایز اهمیت بوده است. همچون 

موتور رشد و توسعه عمل مي نماید. این بخش با ایجاد رشد اقتصادي و ایجاد اشتغال در 

بخش ساختمان و بخش هاي وابسته، از طریق تأثیر بر مخارج مصرفي و سرمایه گذاري، 

تغییرات در تولید ناخالص داخلي و نوسانات اقتصادي را به شدت تحت تأثیر قرار مي دهد. 

از این رو کشورها در شرایط بحران اقتصادي و جدي شدن معضل بیکاري از این بخش به 

عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمکي گیرند. در عین حال هر گونه بي ثباتي در اقتصاد 

کالن مي تواند سیستم کارآي مسکن )و هر بخش اقتصادي دیگري( را غیرکارآمد ساخته 

و اهداف تعیین شده در بخش را دور از دسترس سازد، پس شرط اولیه در تمهید بخش 

مسکن کارآمد، ایجاد محیط با ثبات اقتصادي است.

تأمین حداقل مسکن، فرآیندي است که طي آن مي توانیم به کم درآمدترین خانوارها 

دغدغه هاي  از  مسکن  خرید  بدهیم.  نیاز  مورد  سکونتي  خدمات  و  مسکن  تهیه  قدرت 

به عواملي همچون هزینه هاي  افراد یك جامعه مي باشد. قدرت خرید مسکن  همیشگي 

ساخت و قیمت زمین )قسمت عرضه(، حجم نقدینگي، نرخ ارز، نرخ بهره و درآمد خانوارها 

)قسمت تقاضا( بستگي دارد. سیاست هاي مناسب دولت ها در بخش مسکن مي تواند نقش 

مؤثري در دسترسي آسان توسط همه اقشار جامعه را به همراه داشته باشد.

مزیتنسبيبخشساختمان

مزیت نسبي بخش ساختمان در سال هاي 92 و 93 براي استان بوشهر به ترتیب  معادل 
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0.29 و 0.38 است. از آنجا که این رقم براي بخش ساختمان استان در سال هاي مذکور 

رقمي کمتر از یك را به خود اختصاص داده است، نشان دهنده این مطلب است که این 

بخش داراي مزیت نمي باشد و تولید در این بخش داراي منفعت نمي باشد، اما با مقایسه 

مزیت نسبي بخش ساختمان در این دو سال نشان از بهبود مزیت نسبی ساختمان دارد.

متغیر  دو  از  عمدتاً  قبل  در سال های  بخش ساختمان،  افزوده  ارزش  جهت سنجش 

خدمات  افزوده  ارزش  و  خصوصي  بخش  توسط  شده  اجرا  ساختمان های  افزوده  ارزش 

مستغالت استفاده می شده است؛ از امسال بخش مسکن )ساختمان( به طور جداگانه در 

حساب های منطقه ای آورده شده است.

نسبت مصرف واسطه به ستانده بیانگر میزان هزینه مصرف شده جهت تولید ساختمان 

مي باشد. این نسبت در استان بوشهر در سال هاي 92 و93 57 درصد مي باشد. این بدین 

در  ساختمان  بخش  در  شده  تولید  ریالي  ارزش  واحد   100 هر  ازاء  به  که  است  معني 

سال های 92 و 93 حدود 57 درصد آن براي مصارف واسطه اي، هزینه و مابقي آن ارزش 

افزوده مي باشد. 

جدول1:شاخصهایاقتصادیبخشساختماندراستانبوشهرطيسالهاي1390-92

13921393شاخـص

61209767217594ارزش افزوده استان در بخش مسکن
501269819488366060ارزش افزوده کشور در بخش مسکن

1.221.27سهم ارزش افزوده استان از کشور در بخش مسکن
2026رتبه استان در کشور

81776319790206مصرف واسطه بخش مسکن
1429860817008400ستانده بخش مسکن

5757نسبت مصرف واسطه به ستانده
0.290.38مزیت نسبی بخش مسکن

       ماخذ: محاسبات نگارنده
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تعدادپروانه هاياحداثساختماندرنقاطشهريکشورواستانبوشهربر
حسبمساحتزمینوزیربنا،تعدادطبقات،نوعاستفادهساختمان

میزان صدور ساالنه پروانه های ساختماني نیز از جمله متغیرهائي است که مي تواند 

افزایش صدور پروانه  با  باشد به طوري که  یا رونق در بخش مسکن  نشان دهنده رکود 

ساختماني، سرمایه گذاری و به تبع آن ارزش افزوده بخش مسکن نیز با افزایش و رونق و 

در صورت کاهش صدور پروانه ساختماني، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش مسکن با 

رکود مواجه مي گردد. 

تعداد پروانه هاي ساختمانی صادر شده استان در سال های 93 و 94 به ترتیب برابر با 

3375 و 3018 پروانه مي باشد. تعداد پروانه هاي صادر شده در سال 93 نسبت به سال قبل 

10.6 درصد کاهش داشته است. در مجموع با توجه به کاهش صدور پروانه های ساختمانی 

در استان بوشهر و همچنین رشد منفی ارزش افزوده این بخش در سال 93 این بخش 

پروانه های  به  مربوط  پروانه های صادره  بیشترین سهم  است.  بوده  اقتصادی  دارای رکود 

مسکونی بوده است که سهم 2/9 و 2/6 درصدی را به ترتیب در سال های 93 و 94 در 

کشور داشته است. 

جدول2:تعدادپروانههاياحداثساختماندرنقاطشهريکشورواستانبوشهردرسال1393-94

عنوان
سهماستانازکشوربوشهر

کشور
1393139413931394

13931394
سهمتعدادسهمتعدادسهمتعدادسهمتعداد

290586.1261386.69976882.99963183.12.92.6مسکونی )پرونده(
مسکونی و کارگاه 

2868.52307.7100678.495317.952.82.4توام )پرونده(

13641605.482266.885437.11.71.9بازرگانی )پرونده(
صنعتی، آموزشی و 
.180.580.317241.417331.4515بهداشتی )پرونده(

300.9006230.54574.4.80سایر )پرونده(
337510030181001204081001198951002.82.5جمع

مأخذ: سالنامه آمار بوشهر و کشور
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جدول3:تعدادپروانههاياحداثساختماندرنقاطشهريکشورواستانبوشهربرحسب
تعدادطبقاتنقاطشهريدرسالهاي1393-94

عنوان
سهماستانازکشوربوشهر

کشور
1393139413931394

13931394
سهمتعدادسهمتعدادسهمتعدادسهمتعداد

167349.6151450.23319327.537135315.54یك طبقه
8782673824.453040525.331134263.12.4دو طبقه
3379.92769.151783014.81783314.91.91.5سه طبقه
3339.82859.441272810.6111349.22.62.6چهارطبقه

.1544.52056.792625221.82265918.90.319پنج طبقه و بیشتر
337510030181001204081001198951001.552.5جمع

مأخذ: سالنامه آمار بوشهر و کشور

جدول4:پروانههایاحداثساختمانبرحسبنوعاسکلتومصالحعمدهساختماندرنقاط
شهریاستانوکشوردرسالهای1393-94

شـرح
سهماستانازکشوربوشهر

کشور
1393139413931394

13931394
سهمتعدادسهمتعدادسهمتعدادسهمتعداد

150.43013062625.42617621.900.1اسکلت فلزی
183654.4153250.86484653.96916957.52.82.2بتن آرمه

80323.8696232295819.12302119.33.53آجر و آهن
812.4331.23870.31780.120.918.5آجر و چوب

63918.97272415381.313471.241.553.9بلوک سیمانی
1000530401.90سایر
337510030181001204081001198951002.82.5جمع

مأخذ: سالنامه آمار بوشهر و کشور
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جدول5:تعدادواحدمسکونیتعیینشدهدرپروانههایاحداثساختمانبرحسبمورد
استفادهساختماندرسالهای1393-94

شـرح
سهماستانازکشوربوشهر

کشور
1393139413931394

13931394
سهمتعدادسهمتعدادسهمتعدادسهمتعداد

549181.264818331695386.529973187.91.72.1مسکونی
116817.3125716.14717912.93988111.82.53.1مسکونی و کارگاه توأم

681620.813800.49183.4.96.7بازرگانی
صنعتی، آموزشی و 
130.270.14240.127503.12.5بهداشتی یا درمانی

220.3503630.111906.14.2سایر
676210078121003663001003409241001.82.3جمع

مأخذ: سالنامه آمار بوشهر و کشور
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جدول6:پروانههایساختمانیصادرشدهبرایاحداثبنابرحسبنوعاستفادهدرنقاط
شهریبهتفکیكشهرستانسال94-1391)پرونده(
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1391574130187800177148426-6594223523
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1394341114151535240582932263042762538
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2938265-1391999152871030مس
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1391208839251717-1123168

13925376514582661820240

139316210372341411415136

139435122432431610312160
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زش
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13915007310-1320

1392401600101215

139318---------18

139421000011027

ده
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13915001108-0217

13920001300000114

13930001621332348

139410030020017

مع
ج

1391706147210875213176481-7004913999

13925361471646482451243272263913903198

1393520621391068191733512043474203375

1394470133165606269673402664003023018

مأخذ: مرکز آمار ایران
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جدول7:پروانههایساختمانیصادرشدهبرایاحداثبنابرحسبتعدادطبقاتدرنقاط
شهریبهتفکیكشهرستاندرسالهای1391-94
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1391107125112643136361111-2382282061

13921171176948317323879571521551640

13938644497085622846291641941673

1394861077839519825343372011161514

قه
طب

دو 

1391842147163648757-3121821017

139251294712270704097148180854

139380154423223872487129141878

1394262322155646023104140121738

قه
طب

سه 

13912511294813287-1365455

139280130302162489037336

139387320693320284754337

139459318476201353552276

شتر
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ار 
20108441-139126402221051چه

13922280181303324118308

13933630262024020731487

13942990479170902413490

مع
ج

1391706147210875213481176-7004913999

13925361471646482453271242263913903198

139361662139107284351732043474203375

1394470133165606269673402664003023018

مأخذ: مرکز آمار ایران
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جدول8:وضعیتشاخصهایبخشمسکندرسالهای93-1390)میلیونریال(

سـال
واحدهای
مسکونی

ساختمانهای
عمرانشهریمراکزآموزشیمراکزدرمانیدولتی

)پروژه(

هزینهتعدادهزینهتعدادهزینهتعدادهزینهتعدادهزینهتعداد

1390--182114931471471100004798514

139140292807011831402125302837590

1392402212930--2130803243510

1393535501642100--3350002464657

ماخذ: مرکز آمار ایران

جدول9:اعتبارمصوب،تخصیصوعملکردبرنامهدرسالهای1393و1394)میلیونریال(

برنـامه
سال1394سال1393

عملکردتخصیصمصوبعملکردتخصیصمصوب

300030003000327632763276برنامه ساختمان )مسکن(

ماخذ: اطالعات موافقت نامه های عمرانی
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بخش ششم - ارتباطات و فناوری اطالعات

مقدمه

فناوری اطالعات و ارتباطات )information communication technologies( به 

اختصار )ICT( عبارتی کلی در بر گیرنده تمام فناوری های پیشرفته، نحوه ارتباط و انتقال 

داده ها در سامانه های ارتباطی است. 

شاهد  امروزه  ما  و  بوده  تغییر  حال  در  به سرعت  اطالعات  تولید  و  ارتباطات  دنیای 

همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، به گونه ای که داده ها و اطالعات به سرعت 

و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان 

قرار می گیرد. 

تمامی  در  را  گسترده ای  تحوالت  شك  بدون  ارتباطات  فناوری  اطالعات  و  یا   ICT

اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به  عرصه های اجتماعی و 

اطالعاتی  به یك جامعه  تبدیل شدن  در حال  به سرعت  امروز  که جهان  است  گونه ای 

است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی 

محوری و تعیین کننده است. گستره کاربرد و تأثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی 

و آینده جوامع بشری به یکی از مهم ترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری 

از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است.

منظور  به  الزم  استراتژی های  تدوین  و  کشورها  در  ارتباطات  افزون  روز  گسترش  با 

توسعه فن آوری اطالعات، ما نیز ناگزیر هستیم همگام با پیشرفت های روز از مزایای آن در 

جهت توسعه همه جانبه در کشورمان بهره مند گردیم. این بخش شامل اطالعات وضعیت 

پست و مخابرات در استان و بررسی شاخص های مربوط به هر بخش می باشد. 
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پست

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران با هدف دستیابی عموم مردم به خدمات پستی 

در عرصه ارتباطات، تنظیم و اعمال سیاست ها و راهبردهای کالن در زمینه برنامه ریزی، 

تأسیس، تجهیز و توسعه واحدهای پستی و گسترش خدمات پستی به سراسر کشور، در 

به  وابسته  و  نظارت  ارتباطات، تحت  فناوری  با روزآمدترین پیشرفت های  انطباق  راستای 

اداره کل پست استان بوشهر  فناوری اطالعات تأسیس گردیده است.  ارتباطات و  وزارت 

نیز در همین راستا و مطابق با سیاست های شرکت پست جمهوری اسالمی ایران عهده دار 

فعالیت هاي چشم گیري در شبکه پستي استان مي باشد.

سرانه ترافیك نوعی شاخص توسعه یافتگی جوامع بشری محسوب می شود زیرا عالوه بر 

کاهش آلودگی محیط زیست، هزینه های غیرضروری را نیز کاهش می دهد. 

آمار و ارقام نشان می دهد که سرانه حجم ترافیك به ازای هر نفر در استان در سال 

94 نسبت به سال 93، دارای نرخ منفی 9.43- بوده است و این خود بیانگر این موضوع 

می باشد که مردم و دستگاه های اجرایی در این سال مرسوالت خود را کمتر از طریق پست 

ارسال نموده اند. با توجه به این که سرانه مرسوالت پستی استان در سال 94 برابر با 6.38 

بوده ولی این شاخص در کشور 7.2 می باشد که تا حدودی به میانگین کشوری نزدیك 

است. ایران نسبت به میانگین جهانی از سرانه ترافیك پایینی برخوردار است چرا که در 

کشورهای توسعه یافته انحصار تمامی خدمات در اختیار پست می باشد. با توجه به فاصله 

سرانه مرسوالت پستی با میانگین جهانی شرکت پست باید زیرساخت های الزم را فراهم و 

خدمات متنوع ارائه نماید و در این زمینه فرهنگ سازی نماید.

با توجه به آمار محاسبه شده بخش پست و مخابرات در سال 94 نسبت به سال 93 

وضعیت مناسبی نداشته ولی در مقایسه با سال 1392 روند مثبتی را نشان می دهد. البته 

در برخی از شاخص ها همانند پوشش مساحتی هر صندوق پستی، تعداد مرسوله به ازاء 

هر واحد پستی، تعداد مرسوله به ازاء هر کارمند، سرانه ترافیك به ازای هر واحد پستی و 
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سرانه ترافیك به ازای هر کارمند روند مثبتی نسبت به سال های 92 و 93 را رشد مثبتی 

را در پی داشته است.

در مقایسه شاخص های شهرستانی، از نظر سرانه مرسوالت پستی که یکی از شاخص های 

کلیدی و مهم در راستای توسعه یافتگی شهرستان هاست، شهرستان های بوشهر و عسلویه 

به ترتیب با 12.43 و 8.76 بیشترین سرانه و شهرستان های دشتستان و تنگستان با مقادیر 

3.2 و 86 کمترین مقدار سرانه را شامل می شوند.

از  برخی  در  قبل  سال  با  مقایسه  در   1394 سال  در  شاخص ها  مقادیر  کلی  طور  به 

ایجاد زیرساخت های الزم  و  بیشتر  توجه  به  نیاز  تفاوت چشمگیری داشته که  شاخص ها 

جهت بهبود عملکرد را می طلبد.

جدول1:مقایسهعملکردشاخصهايپستياستانطيسالهاي1392-1394

واحدشـرح
متعارف

درصدعملکرد
تغییرات 139213931394

2.27-344336543571نفر پوشش جمعیتي هر واحد پستي 
2615264527855.29نفر پوشش جمعیتي هر صندوق پستي 
8.64-77.28174کیلومتر مربع پوشش مساحتي هر واحد پستي 

2.81-58.6558.6557کیلومتر مربعپوشش مساحتي هر صندوق پستي 
2.28-2.833.073مرسوله تعداد مرسوله صادره به ازاء هر نفر 
5.03-1.311.791.7مرسولهتعداد مرسوله وارده به ازاء هر نفر 

19.125.728.711.67مرسولهتعداد مرسوله به ازاء هر واحد پستي 
3020039100410004.86مرسولهتعداد مرسوله به ازاي کارمند 

5.07-573373426970هزار مرسولهحجم ترافیك
9.43-5.676.34مرسولهسرانه ترافیك به ازای هر نفر جمعیت
19.125.728.711.67هزار مرسولهسرانه ترافیك به ازای هر واحد پستی

30.239.1414.86هزار مرسولهسرانه ترافیك به ازای هرکارمند
مأخذ: اداره کل پست استان 
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جدول2:شاخصهاواطالعاتمربوطبهفعالیتهايپستيدراستاندرسال1394
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55883192696000597000138000343100069343803970912.43بوشهر
3854543462617500124000485007900001856471163.2دشتستان
63535525161000310002302121502107222782.8تنگستان
1038381024228998470003298430898281728453.7دشتی
81616912220590360002844328503367247175.13دیر

922229628190060000312073731072512045383.45کنگان
112123124529341000004611059904411628850098.76عسلویه

218182162212985000042198313496510827175.72جم
152222915348110780005417648028652173275.05گناوه
8191988134900280001498617788622429105.35دیلم
15224424412018953632301151000459625697385577311666791666.38جمع

مأخذ: اداره کل پست استان 

جدول3:ارزشافزوده،مصرفواسطهوستاندهپستومخابراتدراستانبوشهردر
سالهای1393-1391)میلیونریال(

سهماستانارزشافزودهسال
ازکشور

مصرف
ستاندهواسطه

مصرفواسطه
بهستانده
)درصد(

مزیتنسبی

13912590590.234528260434257.10.07
13923347880.2537282170760852.70.06
13934719120.2733010880202028.70.07

ماخذ: حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران - محاسبات نگارنده  
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مخابرات

یکی از بحث های مهم بخش های اقتصادی هر کشور بحث چگونگی ورود به بازارهای 

جهانی و فعالیت فرامرزی است. در بخش مخابرات با توجه به گسترده شدن سطح ارائه 

خدمات، بهره برداران جهانی در کنار سازمان های بین المللی و منطقه ای فعال خواهند شد و 

به ارائه خدمات جدیدی خواهند پرداخت. هدف شرکت مخابرات ایجاد ارتباط مناسب مورد 

نیاز عموم با ارائه خدمات متنوع ICT و تأکید بر ارزش آفرینی حداکثری برای ذینفعان 

می باشد.

تلفن همراه در استان در سال 1394 در  نفوذ  ارقام نشان می دهد که ضریب  آمار و 

مقایسه با سال 1393 دارای نرخ منفی 5 درصد است و نسبت به سال 1392 رشد 1.7 

معادل 0/01  دارای رشدی  ثابت  تلفن  نفوذ  که ضریب  در صورتی  است  داشته  درصدی 

می باشد. که خود بیانگر گرایش مردم به سوی تکنولوژی های جدیدتر، آسان و در دسترس 

می باشد. همچنین سهم استان در کشور برای شاخص تلفن همراه 1/6 در سال 92 و 1/5 

در سال 1393 می باشد.

در سال 1392 سهم کاربران اینترنت استان در کشور 1/6 و رتبه استان 19 می باشد. 

بیشترین تعداد کاربران اینترنت بعد از استان تهران به ترتیب متعلق به استان های خراسان 

رضوی، فارس و اصفهان می باشد.
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جدول4:وضعیتشاخصهايبخشارتباطات)مخابرات(طيسالهاي1392-1394

واحداندازهشـرح
گیري

درصدعملکرداستان
تغییرات 139213931394

شماره تلفن منصوبه
2672562825882959394.72شمارهشهری 
2-835868889686896شمارهروستایی

3508423724843828353شمارهجمع

شماره تلفن مشغول 
به کار )دایر(

2286082348472430784شمارهشهري
1-671726806167496شمارهروستایی

2957803029083105833شمارهجمع
3500035000350000شمارهشماره تلفن منصوبه )اعتباری(

شماره تلفن مشغول 
به کار )اعتباری(

1-448962986251شمارهشهری
10069110701259314شمارهروستایی

1458817368188448شمارهجمع
2-890034999808978614شمارهتلفن همراه مشغول به کار
2172102090مرکزتعداد مرکز تلفن خودکار

18507179832042514کانالتعداد کانال های بین شهری
2984122909422995523کانالتعداد کانال ماکروویو

2172170...کانالتعداد کانال های بین المللی
3113143181ایستگاهایستگاه مایکروویو

5611570158262کیلومترطول خطوط مایکروویو
6660سرویستعداد سرویس های ویژه

ضریب نفوذ تلفن 
ثابت

30.3830.3130.20درصدشهری 
3-23.2524.2323.4درصدروستایی

28.2628.2828.280درصدضریب نفوذ تلفن ثابت
5-81.0488.2983.82درصدضریب نفوذ تلفن همراه 

5645685680روستاتعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی

ضریب بهره برداری 
تلفن ثابت

2-85.58583درصدشهری
14-80.3689.777درصدروستایی

تلفن همگانی
12-484136دستگاهشهری
25-198615461154دستگاهراه دور

خانوارهای روستایی دارای ارتباط 
7742077431774710خانوارتلفنی

2172102090مرکزمراکز دیجیتال
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واحداندازهشـرح
گیري

درصدعملکرداستان
تغییرات 139213931394

 BTS 48966579616سایتسایت تلفن همراه
8216218313سایتسایت دیتا 

7-349307610671136پورتپورت منصوبه دیتا 
---34.9درصدضریب نفوذ کاربران اینترنت
3-166158154مرکزمراکز روستایي ارتباطات 

3636360شهرشهرهاي مجهز به تلفن ثابت 
3236360شهرشهرهاي مجهز به دیتا 

ISP 11-252724مشترکتعداد
VPN 16791840219920مشترکتعداد

GSM 1351621726دستگاه
ICT 3-214147142دفترتعداد دفاتر

ماخذ: شرکت مخابرات استان بوشهر 

ادامهجدول4:وضعیتشاخصهايبخشارتباطات)مخابرات(طيسالهاي1392-1394
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جدول5:وضعیتشاخصهايبخشارتباطات)مخابرات(طيسالهاي1394-1392و
مقایسهآنباکشور

139213931394شاخـص

تعداد تلفن های 
همراه مشغول 

به کار

890034999808978614استان
-6383156870920183کشور

-1.41.4سهم استان از کشور
-2023رتبه

تعداد خانوارهای 
دارای تلفن همراه 

در استان

259740244655244913استان
--21119173کشور

--1.2سهم استان از کشور

تعداد خانوارهای 
دارای رایانه

--142570استان
--104684407کشور

--0.1سهم استان از کشور

تعداد خانوارهای با 
دسترسی به اینترنت 

در محل سکونت

110420217655218436استان
- -8625067کشور

-سهم استان از کشور

کاربران اینترنت

337844389372446748استان )تعداد(
--21134399کشور )تعداد(

سهم استان از کشور 
--1.6)درصد(

--19رتبه
ماخذ: سالنامه آماری کشور- 1393- شرکت مخابرات استان بوشهر 
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جدول6:وضعیتشاخصهايبخشارتباطات)مخابرات(طيسالهاي1392-1394
ومقایسهآنباکشور

139213931394شاخـص

جمعیت دارای تلفن 
همراه

--700771استان
--47430649کشور

--1.5سهم استان از کشور
--23رتبه

جمعیت استفاده 
کننده از رایانه

--377422استان
--24221177کشور

--1.6سهم استان از کشور
--23رتبه

تعداد خطوط اینترنت 
پرسرعت

6338297343111678استان
-7574042-کشور

-1.5-سهم استان از کشور
-18-رتبه

تعداد مشترکان نسل 
سوم اینترنت*

64650110000-استان
-7081918-کشور 

سهم استان از کشور 
-0.9-)درصد(

-23-رتبه
ماخذ: سالنامه آماری کشور - سال )1393( و شرکت مخابرات استان بوشهر

* تعداد مشترکان نسل سوم اینترنت شامل کاربران همراه اول،رایتل و ایرانسل می باشد.
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جدول7:شاخصهايارتباطاتوفناورياطالعات)مخابرات(بهتفکیكشهرستان
درسال1394

تلفنمنصوبهشهرستان

تعداد
روستاهای
دارایارتباط

تلقنی

تلفنثابت
مشغولبهکار
)مشترکین(

تلفنهمگانیمشغولبهکار
ضریبنفوذ
تلفنثابت راهدورشهری

41783556832942736115428.2استان
1457263093469856631.9بوشهر

23056992119025526.7تنگستان
20572661565805626.9جم

8553312571079725127.4دشتستان
263318321691210324.8دشتی
17207491618955927.3دیر
14914301215575634.1دیلم

20746232023825030.9عسلویه
30724112610035920.5کنگان
33026523165807131گناوه

ماخذ: شرکت مخابرات استان بوشهر
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بخش اول- منابع آب

مقدمه

آب از دیرباز به عنوان یکي از مهم ترین و حیاتي ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادي و 

اجتماعي جوامع مطرح بوده است. نقش بي بدیل این منبع در تأمین نیاز بخش هاي مختلف 

مصرف کننده )شرب، کشاورزي، صنعت و محیط زیست( در کنار محدودیت روزافزون آن 

به لحاظ کمي و کیفي سبب شده است تا مقوله برنامه ریزي در بهره برداري از منابع آب 

از جایگاه ویژه اي در برنامه هاي توسعه جوامع برخوردار شود. با توجه به قرار گرفتن ایران 

در نواحي خشك و نیمه خشك مقدار بارندگي و حجم آب هاي ایران به اندازه کافي نیست 

و ریزش هاي جوي در همه جا به یك اندازه فرو نمي ریزد. مشکل آب در کشورها، عالوه 

بر کمبود ریزش هاي جوي، باال بودن میزان تبخیر است که طي فرآیند بخار شده و از 

دسترس خارج مي شود. کشور ایران با این که 1/1 درصد از مساحت خشکي هاي جهان 

را به خود اختصاص داده فقط 0/34 درصد از آب هاي موجود در خشکي هاي جهان را در 

اختیار دارد. ثبت متوسط بارندگي 250 میلي متر در سال به عنوان میانگین کشوري در 

مقایسه با متوسط جهاني )800 میلي متر در سال( خود به تنهایي گواه محدودیت منابع 

آب در کشور ماست.

با توجه به وضعیت بارندگي و پوشش گیاهي و برخي  منابع آب قابل تجدید کشور 

عوامل دیگر به طور متوسط حدود 130 میلیارد مترمکعب در سال و حجم قابل استحصال 

با احتساب حجم آب هاي برگشتي حدود 126 میلیارد مترمکعب برآورد مي شود. از کل 

آب هاي تجدید شونده حدود 105 میلیارد مترمکعب را جریان هاي سطحي و 25 میلیارد 

متر مکعب را جریان هاي نفوذي به منابع زیرزمیني تشکیل مي دهند تقاضا براي آب به 

علت رشد باالي جمعیت، گسترش کشاورزي و توسعه صنعت در حال افزایش است در 
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حالي که متوسط حجم کل منابع آب کشور رقم ثابتي است.

میزان مصرف آب در بخش هاي مختلف حدود 93/3 میلیارد مترمکعب برآورد شده 

است که حدود 83/3 میلیارد مترمکعب )89/3 درصد( به بخش کشاورزي و 6 میلیارد متر 

مکعب )6 درصد( به بخش شرب و مابقي به بخش صنایع اختصاص دارد.

استان بوشهر با وسعتي معادل 23167 کیلومتر مربع )1/4 درصد مساحت کشور( در 

ایران قرار گرفته و از شمال به استان هاي خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، از  جنوب 

شمال شرق به استان فارس، از شمال غرب به خلیج فارس و قسمتي از استان خوزستان، 

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

بوشهر شامل حوضه هاي  استان  محدود مي شود.  به خلیج فارس  غرب  و  غرب  از جنوب 

بارش  میانگین  مهران مي باشد.  و کل  و خنج  کاریان  مند،  رودخانه هاي کوچك،  و  حله 

ساالنه در سطح استان 235 میلي متر مي باشد که این موضوع سبب گوناگوني وضعیت 

زیست محیطي و ساختار آب و هوایي منطقه شده است. نوع اقلیم این استان گرم و خشك 

مي باشد. شکل هاي 1 و 2 به ترتیب موقعیت استان بوشهر در کشور و همچنین سطح 

بندی استان و شبکه هیدروگرافی و حوضه هاي آبریز درجه 2 استان در 3 حوضه اصلی 

حله، مند و کل مهران را نشان داده شده است.
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شکل1-موقعیتاستانبوشهردرکشورومحدوده هایمطالعاتیتمابدراستانبوشهر



گزارش  اقتصادی،  اجتماعی   و  فرهنگی   استان   بوشهر   سال   1394 190 

شکل2-موقعیتحوضههايآبریزدرجه2کشوردراستانبوشهر

منابعآباستان

حجم پتانسیل آب هاي سطحي و زیرزمیني استان در سال 94 در حدود 1128 میلیون 

مترمکعب مي باشد که از این مقدار 29/7 درصد آن )حدود 335 میلیون مترمکعب( آب 

زیرزمیني و 70/3 درصد آن )حدود 793 میلیون مترمکعب( آب سطحي است که پتانسیل 

منابع آب استان در مقایسه با سال های 92 و 93 روند کاهشی داشته و نرخ تغییرات آن 

به 33/56- درصد می رسد که این امر بیانگر کاهش شدید پتانسیل منابع آب در استان 
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می باشد. این در حالی است که در سال 94 حجم بهره برداری از منابع آب استان 862/65 

میلیون مترمکعب از پتانسیل منابع آب استان بهره برداري شده است.

آبسطحي

در سال 94 پتانسیل منابع آب سطحي استان معادل 793 میلیون مترمکعب بوده در 

حالی که در سال 92 این حجم در حدود 1539 میلیون مترمکعب بوده است که این امر 

بیانگر کاهش 50 درصدی آب های سطحی است و دارای نرخ رشد منفی 28 درصدی از 

سال 92 تا 94 مي باشد.

مهم ترین رودخانه هاي استان شامل شاهپور، دالکي، حله، باهوش، باغان، دشت پلنگ 

و مند مي باشد که آورد ساالنه آنها به شرح جدول زیر می باشد.

جدول1:آوردساالنهيرودخانههاياستانبهتفکیكرودخانههادرسالهای1392-94

نامایستگاهنامرودخانه
سهمویاتخصیصاستانبوشهرآوردساالنه)میلیونمترمکعب(

1391-921392-931393-94139213931394
2009.131306.96716.741265.41265.41262.4-کل استان

45.41229.95916.920.920.918.9باغانباغان
78.84029.32823.2253.953.953.9گداردشت پلنگ

441.504441.504189.922.822.821.8قنطرهمند
422.582223.906148.36434.5434.5434.5سرقناتدالکی
406.814249.134151.5175.7175.7175.7کللحله

21.44420.4987.1517.117.117.1اهرمباهوش
189.21640.99716.1000چهارروستاییچهارروستایی

47.30434.69012.95000چاه بردیدره گپ

رئیسعلی شاپور
356.02236.95150.66540.5540.5540.5دلواری

مأخذ: شرکت آب منطقه اي استان بوشهر 
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جدول1:آوردساالنهيرودخانههاياستانبهتفکیكرودخانههادرسالهای1392-94

ف
واحداندازهشــرحردی

نرخ139213931394گیری
تغییرات

میلیون حجم کل نزوالت جوی1
29-699339653527مترمکعب

میلیون حجم کل منابع آب تجدید شونده2
33.56-251514641128مترمکعب

میلیون حجم آبهای سطحی3
28-1539903793مترمکعب

میلیون حجم کل استحصال آب های سطحی4
4-376318346.65مترمکعب

حجم نفوذ مستقیم نزوالت به سفره های آب 5
زیرزمینی

میلیون 
42.5-958543317مترمکعب

میلیون حجم استحصال آب های زیرزمینی6
512.316513.7175160.36مترمکعب

حجم آب خروجی بدون استفاده مستقیم از 7
قناتها و چشمه ها

میلیون 
460.874461.1944650.45مترمکعب

میلیون حجم آب مصرفی زیرزمینی8
512.316513.7175160.36مترمکعب

حجم کل استحصال آب های سطحی و 9
زیرزمینی

میلیون 
1.45-888.316831.717862.65مترمکعب

میلیون حجم آب مصرفی در بخش شرب و صنعت10
59-135.734.4123مترمکعب

میلیون حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی11
1-858864839.45مترمکعب

میزان مصرف آب زیرزمینی در بخش 12
کشاورزی

میلیون 
1.13-482497493مترمکعب

میلیون میزان مصرف آب سطحی در کشاورزی13
4-376367346.45مترمکعب

مأخذ: شرکت آب منطقه اي استان بوشهر 

از حدود 3527 میلیون مترمکعب حجم متوسط ریزش هاي جوي ساالنه در سال 94، 

حدود 717 میلیون مترمکعب به صورت رواناب در رودخانه ها و مسیل هاي عمده استان 

جریان مي یابد که مجموع جریان هاي سطحي استان به 793 میلیون مترمکعب در سال 
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به  رودخانه ها  از طریق  آن  اعظم  قسمت  و  رسیده  به مصرف  آن  از  بخشي  که  مي رسد 

خلیج فارس تخلیه مي شود. به طور کلي در سال 94 حجم منابع آب تجدید شونده استان 

1128 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال 92 این رقم دارای رشد منفی 33/5 بوده 

است. این در حالیست که حجم منابع آب سطحي از منابع آب تجدید شونده در سال 94، 

793 میلیون مترمکعب است.

در استان بوشهر در سال هاي قبل از برنامه اول، اراضي با روش هاي سنتي بهره برداري 

مي شد که عمدتاً با ایجاد بند و آبگیر بر روي رودخانه ها و سوار نمودن آب به شبکه هاي 

منشعب صورت گرفته است و همه ساله با جاري شدن سیالب این تأسیسات آبي تخریب 

شده و این روند موجبات افت محصوالت کشاورزي را فراهم ساخته است. به تدریج در 

طول برنامه هاي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه با ایجاد تأسیسات آبي از جمله سد 

رئیسعلي دلواري و الیروبي آب بندان ها و احداث ایستگاه هاي پمپاژ، بندهاي انحرافي و 

شبکه هاي آبیاري، بهره برداري از آب هاي سطحي بهبود یافته است.

در سال 94، حجم آب بهره برداري شده از منابع آب سطحي و زیرزمینی به ترتیب 

347 و 516 میلیون مترمکعب بوده است. در مجموع حجم کل استحصال آب های سطحی 

و زیرزمینی استان در سال 94، به میزان 863 میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به سال 

92 دارای نرخ رشد منفی 1/5 می باشد. 

میزان حجم آب خروجی بدون استفاده مستقیم از قنات ها و چشمه ها در سال 94 برابر 

با 465 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال 92 به میزان 0/5 درصد رشد داشته 

است که بیانگر برداشت بی رویه از چاه ها و منابع آب زیرزمینی است. حجم آب تنظیمي از 

طریق سدها و تأسیسات موجود در استان در سال 94 معادل 32464/9 میلیون مترمکعب 

مي باشد که نسبت به سال گذشته 3/13 درصد رشد داشته است.
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منابعآبزیرزمیني

منابع آب زیرزمیني استان بوشهر شامل چاه های نیمه عمیق و عمیق، چشمه و قنواتي 

است که در 17 محدوده مطالعاتي واقع در سطح استان پراکنده هستند. مهم ترین این 

محدوده هاي مطالعاتي عبارتند از: دالکي - شبانکاره، اهرم، خورموج، باغان، چاهگاه، دشت 

پلنگ، بوشکان، دهرود- تنگ ارم، دیر- کنگان، جم و ریز می باشند. که در جداول ذیل 

تعداد و حجم تخلیه منابع آب زمینی به تفکیك نوع منبع و در هر یك از شهرستان های 

استان به تفکیك ارائه شده است. 

حجم کل پتانسیل منابع آب زیرزمیني استان در سال 94، 335 میلیون مترمکعب 

برآورد شده که حجم بهره برداري از آن 516 میلیون مترمکعب بوده است. حدود 465 

میلیون مترمکعب آن از طریق چاه هاي عمیق و نمیه عمیق و 51 میلیون مترمکعب آن 

از طریق چشمه ها و قنوات بهره برداري مي گردد. از طرفي به دلیل خطر شوري سفره هاي 

تحت تأثیر آب هاي زیر زمیني، تهاجم آب های شور به سمت آب های شیرین و جایگزینی 

سفره های شور با سفره های شیرین و عدم وجود پتانسیل آب زیرزمیني در بخش وسیعي از 

استان و همچنین هزینه هاي گزاف، امکان توسعه منابع آب زیرزمیني به مقدار زیاد وجود 

ندارد. لذا می بایست در بهره برداری از این نعمت گرانبها فرهنگ سازی شده و از روش های 

نوین کشت و الگوی مصرف استفاده شود.

از مجموع 516 میلیون مترمکعب تخلیه ساالنه منابع آب زیرزمیني استان در سال 

94، حدود 493 میلیون مترمکعب در سال براي کشاورزي، 11 میلیون مترمکعب براي 

مصارف شرب و 12 میلیون مترمکعب براي مصارف صنعتي مورد استفاده قرار مي گیرد و 

این در حالیست که در سال 92، از مجموع 512 میلیون مترمکعب در حدود 482 میلیون 

مترمکعب در سال براي کشاورزي، 19میلیون مترمکعب براي مصارف شرب و 11میلیون 

مترمکعب براي مصارف صنعتي مورد استفاده قرار مي گیرد و از نظر درصد تغییرات تخلیه 

آب زیرزمینی سال 94 نسبت به سال 92 دارای رشد 0/4 می باشد که بیانگر بهره برداری 
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بیشتر آب های زیرزمینی در سال 94 نسبت به سال های 92 و 93 می باشیم. اگر این روند 

بهره برداری بیش از حد از آب های زیرزمینی ادامه یابد با مشکل شدید کم آبی مواجه 

خواهیم شد. هر چند در سال های اخیر به دلیل خشکسالی های پی در پی این روند بیشتر 

ملموس شده است و باید برای این اتفاق راهکاری را یافت.

جدول3:تعدادوحجمتخلیهمنابعآبزیرزمینياستانبوشهردرسال1392-94

نوعمنبع
درصدحجمتخلیه)میلیونمترمکعب(تعداد

تغییرات 139213931394139213931394
118001180011808350.464350.4643510.08چاه نیمه عمیق

135213521405110.41110.411141.6چاه عمیق
0.2-49494811.0512.72211قنات
0.5-18018018040.38839.80140چشمه

133811338113441512.316513.7175160.36جمع کل
مأخذ: شرکت آب منطقه اي استان بوشهر
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جدول4:منابعآبهایزیرزمینیومقدارتخلیهساالنهآندرسالآبی1393-1394

ان
ست
هر
کلمنابعآبچشمهقناتچاهنیمهعمیقچاهعمیقش

زیرزمیني

تخلیهتعداد
)MCM(تخلیهتعداد

)MCM(تخلیهتعداد
)MCM(تخلیهتعداد

)MCM(تخلیهتعداد
)MCM(

1.40511411.80835148111804013441516کل استان
00321330.04003243بوشهر

14811174634002810.6192256تنگستان
8912129928152120.7141543جم

661493941160140.408617.14702226دشتستان
24220155967116.20326.2184498دشتی
1261910034052.50113.5114565دیر
009800020.21000.2دیلم

110534580091.746415کنگان
19010713000010904گناوه

10042510000043510عسلویه
مأخذ: شرکت آب منطقه اي استان بوشهر

تحلیلبهره برداريازمنابعآبموجود

از مجموع 793 میلیون مترمکعب پتانسیل آب هاي سطحي استان در سال 94، 347 

 56( مکعب  متر  میلیون   446 باقیمانده  و  بهره برداري  درصد(   44( مترمکعب  میلیون 

درصد( بدون استفاده از دسترسي خارج مي شود که این شاخص در سال 92 معادل 75 

درصد بوده است. در سال 94 حجم پتانسیل منابع آب های سطحی و زیرزمینی معادل 

1128 میلیون مترمکعب بوده که از این مقدار تنها 862.65 میلیون مترمکعب بهره برداری 

می گردد. در مجموع به دلیل خشکسالی های اخیر و کاهش بارش های جوی از میانگین 

درازمدت استان حجم پتانسیل در سال 94 نسبت به سنوات گذشته بیش از 50 درصد 

کاهش داشته که می بایست در مدیریت آب و بهره وری از آن نگاه عمیق تری داشت.



فصل سوم: امور تولیدی  197 

جدول5:برخيشاخصهايمنابعآبهايسطحياستانطيسالهاي94-1392)میلیونمترمکعب(

درصدحجمبهرهبرداريحجمپتانسیلمناطق
ضریببهرهبرداريتغییرات

929394-929394929394سال
40.240.350.44-1539903793376318346.65کل استان

مأخذ: شرکت آب منطقه اي استان بوشهر

جدول6:برخيشاخصهايمنابعآبهايزیرزمینياستانطيسالهاي94-1392)میلیونمترمکعب(

درصدحجمبهرهبرداريحجمپتانسیلمناطق
ضریببهرهبرداريتغییرات

929394-929394929394سال
976561335512.316513.7175160.350.520.911.6کل استان

مأخذ: شرکت آب منطقه اي استان بوشهر

جدول7:پتانسیلمنابعآباستانبههمراهحجموضریببهرهبرداريطيسالهاي1392-94
)میلیونمترمکعب(

حجمپتانسیل)سطحیومناطق
ضریببهرهبرداريحجمبهرهبرداريزیرزمینی(

929394929394929394سال
251514641128888.316831.717862.650.350.570.77کل استان

مأخذ: شرکت آب منطقه اي استان بوشهر
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طرحهايتوسعهمنابعآبسطحي

به منظور مهار و توسعه بهره برداري از منابع آب سطحي استان، هم اکنون بیش از 

6 طرح سد مخزني در حال بهره برداري، اجرا و مطالعه مي باشد که لیست آنها در جدول 

تنظیم  قابل  این جدول مشخص است، حجم آب  ارائه شده است. همانطور که در  ذیل 

رودخانه هاي استان با استفاده از طرح هاي در حال بهره برداري 510/4 میلیون مترمکعب 

بوده که پس از بهره برداري از طرح هاي در حال اجراء به حدود 1121 میلیون مترمکعب 

و پس از بهره برداري از طرح هاي در حال مطالعه به حدود 1138 میلیون مترمکعب در 

سال خواهد رسید. در جدول زیر وضعیت کلي طرح هاي توسعه منابع آب استان بوشهر 

ارائه شده است. 
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جدول8:طرحهايتوسعهمنابعآباستانبوشهر)میلیونمترمکعب(
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آ
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م
شبکهزیر)م

دستسد

سطحزیر
کشت)هکتار(

بهبودتوسعه

حـله

شاپور

سد 
مخزنی 

رئیسعلی 
دلواری

بهره 
برداري

بتنی 
دوقوسی

کشاورزی
- تولید 

برق –
کنترل 
سیالب

510.4

30000سیاه منصور
17500دشت گور

20000بویری
87000شبکه شبانکاره
حق آبه حاشیه 

08500رودخانه حله

10000.شبکه آب پخش

دالکي
سد 

مخزنی
دالکی

در دست 
434کشاورزیخاکیاجرا

08500شبکه دالکی
0750شبکه وحدتیه
2000شبکه دهقائد

حق آبه حاشیه 
01500رودخانه

باهوش
سد 

مخزنی 
باهوش

در حال 
مطالعه

خاکی 
با هسته 

رسی

شرب- 
صنعت-
کشاورزی

500800شبکه اهرم17.1

حـله

ایستگاه پمپاژ حله
کلل و زیارت

بهره 
18501200شبکه کلل81.5کشاورزيبرداری

حله
ایستگاه پمپاژ 
محمدی، چم 
تنگ و کره بند

بهره 
30000_29.1کشاورزيبرداری

مـند

دشت 
پلنگ

سد مخزنی 
دشت پلنگ

در دست 
اجرا

خاکی 
با هسته 
آسفالتی

شرب-
صنعت-
کشاورزی

46.7_13400

سد مخزنی باغان
باغان

در دست 
اجرا

بتنی 
غلتکی 
)RCC(

شرب-
صنعت-
کشاورزی

5000شبکه باغان19.2

در دست سد چم شیرزهرهزهـره
اجرا

شرب-
صنعت-
کشاورزی

شبکه حیات -
390000داوود و لیراوی

مأخذ: شرکت آب منطقه اي استان بوشهر
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ظرفیتذخیره سازيآباستان

میزان حجم بهره برداري از منابع آب سطحي استان در سال 94 معادل 347 میلیون 

مترمکعب بوده که از طریق سدها، بندهاي انحرافي، شبکه هاي آبیاري و زهکشي، سدهاي 

خاکي کوچك، ایستگاه هاي پمپاژ احداثي و استخرهاي ذخیره آب تأمین گردیده است.

طرحهاوتأسیساتدرمداربهرهبرداري

سد مخزني رئیسعلي دلواري با 510 میلیون مترمکعب آب تنظیمي بر رودخانه شاپور، 

بر رودخانه حله و  با 81/5 میلیون مترمکعب آب تنظیمي  ایستگاه پمپاژ کلل و زیارت 

سایر ایستگاه هاي پمپاژ حاشیه رود حله شامل حقابه بران سنتي با موتور پمپ هاي دستي 

و 3 ایستگاه پمپاژ سازمان جهاد کشاورزي از طرح ها و تأسیسات قابل بهره برداري استان 

مي باشند. 

طرحهايسدوشبکهدردستاجرا

سد دشت پلنگ با 46/7 میلیون مترمکعب آب تنظیمي، سد باغان با 19/2 میلیون 

مترمکعب آب تنظیمي، سد دالکي با 434 میلیون مترمکعب آب تنظیمي، سد چمشیر بر 

روی رودخانه زهره و تکمیل شبکه هاي آبیاري و زهکشي رئیسعلي دلواري، زیارت و کلل 

و اهرم، شبکه چم تنگ و محمدي و کره بند از طرح هاي در دست اجراي استان مي باشند.

طرحهايسدوشبکهدردستمطالعه

سد مخزنی دالکی با 434 میلیون مترمکعب آب قابل تنظیم، سد مخزنی باهوش با 17 

میلیون مترمکعب بر روی رودخانه باهوش، شبکه هاي آبیاري و زهکشي سد باغان، شبکه 

آبیاري و زهکشي سد دشت پلنگ، شبکه آبیاري و زهکشي سد دالکي، شبکه آبیاري و 

زهکشي سد چمشیر از طرح هاي در دست اجراي استان مي باشند.
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جدول9:حجمآبمهارشدهازطریقتأسیساتآبيموجوداستانطيسالهاي1392-94
)میلیون-مترمکعب(

تأسیسات
حجمآبتنظیمشده

درصدتغییرات
139213931394

6.17-223.8198.23197.02سد مخزنی )سد رئیسعلي دلواري (

5.7-315278.5280.15بندهای انحرافی

2985031850318503.3شبکه های آبیاری و زهکشی )هکتار(

17.325.7830.432.56ایستگاه های پمپاژ

1.43-10595102خطوط آبرسانی )خط کوثر و کازرون(

35.77-12.852.85.3طرح های تغذیه مصنوعی

30523.9532450.3132464.873.13جمع کل

مأخذ: شرکت آب منطقه اي استان بوشهر

ضرورتتوسعهمنابعآب

این  از  استان در حال حاضر 327900 هکتار مي باشد که  زیر کشت  اراضي  وسعت 

مقدار حدود 219900 هکتار دیم مي باشد. بر اساس آمار و اطالعات سال 94، پتانسیل 

آب سطحي استان 793 میلیون مترمکعب است که 347 میلیون مترمکعب بهره برداري 

مي گردد. با توجه به محدودیت توسعه منابع آب زیرزمیني و خطر شوري این منابع و از 

لحاظ عوامل زیست محیطي امکان توسعه منابع آب استان حدود 2/2 میلیارد مترمکعب 

است که با توجه به وسعت اراضي استان در صورت توسعه و بهره برداري کامل از حجم 

آب، بخش قابل توجه اي از نیازهاي آب استان مرتفع خواهد شد، لذا تأمین و توسعه منابع 

آب استان نقش حیاتي در توسعه و اقتصاد منطقه دارد.

مصارفآباستان

مصرف آب استان در سال 94 از منابع آب هاي سطحي و زیرزمیني و انتقال آب بین 
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حوزه ای و بین استانی در بخش هاي کشاورزي، شیالت، شرب، صنعت و معدن 946/65 

میلیون مترمکعب بوده است. در حالی که این میزان در سال 92، 993/7 میلیون مترمکعب 

است.

مصارفآبشرب

به مصرف رسیده که  براي شرب  از منابع آب  در سال 94، 103 میلیون مترمکعب 

انتقال آب  از  از منابع آب زیرزمیني و 91 میلیون مترمکعب  12 میلیون مترمکعب نیز 

بین حوزه ای و بین استانی تأمین گردیده است. با توجه به سنوات گذشته می توان چنین 

نتیجه گیری نمود که بیشترین میزان مصرف آب در بخش شرب مربوط به انتقال آب بین 

حوزه ای و بین استانی است که از استان های همجوار تأمین گردیده و در آینده ای نزدیك 

به دلیل کاهش بارش های جوی و خشکسالی ها تنش های بین استانی در بحث آب جدی تر 

خواهد شد. 

مصارفصنعتومعدن

مجموع آب مصرف شده در بخش صنعت و معدن معادل 22/2 میلیون مترمکعب است 

که 11 میلیون مترمکعب آن از آب هاي زیرزمیني و 0/2 میلیون مترمکعب نیز از منابع 

سطحي و 11 میلیون مترمکعب از انتقال آب بین حوزه ای و بین استانی تأمین مي شود.

مصارفکشاورزي

در سال 94، حدود 839.45 میلیون مترمکعب از منابع آب سطحي و زیرزمیني جهت 

مصارف کشاورزي استفاده شده است که 493 میلیون مترمکعب آن از آب هاي زیرزمیني 

و 346.45 میلیون مترمکعب نیز از منابع آب هاي سطحي تأمین شده است.
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1392-94 سالهاي طي مصرف بخشهاي تفکیك به استان آب مصارف میزان :10 جدول
)میلیون-مترمکعب(

صنعتومعدنآبشرببخش هايمصرف
کشاورزيو

شیالتومحیط
زیست

جمع

آب هاي سطحي

13920.30.4376376.7
13930.30.4367367.7
139400.2346.45346.65

4-4-0.5-0درصد تغییرات

آب هاي زیرزمیني

13921911482512
1393106497513
13941211493516

20.501.10.39-درصد تغییرات

انتقال آب بین 
حوزه ای و بین 

استانی

139294110105
13938411095
139491110102

1.44--1.60-درصد تغییرات
مأخذ: شرکت آب منطقه اي استان بوشهر

اعتبارات

مجموع اعتبارات اختصاص یافته به فصل منابع آب در سال 1394 برابر با 587670 

میلیون ریال بوده که به میزان 177268 میلیون ریال تخصیص و 177268 میلیون ریال 

عملکرد می باشد که مهم ترین پروژه هاي اجرایي در سال 94 عبارتند از:

سال 1394

- اجرای بند تغذیه ای تنگ ارم

- تکمیل مطالعه سد دالکی

- خرید تجهیزات ایستگاه پمپاژ کلل

- اجرای شبکه آبیاری و زهکشی دشت دهقائد

- احداث ایستگاه پمپاژ حاج مهدی
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- برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل

- مطالعه و اجرای کانال انحرافی دره گپ گناوه )فاز دوم(

- ساماندهی دره آردو برازجان

- ساختمان سد مخزنی باغان

- مطالعه و اجرای تعادل بخشی آب زیرزمینی
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بخش دوم - کشاورزی و منابع طبیعی

مقدمه

رسالت کشاورزی از دیرباز تأمین امنیت غذایی می باشد عالوه بر آن تجربه کشورهای 

صنعتی نشان می دهد که کشاورزی نقش اساسی در توسعه ملی این کشورها داشته است. 

و  اقتصادی می شود  بخش های  سایر  با  بخش  این  ارتباط  باعث  عمدتاً  توسعه کشاورزی 

کارکردهای آن می تواند ایجاد مازاد اقتصادی برای توسعه زیربخش ها، تأمین ارز خارجی، 

تأمین مواد خام مورد نیاز صنایع، کمك به تکمیل حلقه های تولیدی از طریق پیوندهای 

پسین و پیشین و رونق بازرگانی فعالیت های کشاورزی، افزایش رفاه روستائیان، اشتغال زایی 

و ... باشد.

نهادسازی،  فن آوری،  رشد  جمله  از  گوناگونی  مؤلفه های  نیازمند  کشاورزی  توسعه 

بازاریابی، سرمایه گذاری و ... و برنامه ریزی برای پیوند بین آنها می باشد.

از جمله راهبردهای توسعه کشاورزی، دگرگونی ساختاری در شیوه های تولید سنتی و 

کشاورزی مبتنی بر بازار در چارچوب توسعه پایدار می باشد.

برنامه  نرخ رشد بخش کشاورزی طی سال های  نشان می دهد که متوسط  بررسی ها 

پنجم )93-90( بالغ بر 3 درصد بوده است. 

تولید در زیربخش های  برای  استعدادهای مناسبی که  با وجود  نیز  بوشهر  استان  در 

مختلف کشاورزی از جمله آبزی پروری، نخیالت، گوجه فرنگی و گیاهان دارویی وجود دارد، 

بروز پدیده خشکسالی و محدودیت منابع آبی طی سالیان اخیر بر فعالیت های این بخش 

تأثیر فراوان داشته است اما علیرغم این موضوع حرکت به سمت افزایش بهره وری و تولید 

دانش بنیان با تکیه بر بکارگیری فناوری های نوین سبب شده است که تا حدودی اثرات 

این پدیده بر بخش کشاورزی را پوشش دهد.
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نسبت  به  جنگل داری  و  شکار  کشاورزی،  بخش  افزوده  ارزش  نسبت   92 سال  در 

ارزش افزوده بخش  نسبت  و  بوده  استان 4/76 درصد  افزوده سایر بخش های  ارزش  کل 

ماهیگیری از کل ارزش افزوده سایر بخش ها 0/98 درصد است.

اراضی کشاورزی 13/5 درصد، جنگل 9/8 درصد، مراتع 41/1 درصد از مساحت استان 

را دارا می باشند. اطالعات این بخش شامل بخش زراعت، باغبانی، دامداری، شیالت و منابع 

طبیعی است. 

آمار و اطالعات مربوط به زیر بخش زراعت و باغبانی به دلیل تغییر شیوه اخذ آمار 

مقرر شده است از اطالعات سامانه پهنه بندی روستاها استخراج شود که تا زمان تهیه این 

گزارش اطالعات مذکور ارائه نشده است لذا آمار ارائه شده در این دو زیر بخش مربوط به 

سال 93 می باشد. 

محصوالت کشاورزي  

محصوالتزراعي

سطحزیرکشت

محصوالت  صنعتي،  محصوالت  سبزیجات،  غالت،  شامل  استان  زراعي  محصوالت 

زراعی  اراضی  سطح  مي باشد.  روغني  دانه هاي  و  جالیزي  محصوالت  حبوبات،  علوفه اي، 

و  زیرکشت  سطح  هکتار   168946 مقدار  این  از  که  می باشد  هکتار   275853 استان 

106907 هکتار آیش می باشد. از مجموع اراضی زیر کشت زراعی حدود 116678 هکتار 

آن را اراضی دیم و 52668 هکتار آن را اراضی آبي تشکیل مي دهد. غالت یکی از مهم ترین 

محصوالت زراعی استان می باشد که تقریباً در تمامی شهرستان های استان به غیر از جم و 

کنگان که سهم بسیار ناچیزی را به خود اختصاص داده اند کشت می شود. محصول گندم 

آبی و 96843 هکتار سطح  با 19825 هکتار سطح زیر کشت  از نظر سطح زیر کشت 

زیرکشت دیم باالترین سطح زیر کشت محصوالت ساالنه را در استان دارد. گوجه فرنگي 



فصل سوم: امور تولیدی  207 

یکي از محصوالت مهمي است که در سال هاي اخیر توسط بسیاري از کشاورزان استان 

کشت می شود. این محصول در تمامي شهرستان ها به غیر از دیلم و بوشهر کشت مي شود. 

حدود 13957 هکتار از اراضي زراعي استان در سال 93 به کشت این محصول اختصاص 

یافته است که همگي آن به صورت آبي مي باشد. میزان عملکرد این محصول در این سال 

بالغ بر 42466 کیلوگرم در هر هکتار بوده است.

لحاظ  از  مناسب  جوي  و  جغرافیایي  موقعیت  داشتن  دلیل  به  دشتستان  شهرستان 

کشت محصوالت زراعي نسبت به سایر شهرستان ها در رده اول قرار دارد. حدود 26/18 

درصد از سطح زیر کشت آبی و دیم محصوالت زراعي استان در این شهرستان قرار دارد. 

شهرستان های دیر و دشتی به لحاظ سطح زیر کشت زراعی آبی و شهرستان دیلم و دشتی 

از نظر سطح زیر کشت زراعی دیم در رده های بعدی قرار دارند. شهرستان هاي گناوه، دیلم 

و دشتي بعد از شهرستان دشتستان از لحاظ سطح زیر کشت به ترتیب در رده هاي بعدي 

قرار دارند. 

تولیـد

میزان تولید محصوالت زراعي استان در سال 93 بالغ بر964720 تن مي باشد که از 

این مقدار بالغ بر 963582 تن به محصوالت زراعی آبی و 1138 تن به محصوالت زراعی 

دیم اختصاص دارد. 

همان گونه که مشاهده مي شود با وجود این که حدود 69 درصد از مجموع سطوح 

زیر کشت محصوالت زراعي استان در این سال به صورت دیم کشت شده است ولي به 

دلیل وجود خشکسالي هاي متعدد و کاهش میزان بارندگي در سال هاي اخیر، میزان تولید 

محصوالت دیم بسیار ناچیز است. میزان عملکرد در هکتار محصوالت آبي بالغ بر 18295 

کیلوگرم و محصوالت دیم حدود 978/7 کیلوگرم در هکتار است. عمده ترین سطح زیر 

کشت محصوالت ساالنه دیم استان مربوط به گندم و جو می باشد.
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استان بوشهر به لحاظ تولید گوجه فرنگی خارج از فصل رتبه اول و به لحاظ میزان 

تولید این محصول رتبه سوم کشوری را دارد. در میزان تولید گوجه فرنگی 592676 تن 

در سال 93 بوده است. 

به غیر از گندم و جو و گوجه فرنگی سایر محصوالت زراعی نیز در استان کشت می شود 

که با توجه به اهمیت منابع آبی بهینه کردن الگوی کشت با هدف کاهش تقاضای آب 

ضروری است.
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جدول1:آمارسطحزیرکشتوتولیدمحصوالتساالنهاستانبوشهردرسالزراعي93-94

ناممحصول
عملکرددرهکتارتولید)تن(سطحزیرکشت)هکتار(

)کیلوگرم(
دیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبی

غالت
1982596843.1116668423089074321521349گندم
212619435.12156141342314365194512جو

-9009000-900--100ذرت دانه اي

سبزیجات

-170424876-1704--68.5سیب زمیني
-1938123413-19381--827.8پیاز

-59267642466-592676--13957گوجه فرنگي
-1390628654-13906--485.3بادمجان

-3739616697-37396--2240سایر سبزیجات
محصوالت 

-83882261-8388--3709تنباکوصنعتي

محصوالت
علوفه اي

-1334717810-13347-749.4یونجه
-1203215426-12032--780خصیل

-782068000-7820--115ذرت علوفه اي
-258086000-2580--30سایر علوفه جات

لوبیا، عدس، حبوبات
--------نخود

محصوالت 
جالیزي

-8266843800-1887.482668-1887هندوانه
-4449228215-157744492-1577خربزه
-1175624886-472.411756-472.4خیار
-3154225366-1243.531542-1244کدو

-3521829317-120135218-1201طالبي
---سایر جالیز

دانه هاي 
روغني

-13281290-1029.21328-1029کنجد
-624-2456-245کلزا
--------سایر محصوالت
16894696358211389647201829610-52668جمع محصوالت

سطح آیش )هکتار(
جمعدیمآبی

940197506106907
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
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جدول2:آمارسطحزیرکشتوتولیدمحصوالتساالنهاستانبوشهربهتفکیكشهرستان
درسالزراعي1393-94

شهرستان
عملکرددرهکتار)کیلوگرم(تولید)تن(سطحزیرکشت)هکتار(

دیمآبيجمعدیمآبيجمعدیمآبي
34538746121991132412011444327914بوشهر

6382729713679734971573512115172تنگستان
11271171229828711128712254821جم

1939624842442382613352962616311347412دشتستان
84681613324601167992151168143198399دشتي
8498104101890932552414325538383051دیر
2020364203843124427541560022دیلم

-5437543545-1249150139954375عسلویه
-3779138031-994952194637791کنگان
3082262132929527219928208834گناوه
5266811627816894696358211389647201829610استان

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

جدول3:سطحزیرکشتوتولیدغالتدراستانبوشهربهتفکیكشهرستاندرسالزراعي
1393-94

شهرستان
عملکرددرهکتار)کیلوگرم(تولید)تن(سطحزیرکشت)هکتار(

دیمآبيجمعدیمآبيجمعدیمآبي
269887461144510991219121940714بوشهر

128172978578279215280721802تنگستان
35011711521657165818801جم

1051124842353532800629628302266412دشتستان
32241613319357121011511222537539دشتي
10481041011459189814191218111دیر
020364203640442442022دیلم

101501602502525000عسلویه
359529876306300کنگان
28932621329106701998002424گناوه
2205011627813832947342113848480214710استان

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
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جدول4:سطحزیرکشتوتولیدگندمدراستانبوشهربهتفکیكشهرستاندرسالزراعي
1393-94

ان
ست
هر
عملکرددرهکتارتولید)تن(سطحزیرکشت)هکتار(ش

)کیلوگرم(
خرید
تضمینی
)تن( دیمآبيجمعدیمآبيجمعدیمآبي

231065648873.81008371045.0436.361079بوشهر
510.560266836.2155761563.01921.011279تنگستان

319.19781297.56030603.01889.70146جم
95652176531329.92486125725118.02599.21225597دشتستان

31441253815682.11187715112028.03777.71211548دشتي
945.669807925.7167581683.01771.41258دیر
1015016025025.02500.005دیلم

01903919039.10413413.0022216عسلویه
35893927.563063.01800.002643کنگان
2685219112459663935674.0238.02233گناوه
198259684311666842308907432152134.1943003استان

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

جدول5:سطحزیرکشتوتولیدگوجهفرنگیدراستانبوشهربهتفکیكشهرستاندرسال
زراعي1393-94

شهرستان
عملکرددرهکتار)کیلوگرم(تولید)تن(سطحزیرکشت)هکتار(

دیمآبيجمعدیمآبيجمعدیمآبي
--------بوشهر

-533944124.0-1215339-121تنگستان
-2333742851.6-544.623337-544.6جم

-5689343294.3-131456839-1314.1دشتستان
-11217135839.7-3130112171-3129.8دشتي
-30444545407.7-6705304445-6704.7دیر
--------دیلم

-5401744160.4-122354017-1223.2عسلویه
-3622239795.6-910.236222-910.2کنگان
-25228000.0-9252-9گناوه
-59267642465.6-13957592676-13956.6استان

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
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محصوالتباغي

سطحزیرکشت

میوه هاي  گرمسیري،  نیمه  گرمسیري،  میوه هاي  انواع  شامل  استان  باغي  محصوالت 

زینتي  درختچه هاي  و  آپارتماني  دارویي،  گیاهان  گلخانه اي،  محصوالت  سردسیري، 

مي باشد. مجموع سطوح زیر کشت باغات استان در سال 93، 38316 هکتار می باشد که از 

این مقدار 33703 هکتار آن را درختان بارور و 4613 هکتار آن را نهال تشکیل مي دهد. 

8/4 درصد از باغات استان دیم و 91/6 درصد آبی می باشد. مجموع سطح زیر کشت باغات 

آبی در این سال برابر با 35095 هکتار و سطح زیر کشت باغات دیم برابر با 3221 هکتار 

مي باشد. 

69/5 درصد از باغات استان در شهرستان دشتستان قرار دارد. شهرستان جم با 9/2  

درصد و تنگستان با 7/2 درصد از این لحاظ در رده های بعدي قرار دارند به لحاظ موقعیت 

اقلیمي و وضعیت جغرافیایي و نوع محصوالت باغي استان که اکثراً شامل نخیالت مي باشد 

تقریباً حدود 8/5 درصد از باغات استان در شهرستان هاي بندري قرار دارند. 

استان  نخیالت  زیر کشت  مي باشد. سطح  استان  باغي  مهم ترین محصوالت  از  خرما 

حدوداً 13/8 درصد از نخیالت کشور است. بالغ بر 87 درصد از باغات استان را نخیالت 

تشکیل مي دهد. 

حدود 25489 هکتار از نخیالت استان معادل 76/3 درصد در شهرستان دشتستان 

قرار دارد و از این لحاظ در رده اول است. شهرستان تنگستان از لحاظ باغات خرما در 

رده دوم قرار دارد و حدود 7/7 درصد از نخیالت استان در این شهرستان واقع شده است. 

سطح زیر کشت نخیالت شهرستان هاي دشتی، جم و گناوه نیز به ترتیب 1712 و 1231 

و 1214 هکتار مي باشد و از این لحاظ در رده هاي بعدي قرار دارند. 

از دیگر محصوالت باغي استان انواع مرکبات شامل پرتقال، نارنگي، لیمو ترش، لیمو 

شیرین، نارنج و ... مي باشد که بالغ بر 76 درصد آن لیموترش است که 3284 هکتار از 
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کشت  زیر  سطح  کل  مقدار  است.  یافته  اختصاص  محصول  این  کشت  به  استان  باغات 

مرکبات 4287 هکتار می باشد. حدود 51 درصد از مرکبات استان در شهرستان جم و 

24/7 درصد آن در شهرستان دشتستان قرار دارد. شهرستان هاي بندري استان به دلیل 

به خود  را  استان  زیر کشت  از سطح  درصد   12/6 اقلیمي حدود  مناسب  موقعیت  عدم 

اختصاص داده است. انواع میوه هاي گرمسیري و نیمه گرمسیری مانند زیتون، موز، انبه، 

کنار و .... و میوه هاي سردسیري مانند سیب، زردآلو، بادام و .... نیز در استان کشت مي شود 

که در مجموع حدود 622 هکتار از اراضي استان به کشت این محصوالت اختصاص یافته 

است. همچنین با کاهش منابع آبی کشت گلخانه ای روبه توسعه است. سطح گلخانه های 

استان در سال 94 برابر با 109 هکتار می باشد که نسبت به سال 93 در حدود، 15 درصد 

رشد داشته است.

تولیـد 

تولیدات   میزان  و  تن   204334  ،93 سال  در  استان  باغي  محصوالت  تولید  میزان 

تن   21065 به   94 سال  در  گلخانه ای  تولیدات  میزان  می باشد.  تن   19365 گلخانه ای 

رسیده است که حدوداً 9 درصد افزایش یافته است. میزان تولید خرماي استان در سال 

زراعي 93، 148071 تن می باشد. شهرستان دشتستان طي این سال با 78 درصد تولید 

خرماي استان در مقام اول قرار دارد و هر ساله حدود 115650 تن خرما از باغات این 

شهرستان برداشت مي شود. میزان تولید خرماي باغات شهرستان تنگستان 10420 تن 

می باشد که در مقام دوم قرار دارد. شهرستان جم از لحاظ تولید خرما در مقام سوم قرار 

دارد و حدود 5 درصد از خرماي استان از باغات این شهرستان برداشت مي شود. در مجموع 

مي توان گفت بالغ بر 90 درصد از تولیدات خرماي استان از شهرستان دشتستان، جم و 

تنگستان برداشت مي شود. 

متوسط عملکرد نخیالت آبي استان در سال 93 به ترتیب 5176 کیلوگرم در هر هکتار 
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مي باشد. شهرستان جم و بوشهر به ترتیب با 6786 و 3788 کیلوگرم برداشت بیشترین 

و کمترین متوسط عملکرد در هکتار را به خود اختصاص داده اند. در مجموع باید گفت با 

توجه به بازدهي تولید خرما در شهرستان جم، در صورت رفع مشکل کم آبی اختصاص 

سطح زیر کشت بیشتري به نخیالت در این شهرستان براي اقتصاد استان مقرون به صرفه 

و در دراز مدت منافع بیشتري را براي مردم منطقه به بار خواهد آورد. 

استان در سال زراعي 93، 3058 کیلوگرم در هر  متوسط عملکرد نخیالت دیم در 

هکتار می باشد. شهرستان دشتي و تنگستان به ترتیب با دارا بودن متوسط 3402 و 3250 

شهرستان  و  مي باشند  باالتر  استان  میانگین  به  نسبت  لحاظ  این  از  هکتار  در  کیلوگرم 

دشتی از این لحاظ در مقام اول قرار دارد. 

استان بوشهر به لحاظ صنایع بسته بندی و فرآوری خرما در کشور دارای رتبه نخست 

می باشد. در سال 94 مقدار 71810 تن تقریباً بالغ بر 46 درصد از تولیدات خرمای استان 

در صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد بسته بندی و فرآوری قرار گرفت که ظرفیت این صنایع 

نسبت به سال93 با 69270 تن به میزان 4 درصد افزایش یافته است. میزان تولید مرکبات 

در سال 93 به تبع افزایش سطح زیر کشت مرکبات در این سال افزایش و به 53960 

تن رسیده است. با توجه به این که حدود نیمي از مرکبات استان در شهرستان جم قرار 

دارد حدود 62 درصد تولیدات مرکبات استان از این شهرستان به دست مي آید. شهرستان 

دشتستان نیز با 24 درصد از تولیدات مرکبات استان بوده و از این لحاظ در رده بعدي 

قرار دارد. 

محدودیت منابع در بخش کشاورزي اهمیت انتخاب فناوري هاي مناسب جهت استفاده 

تأمین  برای  راهبردها  از  یکی  مي دهد.  نشان  را  گران  و  کمیاب  منابع  از  بهینه  و  کامل 

وزارت  مکانیزاسیون  توسعه  اعتباری  خط  می باشد.  مکانیزاسیون  توسعه  غذایی  امنیت 

جهادکشاورزی به منظور ارتقای کمی و کیفی مکانیزاسیون در فرآیند تولید محصوالت 

اعتباری،  خط  این  راه اندازی  با  شد.  راه اندازی   1392 سال  مهرماه  از  کشور،  کشاورزی 
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استان ضریب  این  به طوری که در  بیشتری گرفته است  مکانیزاسیون کشاورزی شتاب 

مکانیزاسیون از 0/78 در سال 92 به 1.04 در سال 94 رسیده است و 33 درصد رشد 

داشته است. در سال 94 ضریب مکانیزاسیون زراعی استان 1.16 و ضریب مکانیزاسیون 

باغی 0/51 است، پایین بودن ضریب مکانیزاسیون باغی نسبت به زراعی را می توان ناشی 

از عواملی چون کوچك بودن مساحت باغات و عدم رعایت فاصله بین درختان دانست.

جدول6:آمارسطحوتولیدمحصوالتباغياستانبوشهرسالزراعي93

ناممحصول

سطحزیرکشتباغاتبااحتساب
تولید)تن(درختانپراکنده)هکتار(

عملکرد
درهکتار
)کیلوگرم( بارورنهال

دیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبی

ری
سی

گرم
مه 

 نی
ای

ه ه
اتمیو
رکب

م

34939835912686329510629815139045902614807151763058خرما
60670070530537570زیتون
9509534903494903.504904140380پرتقال
550551740174225202252129430نارنگی

623062326610266144244044244166270لیموترش
6306390090133301333148940لیموشیرین

29.9030137013711260112682090نارنج
2028081020102127500سایر
868086834120341953960053960157830جمع

4.00418.001823200232128890انار
1801859059185018531340انجیر
00000000000کیوی
00000000000سایر

ری
سی

گرم
ی 

ه ها
0.300.3101202.323000موزمیو

0.100.100000000انبه
5453106144118261.611443711514.779633146کنار
00000000000سایر
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ناممحصول

سطحزیرکشتباغاتبااحتساب
تولید)تن(درختانپراکنده)هکتار(

عملکرد
درهکتار
)کیلوگرم( بارورنهال

دیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبی

ری
سی

رد
 س

ای
ه ه

میو

0006063403456670سیب
10120214.5014.572500شفتالو
0.500.51.501.590960000زردآلو
1017078.408.412000بادام
1001028.0028219.0021978210انگور

انواع توت 
7071401430.4030.421710درختی

4462151461330632307033702194936939720433463643061جمع باغات
000490495230523106730گیاهان دارویی

ده
بری

خه 
شا

ی 
ل ها

0008.308.36830683822890گالیولگ
0001.201.246046383330نرگس سلطنتی

آفتابگردان 
0000.600.654054900000زینتی

0005.805.8361036622410گیاهان آپارتمانی
00012.1012.15750574.5474790درختچه های زینتی

000280281718.501718.5613750جمع گیاهان و گلخانه
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

- واحد تولید گل های شاخه بریده و درختچه های زینتی هزار شاخه و عملکرد در هکتار شاخه می باشد.
- واحد تولید گیاهان آپارتمانی هزار گلدان و عملکرد در هکتار گلدان می باشد.

ادامهجدول6:آمارسطحوتولیدمحصوالتباغياستانبوشهرسالزراعي93
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جدول7:آمارسطحوتولیدمحصوالتباغياستانبوشهربهتفکیكشهرستاندرسال93

ان
ست
هر
سطحزیرکشتباغاتبااحتسابدرختانپراکنده)هکتار(ش

تولید)تن(
عملکرد
درهکتار
)کیلوگرم( جمعنهالوباروربارورنهال

دیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبی
1052012537429403479495281563731635.341802552بوشهر

364136518285602388219256127539723182011542.553203250تنگستان
573057328816129423454613515416516541716.2144571066جم

29210292123433300237332635430026654128306850129155.754752833دشتستان
9115106910111720271001113221236552380010352.171983402دشتی
26164233024157135625761223697273096.571863017دیر
872210951112163138134272341288629.166752571دیلم

4524724759969771469412521939171667عسلویه
37542828016211985204579164742.570552050کنگان
2137028372049512159335651498376014855244.752253000گناوه
4462151461330633307033703350953221383161949369397204333.663643061جمع

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

جدول8:آمارسطحوتولیدنخیالتاستانبوشهربهتفکیكشهرستاندرسال93

ان
ست
هر
سطحزیرکشتباغاتبااحتسابدرختانپراکنده)هکتار(ش

تولید)تن(
عملکرد
درهکتار
)کیلوگرم( جمعنهالوباروربارورنهال

دیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبی
95201153302935942549474125073132337882552بوشهر

3280.8329169056022502018560.82578.8860018201042050893250تنگستان
5005011206111811170611231760065766567861066جم

2750027502243930022739251893002548911480085011565051162833دشتستان
301545550111716675801132171229003800670052733402دشتی
91019102228330111238349.2497691118848733031دیر
400409728149721214410815248891500دیلم

4524724759969771469412521939171667عسلویه
7072460843160919514423939582400کنگان
139501895754501025714500121431651350451555043000گناوه
34939835912686329522981530356305033406139045902614807151763058جمع

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
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جدول9:آمارسطحوتولیدمرکباتاستانبوشهربهتفکیكشهرستاندرسال93

ان
ست
هر
سطحزیرکشتباغاتبااحتسابدرختانپراکنده)هکتار(ش

تولید)تن(
عملکرد
درهکتار
)کیلوگرم( جمعنهالوباروربارورنهال

دیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبی
7073703743043289028979180بوشهر

30030970971280128962096298860تنگستان
523052316680166821910219133600033600201440جم

1400140922092210610106112890012890139880دشتستان
4104132503253670367339603396104400دشتی
160162240224240024018600186082920دیر
28028707350354604665000دیلم

00000000000000عسلویه
270274804875075454045494480کنگان
56056910911470147464046450990گناوه
868086834190341942870428753960053960157830جمع

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

جدول10:تعدادوظرفیتواحدهايصنایعتبدیليوتکمیليخرمایاستانطیسالهای
1393-94

شـرح
صنایعبستهبنديخرمافرآوریخرماجمع

ظرفیت)تن(تعدادظرفیت)تن(تعدادظرفیت)تن(تعداد
13934861960658505467810
139448633601284506071810

2.310044.51146-درصد تغییرات
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
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جدول11:ضریبمکانیزاسیونکشاورزیاستانطیسالهای93و94
واحد:اسببخاربرهکتار

ضریبمکانیزاسیونکل ضریبمکانیزاسیون
باغی ضریبمکانیزاسیونزراعی شــرح

0.98 0.49 1.08 1393
1.04 0.51 1.16 1394
6.1 4.1 7.4 درصد تغییرات

داموفرآوردههايدامي

دام هاي موجود در استان شامل انواع گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، شتر 

و انواع تك سمیان مي باشد. دام هاي موجود به غیر از تك سمیان در سال 94 به تعداد 

1175975 رأس می باشد. که نسبت به سال قبل با 1615733 رأس 27 درصد کاهش 

یافته است. جمعیت واحد دامي استان در سال 94 به غیر از تك سمیان بالغ بر 1253769  

واحد دامي شامل 519032 واحد دامي گوسفند و بره، 456976 واحد دامي بز و بزغاله، 

260163 واحد دامي گاو و گوساله و 17601 واحد دامي شتر مي باشد. جمعیت دامي تك 

سمیان در این سال برابر با 67951 واحد دامي مي باشد. جمعیت واحد دامي استان به غیر 

از تك سمیان در سال 94 نسبت به سال قبل 24 درصد کاهش یافته است. 

گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی استان در سال 94 به تعداد 211 واحد شامل 

196 واحد پرواربندی گاو و گوساله به ظرفیت 25895 رأس و 15 واحد گاوداری شیری 

به ظرفیت 630 رأس می باشد. که نسبت به سال قبل تغییری حاصل نشده است.

ظرفیت پرواربندی گوسفند و بره نیز 19150 رأس طی سال های 93 و 94 بوده است 

که حدوداً 2 درصد تعداد گوسفند و بره موجود در استان است.

ظرفیت مرغداری های صنعتی از 216 واحد و ظرفیت 6171000 قطعه در سال 93 به 

223 واحد و ظرفیت 6425200 قطعه رسیده و 4 درصد از نظر ظرفیت رشد داشته است.

میزان تولیدات دام و طیور در سال 94 به ترتیب شامل 36683 تن شیر، 7960 تن 
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تن  تن عسل، 184  تخم مرغ، 271.3  تن  مرغ، 923  تن گوشت  قرمز، 31201  گوشت 

مو، 623 تن پشم، 6.9 تن کرک و 336953 جلد پوست مي باشد. میزان تولیدات دام و 

طیور در سال 93 به ترتیب شامل 42810 تن شیر، 10040 تن گوشت قرمز، 28204 

تن گوشت مرغ، 923 تن تخم مرغ، 260/3 تن عسل، 245 تن مو، 905 تن پشم، 7/2 تن 

کرک و 446143 جلد پوست مي باشد. میزان تولید برخي از فرآورده هاي عمده دامي مانند 

شیر، گوشت در سال 94 نسبت به سال قبل به ترتیب 14.4 و 20.8 درصد کاهش و تولید 

گوشت مرغ 10.7 درصد افزایش یافته است. بخش دام به دلیل وابستگی به مراتع و علوفه 

یکی از بخش هایی است که در معرض بیشترین آسیب پذیری ناشی از خشکسالی قرار دارد 

و نوسانات جوی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تولید و بهره وری آن تأثیر می گذارد، این 

امر در کاهش روند تولید گوشت و شیر طی سال های اخیر به خوبی مشهود است. 

حدود 48.6 درصد از فرآورده هاي دامي استان به تنهایي توسط شهرستان دشتستان 

تولید مي شود و مابقي شهرستان هاي استان رویهم حدود نیمي دیگر از فرآورده هاي دامي 

را تولید مي کنند. 

جدول12:تعدادانواعداماستانبوشهردرسال1394

ان
ست
هر
گوسفندش

وبره
)راس(

بزو
بزغاله
)راس(

شترگاووگوساله)راس(
جمع)نفر(

تك
سمیان
)راس( جمعاصیلدورگبومي

25397866723953603336031523406182147بوشهر
27397318176179433615960608100تنگستان

274964878706397011030688301274جم
3189672885691078612608892242863686321909828دشتستان

601861050651422121736267597316889911دشتي
87735552584462891418111866897600دیر
331071491314505781520430500631165دیلم

8708226859307011660102621165عسلویه
50301915485930701166188255382096کنگان
36456124841329151851289830518681128گناوه
51903260929821267221061072444453200117597519414استان

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
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جدول13:تعدادانواعداماستانبوشهردرسال1393

ان
ست
هر
گوسفندش

وبره
)راس(

بزو
بزغاله
)راس(

شترگاووگوساله)راس(
جمع)نفر(

تك
سمیان
)راس( جمعاصیلدورگبومي

23247794721503946736169523378862147بوشهر
43151465441250617146201326917340تنگستان

380288519212064500165601248761274جم
412409345090112501440742526082237836049828دشتستان

1472721616288461226102082115331213511دشتي
239435561550600531203121540373600دیر
3391622150110091316202937581321165دیلم

6549616731000339013390695611165عسلویه
526920315110033901439223272462096کنگان
40537264811250156934931680701861128گناوه
75277281258121702244061072471803200161573319414استان

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

جدول14:جمعیتواحددامياستانبوشهربهتفکیكشهرستاندرسال1394)واحددامي(

ان
ست
هر
ش

گوسفند
وبره

بزو
بزغاله

گاووگوساله
تكجمعشتر

جمعسمیان
جمعاصیلدورگبومي

25397650095802687831436772287771546751579060بوشهر

2739723863246870353429845061105061105تنگستان

2849486592824296205786057293445961752جم

31896721642743144940568474145674202468309134398717489دشتستان

60186787995688907934215109535215944539159484دشتي

87734164433764685868146614964712210066812دیر

33107111855800431214310254054546407858624دیلم

87061703436229005726012766407816843عسلویه

5030143663436229005726103426156733633492کنگان

3645693635316113244851712516563109394867057گناوه

5190324569768506816491110186260163176011253769679511321718استان

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
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جدول15:جمعیتواحددامياستانبوشهربهتفکیكشهرستاندرسال1393)واحددامي(

ان
ست
هر
ش

گوسفند
وبره

بزو
بزغاله

گاووگوساله
تكجمعشتر

سمیان جمعاصیلدورگبومي

232475960860029437693387302877708137515بوشهر
431513490850004603138310986143891880تنگستان

3802863894482433570818101101034459جم
41240925881845000107476403815651412782786734398دشتستان

147272121221338491469512625634228745939دشتي
2394266712200447350571786683429252100دیر
33916166134400681115411365204620974078دیلم

65494625540002531065310593354078عسلویه
52691523644002529069291227286617336کنگان
40537198615000117053316200200804183948گناوه
752772609436868081820681018327905917600165886667949استان

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

جدول16:تعدادواحدهایصنعتیونیمهصنعتیداموطیوربهتفکیكشهرستاندرسال1394

ان
ست
هر
پرواربندیگاووش

پرواربندیگاوداریشیریگوساله
گوسفند

مرغداریهای
مرغتخمگذارگوشتی

ظرفیتتعداد
ظرفیتتعداد)راس(

ظرفیتتعداد)راس(
ظرفیتتعداد)راس(

ظرفیتتعداد)قطعه(
)قطعه(

914001307255034106900000بوشهر
101300480515001849000000تنگستان

3450130150026000000جم
1121564584601970001002507800140000دشتستان

1618501301645002165750000دشتي
660000380049000000دیر
232300001300821200000دیلم

0000000000عسلویه
00000025600000کنگان
172350008200035128290000گناوه
196258951563060191502236425200140000استان

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
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جدول17:تعدادواحدهایصنعتیونیمهصنعتیداموطیوربهتفکیكشهرستاندرسال1393

ان
ست
هر
پرواربندیگاووش

پرواربندیگاوداریشیریگوساله
گوسفند

مرغداریهای
مرغتخمگذارگوشتی

ظرفیتتعداد
ظرفیتتعداد)راس(

ظرفیتتعداد)راس(
ظرفیتتعداد)راس(

ظرفیتتعداد)قطعه(
)قطعه(

914001307255033103900000بوشهر
101300480515001847000000تنگستان

3450130150026000000جم
112176458460197000952367600140000دشتستان

1618501301645002165250000دشتي
660000380049000000دیر
232300001300721200000دیلم

0000000000عسلویه
00000025600000کنگان
172350008200034122390000گناوه
196278951563060191502166171000140000استان

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

جدول18:وضعیتتولیداتداموطیوراستانبوشهربهتفکیكشهرستاندرسال94
ان
ست
هر
ش

شیر
)تن(

گوشت
قرمز
)تن(

گوشت
مرغ
)تن(

تخممرغ
)تن(

عسل
)تن(

جمع
)تن(

مـو
کركپشم)تن()تن(

)تن(
پوست
)جلد(

914001307255033103900000بوشهر
101300480515001847000000تنگستان

3450130150026000000جم
112176458460197000952367600140000دشتستان

1618501301645002165250000دشتي
660000380049000000دیر
232300001300721200000دیلم

0000000000عسلویه
00000025600000کنگان
172350008200034122390000گناوه
196278951563060191502166171000140000استان

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
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جدول19:وضعیتتولیداتداموطیوراستانبوشهربهتفکیكشهرستاندرسال93

ان
ست
هر
ش

شیر)تن(
گوشت
قرمز
)تن(

گوشت
مرغ
)تن(

تخممرغ
)تن(

عسل
)تن(

جمع
)تن(

مـو
کركپشم)تن()تن(

)تن(
پوست
)جلد(

40665093926676/185743281/510690بوشهر
207558921469238/7494114520/126409تنگستان

2124703505238/5296826460/035969جم
22323444110780538145/5382281044950/1225229دشتستان

4361184730125012/09282491772/589550دشتي
32428246119/912731132/511274دیر
15374421150250/731557410/116696دیلم

320/020241980/12785-1527465عسلویه
898224120344/41280660/57791کنگان
29755386974224/6105148490/019750گناوه
42810/01004028204923260/382237245/0905/07/24446143استان

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

اعتباراتواقداماتاساسیسازمانجهادکشاورزی

اعتبار تملك دارایی های سرمایه ای استانی سازمان جهاد کشاورزی در سال 94 مبلغ 

55015 میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل با مبلغ 55243 میلیون ریال تغییر جزئی 

داشته است. در همین سال اعتبار تملك دارایی های سرمایه ای ملی 62668 میلیون ریال 

بوده که نسبت به سال قبل با مبلغ 80366 میلیون ریال 22 درصد کاهش یافته است.

جدول20:اعتباراتتملكداراییهایسرمایهایاستانیوملیسازمانجهادکشاورزیطی
سالهای94-93)میلیونریال(

جمعاعتباراستانیاعتبارملیعنوان

8036655243135609سال 1393
6266855015117683سال 1394

13.3-0/5-22-درصد تغییرات
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
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جدول21:اعتباراتملیسازمانجهادکشاورزیبهتفکیكطرحطیسالهای1393-94
)میلیونریال(

13931394عـنوانپـروژه

8360توسعه واصالح  باغات زیتون
7000حفظ و حراست منابع ژني و اصالح نژاد دام

28030افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
15420خودکفایي گندم

213483استقرارسامانه اطالعات مدیریت
23002100اجراي عملیات آب وخاک در عرصه تشکلهای کشاورزی

44002500تجهیزونوسازي اراضي زیرسدهاي مخزني
6091310000کمکهای فنی واعتباری توسعه آبیاري تحت فشار

030000کمکهای فنی واعتباری آبیاري تحت فشارجزء3بند)ج( تبصره)19(
01000کمکهای فنی واعتباری بازسازی ونوسازی قنوات

195600مبارزه تلفیقي علیه آفات نباتي
780500توسعه وتجهیز قرنطینه نباتي

103000تجهیز مرکز تست کرج واستانداردسازی ماشین آالت
45012150موضوع طرح سندکردن اراضی )رفع تداخالت(

600245اصالح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها
79000ساختمان شبکه هاي آبیاري وزهکشي حوضه موند

8036662668جمع کل
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

اقداماتاساسیصورتگرفتهدرسازمانجهادکشاورزیطیسال94

- خرید 14000 تن بذر گندم جهت کشت سال زراعی 96-95 توسط شرکت های 

تولید کننده بذر 

- توزیع تسهیالت سرمایه در گردش زراعت به میزان 687932 میلیون ریال 

- عملیات بوجاری و توزیع 13861 تن گندم و 175 تن جو بین کشاورزان 

- صادرات بالغ بر 260000 تن محصوالت سبزی و صیفی به کشورهای همسایه نظیر 

عراق، افغانستان و آسیای میانه
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- تولید 130 هزار تن محصول گندم 

- افزایش تولید 830 میلیون نشاء سبزی و صیفی 

- توسعه 14 هکتار سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای 

- توزیع 11838 اصله نهال یارانه دار شامل مرکبات پیوندی، لیمو ترش، پاجوش خرما، 

در بین کشاورزان. 

- اجرای طرح پایلوت 170 هکتاری اصالح شیوه آبیاری نخیالت منطقه آبپخش 

- نظارت و کنترل عوامل خسارتزا )آفات، بیماری ها و علف های هرز( در محصوالت 

...( در  و  یونجه  باغی )نخیالت و مرکبات( و محصوالت زراعی )سبزی و صیفی، گندم، 

سطح 85484.5 هکتار 

التحصیالن  فارغ  از  نفر  بکارگیری 41  با  مراقبت بخش خصوصی  راه اندازی شبکه   -

بخش کشاورزی در سطح 7600 هکتار 

- اجرای برنامه مدیریت تلفیقی آفات IPM )اعطای کد 16 رقمی( در سطحی بیش از 

7600 هکتار از مزارع، باغات و گلخانه ها 

مزارع  از  هکتار   3902 سطح  در  گوجه فرنگی  میوه  کرم  آفت  بیولوژیك  کنترل   -

گوجه فرنگی 

- انهدام 93500 کیلوگرم انواع کاالهای کشاورزی قاچاق و یا فاقد شرایط ورود

با  سایر دستگاه ها  و 31 دستگاه  کمباین  تراکتور، 2 دستگاه  افزایش 31 دستگاه   -

استفاده از خط اعتباری مکانیزاسیون 

- اجرای آبیاری تحت فشار در سطح 1395 هکتار 

- اجرای طرح افزایش بهره وری در گله های دام سبك به صورت پایلوت، تلقیح مصنوعی 

در گاوهای استان به تعداد4000 رأس و اصالح نژاد دام سبك روستایی به تعداد 1150 رأس 

- صادرات دام زنده سبك 15314 رأس و دام سنگین )گوساله نر( تعداد 573 رأس 

از استان به خارج از کشور
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واحدهای  مشارکت  با  مترمربع  مقدار 16430  به  دامی  اماکن  نوسازی  و  بهسازی   -

تولیدی

- اجرای طرح بهبود مدیریت واحدهای مرغداری و بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده 

از بانك خازن در واحدهای مرغداری به عنوان الگو جهت کاهش مصرف انرژی

- تأمین و توزیع تعداد 600 فروند ملکه اصالح نژاد شده بین زنبورداران جهت افزایش 

تولید

- احداث 2/8 کیلومتر جاده دسترسی به مزارع 

- احیاء، مرمت و الیروبی 0/32 کیلومتر قنات 

- بهسازی 0/4 کیلومتر از کانال های آبیاری

آبزیان  

تخلیه صید  مراکز  تعداد  و  بندر  با 16  برابر  استان در سال 94  بنادر صیادي  تعداد 

37 مرکز با ظرفیت 200 هزار تن مي باشد. عملیات صید انواع آبزیان در این سال توسط 

11766 نفر صیاد، با 2086 فروند شناور صیادي و 27 فروند کشتي صورت گرفته است. 

مجموع صید انواع آبزیان در آب هاي ساحلي استان در سال 94 بالغ بر 49360 تن شامل 

21230 تن صید سطح زی درشت، 1793 تن صید سطح زي ریز و 26337 تن صید انواع 

کفزیان مي باشد. همچنین در این سال 1500 تن میگو توسط صیادان استان صید شده 

است. میزان صید انواع ماهي نسبت به سال 93 کاهش و از 56066 تن در سال 93 به 

49360 تن در سال 94 رسیده و 13.6 درصد کاهش یافته است.

میزان صید میگو از 1668 تن در سال 93 به 1500 تن در سال 94 رسیده و 10 

درصد کاهش یافته است.   

با توجه به ظرفیت باالي بنادر استان جهت تولید میگوي پرورشي از جمله وجود 10 

سایت پرورش میگو، 12 کارگاه فعال جهت تکثیر میگو و توان باالی تولید الر میگو این 
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صنعت می تواند به عنوان یکی از قابلیت های توسعه استان محسوب شود. اگر چه تا قبل 

از  سال 94 روند رشد تولید میگوی پرورشی افزایشی بوده است، شیوع بیماری لکه سفید 

باعث کاهش تولید در این سال شده است، به طوری که میزان تولید میگوي پرورشي از 

14500 تن در سال 93 به 8205 تن در سال 94 رسیده و 43.5 درصد کاهش یافته است. 

از طرفی این امر در کاهش شاغلین این بخش به میزان 7 درصد و کاهش تعداد مزارع 

پرورش میگوی فعال به میزان 8 درصد نسبت به سال 93 شده است.

مصرف سرانه آبزیان در سال 94 به میزان 19.2 کیلوگرم می باشد که نسبت به سال 

قبل تغییر جزیی داشته است. 

جدولشماره22:آمارصیدوتولیدانواعآبزیانبهتفکیكبنادرصیاديطيسالهاي93و94
واحد:تن

ان
ست
هر
صیدانواعصیدماهيش

کفزیان
صیدسطحزي

درشت
صیدسطحزي

تولیدمیگوصیدمیگوریز
پرورشي

939493949394939493949394

284202936517225164491085112526344390122492826671904بوشهر
7079593834732914360629720522192031338912تنگستان

------------جم
------------دشتستان
6893645112441761162410525052086دشتي
80522369400016294036712162836141351315دیر
248512401729102475621501531331900933دیلم

------------* عسلویه
7184870391031585225424510491300715300کنگان
215713801499918649444918553757392055گناوه
5606649360293472633725299212301420179316681500145008205استان

مأخذ: اداره کل شیالت استان بوشهر
* آمار صید شهرستان عسلویه با کنگان لحاظ شده است.
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جدولشماره23:آماربرخيشاخصهايشیالتطيسالهاي93و94

واحداندازهعنوانردیف
درصدتغییرات9394گیري

0/1-20892086فروندتعداد شناور صیادي )قایق، لنج و کشتي(1
11676117660/7نفرتعداد صیادان حرفه اي 2
37370مرکزمرکز تخلیه صید3
16160بندربنادر صیادي 4
2000002000000تنظرفیت تخلیه صید5
19/119/20/5کیلوگرممصرف سرانه آبزیان6
18-13451092/83میلیون قطعهتولید الرو میگو7
27270فروندتعداد کشتي هاي صیادي8
12120کارگاهتعداد مراکز تکثیر میگو )فعال(9
10100سایتتعداد سایت هاي پرورشي فعال10
3/5-4042/73897/15هکتارمساحت سایت های پرورش میگو11
8-257237مزرعهتعداد مزارع پرورش میگو فعال12
7-19191780نفرتعداد شاغلین در بخش آبزی پروری13
56/357/181/5میلیون دالرصادرات آبزیان14

مأخذ: اداره کل شیالت استان بوشهر

اعتباراتواقداماتاساسی

در  بهبود وضعیت شیالت  راستاي  در  اقدامات مهمي  و  پروژه ها  اخیر  طي سال هاي 

محل  از  ریال  میلیارد   46.86 مبلغ   94 سال  در  که  طوری  به  است  شده  اجرا  استان 

طرح های  اجرای  برای  استانی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد   19.68 و  ملی  اعتبارات 

تملك دارائی های سرمایه ای استان در بخش شیالت هزینه شده است و از جمله مهم ترین 

ترمیم دایك  و  انحراف رود شور گناوه، تکمیل  این سال شامل  اجرا شده در  پروژه هاي 

صیادی  بندر  احداث  جفره،  صیادی  بندر  ساماندهی  شور،  رود  ساماندهی  و  حفاظتی 

خورخان و ... مي باشد.

مجموع اعتبار تملك دارایی های سرمایه ای بخش شیالت در سال 94 نسبت به سال 93 
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به میزان 5 درصد کاهش یافته است. اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای از محل اعتبارات 

ملی 31.5 درصد افزایش و از محل اعتبارات استانی 91.7 درصد کاهش یافته است.

جدولشماره23:آماربرخيشاخصهايشیالتطيسالهاي93و94

جمعاعتباراستانیاعتبارملیعنوان

93321453771269857
94468661978066646

5-91.7-31.5درصد تغییرات
مأخذ: اداره کل شیالت استان بوشهر

جدول25:اعتباراتمليادارهکلشیالتدرسال94)میلیونریال(

تخصیصعنوانپروژه

102بهسازی بندر خارگ
16029ساماندهی بندر صیادی جفره
29000احداث بندر صیادی خور خان
480اصالح روشهای پرورش آبزیان

1255حفاظت از ذخایر آبزیان
46866جمع

            مأخذ: اداره کل شیالت استان بوشهر

اقداماتاساسيصورتگرفتهدرادارهکلشیالتطیسال94

- واگذاری مدیریت 11 بندر صیادی استان

- بهره برداری از ذخایر کمتر برداشت شده آبزی )ماهیان یال اسبی، میکتوفیده و ...( 

- توسعه پایگاه های حفاظت از منابع آبزی 

- بهره برداری از مرکز تولید ماهیان پرورشی در محیط های متراکم 

- پرورش ماهیان دریایی در استخرهای خاکی
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- اجرای عملیات پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد شهید رئیس علی دلواری

- گسترش صنایع جنبی صید و آبزی پروری 

- گسترش مراکز خصوصی آموزش صیادی

و  آبرسانی  توسعه  با  پرورشی  میگو  تولید  نهاده های  و  عوامل  بهره وری  افزایش   -

برق رسانی به مجتمع های آبزی پروری

- تأمین مالی تولیدکنندگان با بهره گیری از تسهیالت صندوق توسعه ملی، صندوق 

میزان  به  اعتباری جمعاً  فنی  و تسهیالت کمك های  توسعه بخش کشاورزی  از  حمایت 

185708 میلیون ریال

منابع طبیعي

استان  طبیعي  منابع  وسعت  مي باشد.  بیابان  و  مرتع  جنگل،  شامل  طبیعي  منابع 

بوشهر در سال 94 شامل 227145 هکتار جنگل، 1147244 هکتار مرتع و 331682 

هکتار بیابان مي باشد که 95 درصد از این اراضی دولتی توسط اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری اخذ سند گردیده است. اکثر مراتع استان را مراتع فقیر و متوسط تشکیل 

مي دهند. وسعت مراتع فقیر و متوسط در این سال به ترتیب 953168 و 176874 هکتار 

مي باشد. تنها 17202 هکتار از مراتع استان را مراتع خوب تشکیل مي دهد و حدود 72 

درصد این مراتع در شهرستان دشتستان واقع شده است. حدود 40 درصد از مراتع متوسط 

واحد  استان ساالنه حدود 590762  مراتع  از  دارد.  قرار  در شهرستان دشتستان  استان 

دامی عشایر و حدود 549260 واحد دامی روستایی برای مدت 4 ماه در قالب 847 عرف 

دامداری تعلیف می نمایند. علوفه خشك قابل برداشت تولیدی از سطح مراتع، جنگل های 

طبیعی و اراضی بیابانی استان در حدود 151595 تن در سال می باشد. 

مساحت جنگل هاي استان در سال 94 بالغ بر 227145 هکتار مي باشد که 9/8 درصد 

این سطح 211399  از  از مساحت جنگل های کشور است.  استان و %1/58  از مساحت 
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هکتار آن را جنگل هاي طبیعي )حفاظتي( و 15746 هکتار آن را جنگل هاي دست کاشت 

و پارک جنگلي تشکیل مي دهند. 

یکی از عرصه های منابع طبیعی استان بوشهر بیابان و اراضی بیابانی است. مساحت 

اراضی بیابانی 331682 هکتار یعنی 14 درصد از مساحت استان را شامل می شود. این 

 89021/29 شور  اراضی  هکتار،   2309/77 مساحت  به  ماسه ای  پهنه های  شامل  اراضی 

هکتار و اراضی بدون پوشش به مساحت 240351/09 هکتار است.

شهرستان دشتی از نظر وسعت اراضی بیابانی در رده اول قرار دارد و 37 درصد اراضی 

بیابانی در این شهرستان می باشد، شهرستان های دیر و تنگستان به ترتیب با 18 و 17 

درصد از اراضی بیابانی در رده های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین 16 کانون بحرانی فرسایش بادی به مساحت 454641 هکتار شناسایی شده 

است.

و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  کدینگ  سیستم  تقسیم بندی  اساس  بر  بوشهر  استان 

آبخیزداری کشور دارای 276 حوزه آبخیز با مساحت 2559523 هکتار می باشد. 

از کل مساحت حوزه های آبخیز استان 558466 هکتار معادل 22 درصد را حوزه های 

آبخیز مرزی و ساحلی و 2001057 هکتار معادل 78 درصد را حوزه های آبخیز داخلی 

شامل می شوند. 

حوزه های  مساحت  درصد   19 معادل  هکتار   486709 سدها  آبخیز  حوزه  مساحت 

آبخیز استان می باشد که شامل حوزه سد رئیسعلی دلواری 37803 هکتار، حوزه سد سنا 

31830 هکتار، حوزه سد اهرم 58393 هکتار، حوزه سد دالکی 83289 هکتار، حوزه سد 

دشت پلنگ 183832 هکتار و حوزه سد باغان 91562 هکتار است. 

مساحت حوزه های آبخیز باالدست شهرها 488584 هکتار معادل 19 درصد از مساحت 

حوزه های آبخیز استان می باشد که شامل حوزه شهری دیلم 17378 هکتار، حوزه شهری 

امام حسن 6888 هکتار، حوزه شهری گناوه 27040 هکتار، حوزه شهری بندر ریگ 9386 



فصل سوم: امور تولیدی  233 

هکتار، حوزه شهری شبانکاره 8910 هکتار، حوزه شهری سعدآباد 20082 هکتار، حوزه 

شهری وحدتیه 8625 هکتار، حوزه شهری دالکی 22180 هکتار، حوزه شهری برازجان 

28377 هکتار، حوزه شهری تنگ ارم 5683 هکتار، حوزه شهری کلمه 24862 هکتار، 

حوزه شهری بوشکان 20720 هکتار، حوزه شهری آباد 8972 هکتار، حوزه شهری اهرم 

45933 هکتار، حوزه شهری بوشهر 25061 هکتار، حوزه شهری دلوار 12225 هکتار، 

حوزه شهری خورموج 11579 هکتار، حوزه شهری بادوله و کاکی 28520 هکتار، حوزه 

شهری شنبه 11684 هکتار، حوزه شهری آبدان 18037 هکتار، حوزه شهری بردخون 

26211 هکتار، حوزه شهری دیر و بردستان 19049 هکتار، حوزه شهری کنگان و بنك 

16740 هکتار، حوزه شهری جم و ریز 51213 هکتار، حوزه شهری سیراف 7275 هکتار 

و حوزه شهری عسلویه و نخل تقی 8952 هکتار است. 

حوزه های مرزی شامل: حوزه هاي مرزی شهرستان های گناوه، دیلم، بوشهر، تنگستان، 

تنگستان، دشتی، گنگان، عسلویه و دیر. 

در راستاي حفظ و احیاء ذخایر و منابع استان طي سالیان متمادي اقدامات مهمي از 

جمله کپه کاري، تولید نهال جنگلي، مراقبت و آبیار )جنگل کاري و نهال کاري سنواتي(، 

احداث توسعه و نگهداري و تجهیز پارک هاي جنگلي، اجراي عملیات آبخیزداري، اجراي 

عملیات جنگل داري، پارک هاي جنگلي، احداث بند خاکي و ... صورت گرفته است.

جدول26:مساحتجنگلها،مراتعوبیابانهاياستانبوشهردرسال94)هکتار(

مساحتجنگلشرح
مراتع

بیابان
فقیرمتوسطخوب

22714517202176874.34953168.36331682سال 94
مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر
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جدول27:سطحمراتع،جنگلهاوبیابانهایاستانبهتفکیكشهرستانطیسال94
واحد:)هکتار(

ان
ست
هر
جنگلمراتعش

جمعبیابان درجه
دستحفاظتیجمعدرجهسهدرجهدویك

جمعکاشت

09089131012219014214.0866857.415071.48661807355334.49بوشهر
143721466.997777.8120681.713171.0932151414685.093256513191879.8تنگستان
12312.870168.9202583.1285064.888257.6604544193698.660416900395663.5دشتستان
042608.9232354.5274963.439880.4373143611.4123500442074.8دشتی
012656.4128202.61408595074.567405814.5660300206973.6دیر
34527350903.7654428.76107.7953140247.79531670071376.56دیلم

03671506835435412680.6654013220.663103298606.66کنگان
013679.54128566.6142246.140252025208664153430.1گناوه
03460.74899652456.738012.714525338265.7145090722.41جم

000001010010عسلویه
172021768749531681147244.5211399157462271453316821706072استان

مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر

اعتباراتواقداماتاساسی

و  طبیعی  منابع  کل  اداره  استانی  سرمایه  دارایی  تملك  اعتبارات  عملکرد  میزان 

آبخیزداری در سال 94، 69065 میلیون ریال می باشد که نسبت به سال 93 به میزان 1.6 

درصد رشد یافته است و میزان عملکرد اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای ملی این اداره 

کل در سال 94، مبلغ 100495 میلیون ریال بوده که نسبت به سال 93 به میزان56.7 

درصد افزایش یافته است. 

جدول28:اعتباراتاستانیوملی،ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریطی
سالهای94-1393)میلیونریال(

جمعاعتبارملیاعتباراستانیعنوان

6802964145132174سال 93
69065100495169560سال 94

1.656.728.3درصد تغییرات
مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر
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جدول29:اعتباراتملیادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریبهتفکیكطرحدر
سال94)میلیونریال(

سال1394عنوانطـرحردیف

1831مدیریت پایدار مراتع1
16303ممیزی اراضی و تفکیك مستثنیات2
25460صیانت از جنگل های زاگرس3
11849تهیه طرح جامع مقابله با بیابان زایی4
2380تأمین تجهیزات یگان حفاظت و اطفاء حریق5
665مدیریت پایدار جنگل های ساحلی )مانگرو (6
18500آبخیزداری سدهاي در دست ساختمان7
19547آبخیزداری حوزه آبخیز فاقد سد8
1970ترویج و توانمندسازی تشکل ها و جوامع محلی در حفظ و احیاء منابع طبیعی9
0احیاء و بازسازی عرصه منابع طبیعی )موضوع ماده 17 قانون اصالح معادن(10
0ماده 13 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی11
1990پیشگیری و مقابله با آتش سوزی در جنگل ها و مراتع )ماده 12-10( ستاد بحران12
0توسعه عملیات آبخیزداری با مشارکت بخش خصوصی13

100495جمع
مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر

عمدهتریناقداماتاساسیصورتگرفتهدرادارهکلمنابعطبیعیطیسال94

- مراقبت و آبیاری در سطح 1521 هکتار

- تولید نهال به تعداد 50 هزار اصله

- تجهیز و تکمیل پارک ها در سطح 780 هکتار

- توسعه گیاهان دارویی 40 هکتار

- تولید نهال 15500 اصله

- قرق مرتع 6860 اصله

- نصب مخزن آب 11 مورد

- احداث بندخاکی کوچك 32 مورد
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- اجرای مدیریت جنگل های دست کاشت 1000 هکتار

-  نهالکاری 200 هکتار

- مراقبت و آبیاری 1088 هکتار

- مدیریت رواناب 70 هکتار

- تولید نهال بیابانی 53600 اصله

- اجرای بارش زنده اطراف مزارع 10 کیلومتر

مهمترینقابلیتهاوپتانسیلهایبخشکشاورزی

- سابقه دیرینه در امر تجارت با برخورداري از تأسیسات بندري و مبادالت فرهنگي در 

طول 700 کیلومتر سواحل خلیج فارس و امکان استقرار در محور ارتباطي  شمال - جنوب 

- وجود منابع غني دریایي و ظرفیت هاي قابل توجه صیادي و آبزي پروري )به ویژه 

میگو(

- وجود منابع آب سطحي قابل مهار

- برخورداري از شرایط اقلیمي مناسب براي کشت خارج از فصل صیفي جات و کشت 

انواع محصوالت گرمسیري به ویژه خرما با قابلیت صادرات

- برخورداري از نوار ساحلي مناسب و اکوسیستم هاي مستعد، به ویژه جنگل هاي حرا 

براي توسعه فعالیت هاي گردشگري دریایي در فصول مساعد سال

- داشتن تعداد قابل مالحظه ای نیروی فارغ التحصیل کشاورزی از رشته های مختلف 

کشاورزی

- امکان پژوهش و تحقیقات بیشتر با استقرار بخشی از مرکز تحقیقات منابع طبیعی 

و کشاورزی در استان

- دسترسي به بازارهاي منطقه اي و بین المللي بخصوص کشورهاي حوزه خلیج فارس
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اهمچالشهاوتنگناهایبخش

- بروز خشکسالي هاي متوالي و بحران آب

سایر  زهکشي،  و  آبیاري  )کانال هاي  بخش  زیربنایي  شبکه هاي  تناسب  عدم   -

زیرساخت های مورد نیاز( با قابلیت هاي بخش کشاورزي استان

- ریسك باالتر سرمایه گذاری در فعالیت های بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های 

اقتصادی

- عدم تناسب میزان سرمایه گذاري با قابلیت هاي بخش

از کل سرمایه  بودن سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی  پایین  و  - کمبود سرمایه 

گذاری ها )حدود 4/7 درصد( نسبت به تولید ناخالص داخلی )حدود 14 درصد(

- کمبود نفدینگي کشاورزان و حجم انبوه بدهي هاي معوقه آنها ناشي از خشکسالي 

- نابساماني و عدم تعادل در بازار محصوالت کشاورزي

- تهدیدهای زیرساختی )تغییر کاربری اراضی، فرسایش و تخریب منابع پایه و منابع 

طبیعی، عدم توسعه نظام های آبیاری، کمبود شبکه های اصلی آبیاری متناسب با تأمین 

منابع آب(

- عدم تعادل بین توسعه بخش هاي صنعت )نفت و گاز( و کشاورزي 

- پایین بودن بهره وری عوامل تولید )زمین ، آب و ...( در بخش کشاورزی
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بخش سوم - صنعت و معدن

مقدمه

خلیج فارس،  با  آبي  مرز  کیلومتر   936 بودن  دارا  مانند  استان  طبیعي  پتانسیل هاي 

ذخایر عظیم نفت و گاز، ذخایر قابل توجه مواد معدني همچون سنگ آهك، سنگ گچ 

و سنگ الشه، وجود شش میلیون اصله نخل خرما با تولید ساالنه بیش از 130 هزارتن 

خرما، اراضي مستعد پرورش میگو به همراه استقرار منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در 

شهرستان عسلویه با انجام سرمایه گذاري ده ها میلیارد دالري در زمینه ایجاد پاالیشگاه هاي 

گاز و واحدهاي پتروشیمي، این انتظار را به وجود آورده که در دهه آینده، بخش صنعت 

و معدن صاحب نقش محوري در اقتصاد استان گردیده و جایگاه این بخش در سطح ملي 

ارتقا یابد. 

میزان ذخایر قطعی معادن استان در سال 94 حدود سه میلیارد تن برآورد شده است. 

مهم ترین اندیس هاي شناسایي شده در استان شامل سنگ الشه، سنگ گچ، سنگ آهك، 

مخلوط کوهی، سنگ نمك، مارن و آلوین می باشد. موقعیت مناسب ساحلي و نزدیکي 

و  خام  معدني  مواد  صدور  براي  مناسب  پتانسیل هاي  جمله  از  ساحل  به  معدني  منابع 

فرآوري شده استان می باشد.

بخش صنعت

جایگاهصنعتاستاندرسطحملي

متوسط سرمایه گذاري هر طرح صنعتي در پایان سال 1394 در استان 304/7 میلیارد 

بوده در  این طرح ها 10/1 میلیارد ریال  نفر در  ریال و سرانه سرمایه گذاري اشتغال هر 

حالي که این ارقام براي کل کشور به ترتیب 74/6 و 2/6 میلیارد ریال مي باشد. باال بودن 
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هزینه اجراي طرح هاي صنعتي در استان نسبت به کل کشور از یك طرف به دلیل اجراي 

طرح هاي پتروشیمي که جزء طرح هاي سرمایه بر مي باشند و از طرف دیگر به دلیل باال 

بودن هزینه هاي ساخت و ساز و زیرساخت ها در استان با توجه به شرایط اقلیمي نسبت 

به سایر مناطق است.

با  معتبر  صنعتي  تأسیس  جواز  فقره   1587 تعداد   1394 سال  پایان  تا  مجموع  در 

پیش بیني سرمایه گذاري 483478 میلیارد ریال و اشتغال 47839  نفر در استان بوشهر 

اشتغال  و  سرمایه گذاري  تعداد،  درصد   1/67 و   6/53  ،1/6 ترتیب  به  که  داشته  وجود 

پیش بیني شده جوازهاي تأسیس صنعتي معتبر کل کشور را شامل مي گردند. 

متوسط سرمایه گذاري هر واحد صنعتي در پایان سال 1394 در استان 154 و متوسط 

سرمایه گذاري براي هر واحد شغلي در این واحدها 3/9 میلیارد ریال بوده در حالي که این 

ارقام براي کل کشور به ترتیب 26/1 و 0/94 میلیارد ریال مي باشد. دالیلي که در مورد 

باال بودن هزینه اجراي طرح هاي صنعتي در استان نسبت به کل کشور ذکر شد در مورد 

واحدهاي تولیدي نیز مصداق دارد. 

در مجموع تا پایان سال 1394 تعداد 730 فقره پروانه بهره برداري با سرمایه گذاري 

112423 میلیارد ریال و اشتغال 28812 نفر در استان بوشهر وجود داشته که به ترتیب 

0/8، 4/74 و 1/14 درصد تعداد، سرمایه گذاري و اشتغال پروانه هاي بهره برداري کل کشور 

را شامل مي گردند.

جدول1:مقایسهجوازتأسیسصادرهدراستانباکشوردرسال94

اشتغالسرمایهگذاري)میلیاردریال(تعدادشرح

159618824353382021کشور
15062003074استان

0/940/070/805نسبت )درصد(
283428جایگاه

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارنده
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جدول2:مقایسهپروانهبهرهبرداريصادرهدراستانباکشوردرسال94

اشتغالسرمایهگذاري)میلیاردریال(تعدادشرح

509918495678758کشور
261454391استان

0/510/7860/496نسبت )درصد(
312332جایگاه

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارنده

جدولمقایسهمجوزهايصنعتيصادرهاستانبوشهرباکلکشورتاپایانسالهای93و94

شرحسال

پروانهبهرهبرداريجوازتأسیس

تعداد
)فقره(

سرمایه
گذاري
)میلیارد
ریال(

اشتغال
)نفر(

متوسط
سرمایه
گذاري
هرطرح
)میلیارد
ریال(

سرانه
سرمایه
گذاري
اشتغال
)میلیارد
ریال(

تعداد
)فقره(

سرمایه
گذاري
)میلیارد
ریال(

اشتغال
)نفر(

متوسط
سرمایه
گذاري
هرطرح
)میلیارد
ریال(

سرانه
سرمایه
گذاري
اشتغال
)میلیارد
ریال(

1394
158748347847839304/710/1730112423288121543/9استان
991977402224286099674/62/6909622372746251784426/10/94کشور

1393
152048000245950315/7910/4571310480428077146/993/73استان
852045431175251851963/742/16868591553562236319617/890/66کشور

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارنده

جوازتأسیس

پیش بیني سرمایه گذاري 6200439  با  تأسیس  جواز  فقره  تعداد 150  در سال 94 

میلیون ریال و پیش بیني اشتغال 3074 نفر صادر گردیده که در مقایسه با سال قبل از 

نظر تعداد، سرمایه گذاری و اشتغال به ترتیب 20/6، 30/5 و 18/6 درصد کاهش داشته 

است. همچنین در خصوص وضعیت موجود جواز تأسیس تا پایان سال 93، تعداد 1587 

فقره جواز تأسیس با پیش بیني سرمایه گذاري 483478 میلیارد ریال و پیش بیني اشتغال 
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47839 نفر وجود داشته که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد، سرمایه و اشتغال به 

ترتیب نشانگر 4/4، 0/72 و 4/1 درصد افزایش می باشد.

مقایسهوضعیتجوازتأسیسصادرهطیسالهای94-1393دراستانبوشهر

اشتغال)نفر(سرمایه)میلیاردریال(تعداد)فقره(عنوان

15062003074جواز تأسیس صادره در سال 94
18989173776جواز تأسیس صادره در سال 93

18/6-30/5-20/6-درصد تغییرات
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

مقایسهوضعیتموجودجوازتأسیستاپایانسالهای94-1393دراستانبوشهر

سرمایهتعداد)فقره(عنوان
اشتغال)نفر()میلیاردریال(

158748347847839وضعیت موجود جواز تأسیس تا پایان اسفند ماه 94
152048000245950وضعیت موجود جواز تأسیس تا پایان اسفند ماه 93

4/40/724/1درصد تغییرات
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

توزیعشهرستانيجوازهایتأسیسصادره

آمار جواز تأسیس های صنعتی صادره حاکي از این موضوع است که در سال  1394، 

پیش بینی  و  ریال  میلیون   6200439 سرمایه گذاري  با  تأسیس  جواز  فقره   150 تعداد 

اشتغال 3074 نفر صادر گردیده است. حدود 84 درصد از تعداد، همچنین 73/7 درصد از 

میزان سرمایه گذاری و 82/9 درصد از مجموع اشتغال پیش بینی شده جوازهای تأسیس 

صادره استان طی سال مذکور به شهرستان های بوشهر، کنگان، گناوه، دشتستان و دیر 

اختصاص داشته است. 

آمار وضعیت موجود جواز تأسیس های صنعتی صادره تا پایان سال 1394 نشانگر این 
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موضوع است که تعداد 1587 فقره جواز تأسیس معتبر با سرمایه گذاري 483477932 

میلیون ریال و اشتغال 47839 نفر در استان وجود داشته است. که 75/7 درصد تعداد، 

42/5 درصد پیش بیني سرمایه گذاري و 60/6 درصد اشتغال پیش بینی شده این جوازهای 

تأسیس نیز به شهرستان هاي فوق الذکر اختصاص دارد. 

توزیعصنعتيجوازتأسیسصادره

بررسي آمار جوازهاي تأسیس صنعتي صادره استان تا پایان سال 94 نشانگر این موضوع 

است که، 21/6 درصد از تعداد جوازهاي تأسیس صادره استان، 91/6 درصد پیش بیني 

سرمایه گذاري و 39/5 درصد از اشتغال پیش بیني شده این جوازها به صنایع شیمیایي 

از  محصوالت  شیمیائي،  محصوالت  و  مواد  ساخت  نفت،  از  حاصل  فرآورده هاي  و  )کك 

درصد   97/5 تعداد،  از  درصد   74/4 مجموع  در  دارد.  اختصاص  پالستیك(  و  الستیك 

سرمایه گذاري و 79/5 درصد از اشتغال پیش بیني شده جوازهاي تأسیس صادره استان 

به صنایع شیمیایي، کانی غیرفلزي، غذایي، حمل و نقل و صنایع فلزی و مابقی به سایر 

صنایع اختصاص داشته است.
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جدولوضعیتجوازهایتأسیسصنعتیصادرهاستانبهتفکیكشهرستاندرسالهای94و93

شهرستان
13931394

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

68291600913946529299741358بوشهر
161749000576101254864280تنگستان

999800018432596832جم
32118900059418459790431دشتستان

856400020848611259دشتی
2229100026411323028212دیر
239000003813217551118دیلم

727200014019248350282کنگان
4280003513605550265گناوه

00044925237عسلویه
1898917009377615062004393074کل استان

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

جدولوضعیتجوازهایتأسیسصنعتیاستانبهتفکیكشهرستان)تجمعی(تاپایان
سالهای94و93

شهرستان
13931394

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

45650166130244935931513107بوشهر
1176859374112196405517تنگستان

992532179534103761455جم
2324511410123847604262دشتستان

11040275506610226991915دشتی
29221625811456116526225437دیر
11698458292959405301961دیلم

58410521901237186773526کنگان
34103901450118698972665گناوه

69501487692149617994عسلویه
152048000245950158748347847839کل استان

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان



گزارش  اقتصادی،  اجتماعی   و  فرهنگی   استان   بوشهر   سال   1394 244 

جدولوضعیتجوازهایتأسیسصنعتیصادرهاستانبهتفکیكصنعتدرسالهای94و93

گروهصنعت
13931394

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

68084176319007466استخراج سایر معادن
1574347933914282684247محصوالت غذائي و آشامیدني ها

62802012113790188169ساخت منسوجات
دباغي - چرم - کیف- چمدان - 

2318524022145732کفش

8849168213370518چوب و محصوالت چوبي بجز مبل
31628407967026276ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي
24750033152272344کك و فراورده هاي حاصل از نفت

215769493426129588105ساخت مواد و محصوالت شیمیائي
2432139725915295256274محصوالت از الستیك و پالستیك

36164711548439870038549سایر محصوالت کاني غیرفلزي
111000037000ساخت فلزات اساسي

123832381859222632154محصوالت فلزي فابریکي
856107335812351631303ساخت ماشین آالت و تجهیزات
102373651969336243219ماشین آالت و دستگاه هاي برقي

00022717860رادیو تلویزیون وسایل ارتباط
0001464513ابزار پزشکي-اپتیکي-دقیق-ساعت

2185002533151343وسایل نقلیه موتوري
173361468805101696317478سایر تجهیزات حمل و نقل

2549503433017841مبلمان سایرمصنوعات
47961060319655474بازیافت

65826281897573109سایر فعالیت هاي خدمات مهندسي
فعالیت هاي پشتیباني و کمکي حمل و 

47535350000نقل فعالیت هاي آژانس هاي مسافرتي

1898917009377615062004393074کل استان
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان



فصل سوم: امور تولیدی  245 

جدولوضعیتجوازهایتأسیسصنعتیاستانبهتفکیكصنعت)تجمعی(تاپایان
سالهای94و93

گروهصنعت
13931394

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

3241495339034622397448استخراج سایر معادن 
2198231303542921486347605659محصوالت غذائي و آشامیدني ها 

19758129606201539673739ساخت منسوجات 
10497902251271247257پوشاک و عمل آوردن پوست خز 

4623527846235278دباغي - چرم -کیف-چمدان-کفش 
4149922457038466909538چوب و محصوالت چوبي بجز مبل 
3849458367342544238701ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي 

13900121390012انتشار و چاپ و تکثیر 
281785739755691291783628905735کك و فراورده هاي حاصل از نفت 

1102591933261048711426222113710928ساخت مواد و محصوالت شیمیائي 
1912118116216619922798232254محصوالت از الستیك و پالستیك 

4046125661578042067425286079سایر محصوالت کاني غیرفلزي 
1854611861395161312150945ساخت فلزات اساسي 

961267972183210115779091967محصوالت فلزي فابریکي 
41127106410455016821481382ساخت ماشین آالت و تجهیزات 

24400032228015062ماشین آالت دفتري و حسابداري 
5358588478260893857963ماشین آالت و دستگاه هاي برقي 

713184712365034593رادیو تلویزیون وسایل ارتباط 
1064794437310696089289ابزار پزشکي-اپتیکي-دقیق-ساعت 

15223347718951822649901938وسایل نقلیه موتوري 
100107472325219104117749905421سایرتجهیزات حمل ونقل 

1615517116919185349210مبلمان سایر مصنوعات 
2755431055829745564622بازیافت 

فعالیت هاي پشتیباني و کمکي حمل و 
5585254455852544نقل؛ فعالیت هاي آژانس هاي مسافرتي 

3331816037640404012475سایر فعالیت هاي خدمات مهندسي 
152048000208445950158748347793247839کل استان

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان



گزارش  اقتصادی،  اجتماعی   و  فرهنگی   استان   بوشهر   سال   1394 246 

صدورپروانهبهرهبرداري

در سال 1394 در مجموع 26 فقره پروانه بهره برداري با سرمایه گذاري بالغ بر 1454 

میلیارد ریال و اشتغال 391 نفر صادر گردیده که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد، 

سرمایه و اشتغال به ترتیب 10/3، 87/6 و 53/8 درصد کاهش یافته است. همچنین در 

پروانه  فقره   730 تعداد   ،94 سال  پایان  تا  بهره برداري  پروانه  موجود  وضعیت  خصوص 

بهره برداري با سرمایه گذاري 112423 میلیون  ریال و اشتغال 28812 نفر وجود داشته 

که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد، سرمایه و اشتغال به ترتیب نشانگر 2/4، 7/3 و 

2/6 درصد افزایش می باشد.

مقایسهوضعیتپروانهبهرهبرداريصادرهطیسالهای94-1393دراستانبوشهر

اشتغال)نفر(سرمایه)میلیاردریال(تعداد)فقره(عنوان

261454391پروانه بهره برداري صادره در سال 94
2911722847پروانه بهره برداري صادره در سال 93

53/8-87/6-10/3-درصد تغییرات
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

مقایسهوضعیتموجودپروانهبهرهبرداريتاپایانسالهای94-1393دراستانبوشهر

اشتغال)نفر(سرمایه)میلیاردریال(تعداد)فقره(عنوان

وضعیت موجود پروانه بهره برداري تا پایان 
73011242328812اسفند ماه 94

وضعیت موجود پروانه بهره برداري تا پایان 
71310480428077اسفند ماه 93

2/47/32/6درصد تغییرات
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان



فصل سوم: امور تولیدی  247 

توزیعشهرستانيپروانههایبهرهبرداریصادره

آمار موجود پروانه هاي بهره برداري صادره حاکي از این موضوع است که تا پایان سال 

استان، 98 درصد  بهره برداري  واحدهاي صنعتي در حال  تعداد  از  1394، 72/2 درصد 

به  واحدها  این  شده  ایجاد  اشتغال صنعتي  از  درصد   90/1 و  انجام شده  سرمایه گذاري 

چهار شهرستان بوشهر، دشتستان، کنگان و عسلویه اختصاص دارد، به عبارتي این چهار 

شهرستان به عنوان قطب هاي صنعتي استان شناخته مي گردند. قریب به اتفاق واحدهاي 

بزرگ صنعتي استان که شامل واحدهاي تولیدي با اشتغال باالي 50 نفر مي باشند در این 

چهار شهرستان قرار گرفته اند و در حقیقت بوشهر، دشتستان، کنگان و عسلویه خاستگاه 

اصلي صنعت استان مي باشند. 

ایجاد منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس با حجم سرمایه گذاري ده ها میلیارد دالري 

در جنوب استان بوشهر، ساختار توزیع فضایي مراکز صنعتي استان را به شدت تحت تأثیر 

قرار داده و استمرار فعالیت هاي این منطقه موجب سوق دادن سرمایه گذاري هاي صنعتي 

تنگستان  و  دشتي  دیر،  عسلویه،  کنگان،  شامل  استان  جنوبي  شهرستان هاي  سمت  به 

گردیده است. 

توزیعصنعتیپروانههایبهرهبرداریصادره

بررسي آمار پروانه هاي بهره برداري صادره استان تا پایان سال 94 نشانگر این موضوع 

است که، 15/8 درصد از تعداد، 93/8 درصد پیش بیني سرمایه گذاري و 48/2 درصد از 

از  فرآورده هاي حاصل  و  به صنایع شیمیایي )کك  پروانه ها  این  اشتغال پیش بیني شده 

نفت، ساخت مواد و محصوالت شیمیائي، محصوالت از الستیك و پالستیك( اختصاص 

دارد. در مجموع 67/4 درصد از تعداد، 98 درصد سرمایه گذاري و حدود 70/5 درصد از 

کانی  شیمیایي،  صنایع  به  استان  صادره  بهره برداري  پروانه هاي  شده  پیش بیني  اشتغال 

غیرفلزي و غذایي و مابقی به سایر صنایع اختصاص داشته است.



گزارش  اقتصادی،  اجتماعی   و  فرهنگی   استان   بوشهر   سال   1394 248 

جدولوضعیتپروانههایبهرهبرداریصادرهاستانبهتفکیكشهرستاندرسالهای94و93

شهرستان
13931394

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

114283508185106بوشهر
02711 0 0تنگستان

1578000جم
9293183570188دشتستان

161181106دشتی
146000دیر
136000دیلم

3102042019کنگان
1101422119گناوه

1108562424114142عسلویه
2911722847261454391کل استان

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

جدولوضعیتپروانههایبهرهبرداریاستانبهتفکیكشهرستان)تجمعی(تاپایان
سالهای94و93

شهرستان
13931394

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

272498010013276517110120بوشهر
4927685050275840تنگستان

134113914102151جم
1611452308516215043128دشتستان

5337578251342688دشتی
3511542134114416دیر
151303250151303250دیلم

5010812273955108312764کنگان
3511833439166375گناوه

30853329464349261610080عسلویه
7131048042807773011242328812کل استان

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان



فصل سوم: امور تولیدی  249 

جدولوضعیتپروانههایبهرهبرداریصادرهاستانبهتفکیكصنعتدرسالهای94و93

گروهصنعت
13931394

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

2696243533402426استخراج سایر معادن 
825289215931822528محصوالت غذائي و آشامیدني ها

000000ساخت منسوجات 
000000ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي
ساخت چوب و محصوالت چوبي 
و چوب پنبه به استثناي مبلمان 

ساخت کاال از ني و مواد حصیر بافي 
1215445175126862

انتشار چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط 
116334323000شده 

1301061110700017کك و فراورده هاي حاصل از نفت
31085899625916942015ساخت مواد و محصوالت شیمیائي
139006349400184محصوالت از الستیك و پالستیك

2251810815117171سایر محصوالت کاني غیرفلزي
000000ساخت فلزات اساسي

34834533138405محصوالت فلزي فابریکي
000000ماشین آالت و تجهیزات

4368551071520014ماشین آالت و دستگاه هاي برقي
0001190015رادیو تلویزیون و وسایل ارتباط 

000000ابزار پزشکي اپتیکي - دقیق -ساعت 
000000وسایل نقلیه موتوري

000118505سایر تجهیزات حمل و نقل
142003000مبلمان سایر مصنوعات

11430012000بازیافت
15600019290839سایر فعالیت هاي خدمات مهندسي

2911729428847261453799391کل استان
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان



گزارش  اقتصادی،  اجتماعی   و  فرهنگی   استان   بوشهر   سال   1394 250 

جدولوضعیتپروانههایبهرهبرداریاستانبهتفکیكصنعت)تجمعی(تاپایانسالهای94و93

گروهصنعت
13931394

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

تعداد
)فقره(

سرمایه
)میلیونریال(

اشتغال
)نفر(

48442451711440887استخراج سایر معادن 
135112154529031351153071.52793محصوالت غذائي و آشامیدني ها 

115306115306محصوالت از توتون و تنباکو 
81426775537144725481ساخت منسوجات 

8191211781912117پوشاک و عمل آوردن پوست خز 
333497160333497160دباغي -چرم -کیف-چمدان-کفش 
2229869043522301376437چوب و محصوالت چوبي بجز مبل 
25940833842594083384ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي 

316474745316474745انتشار و چاپ و تکثیر 
2052556901595622659495777149کك و فراورده هاي حاصل از نفت 

3344905310625831388289325655ساخت مواد و محصوالت شیمیائي 
58564903880626182131075محصوالت از الستیك و پالستیك 

2403538413364824236715773645سایر محصوالت کاني غیرفلزي 
7345867773458677ساخت فلزات اساسي 

4330463788445313077901محصوالت فلزي فابریکي 
26300382302630038.5230ساخت ماشین آالت و تجهیزات 

457355457355ماشین آالت دفتري و حسابداري 
1614510736117151972383ماشین آالت و دستگاه هاي برقي 

5365326226547رادیو تلویزیون وسایل ارتباط 
16381638ابزار پزشکي-اپتیکي-دقیق-ساعت 

23410142341014وسایل نقلیه موتوري 
366391444849376409944854سایر تجهیزات حمل و نقل 

5134465061764653مبلمان سایر مصنوعات 
2179703021797030بازیافت 

فعالیت هاي پشتیباني و کمکي 
حمل و نقل فعالیت هاي آژانس هاي 

مسافرتي 
165723165723

599195888126168123سایر فعالیت هاي خدمات مهندسي 
7131048037392807773011242298328812کل استان

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان



فصل سوم: امور تولیدی  251 

شهركهاونواحيصنعتي

تا پایان سال 1394 تعداد یازده شهرک، هفت ناحیه صنعتي و یك منطقه ویژه مصوب 

در استان وجود داشته است. در مجموع 230/4 هکتار زمین صنعتي در شهرک ها و نواحی 

صنعتي به متقاضیان واگذار شده و تا تاریخ مذکور تعداد 311 واحد تولیدي در آنها به 

بهره برداري رسیده اند. یازده شهرک صنعتي استان شامل شهرک هاي صنعتي بوشهر 1و2 

و صنعتی دریایی در شهرستان بوشهر، شهرک صنعتي برازجان در شهرستان دشتستان، 

شهرک  صنعتي بندر ریگ در شهرستان گناوه، شهرک صنعتي دیلم در شهرستان دیلم، 

در  خورموج  صنعتي  شهرک  تنگستان،  شهرستان  در  دلوار  و  اهرم  صنعتي  شهرک هاي 

در  کنگان  صنعتي  شهرک  و  دیر  شهرستان  در  دیر  صنعتي  شهرک  دشتي،  شهرستان 

شهرستان کنگان مي باشد. مساحت کل شهرک ها و نواحی صنعتي استان 1759 هکتار 

است. تعداد کل قطعات این شهرک ها و نواحی 2969 قطعه بوده که 707 قطعه از آنها 

واگذار گردیده است. قدیمي ترین شهرک صنعتي استان، شهرک صنعتي بوشهر 1 مي باشد 

که عملیات اجرایي آن از قبل از انقالب اسالمي آغاز شده و در سال 1370 به بهره برداري 

رسیده و در حال حاضر ظرفیت آن تکمیل گردیده است. 

هفت ناحیه صنعتي استان شامل ناحیه صنعتي چغادک در شهرستان بوشهر، ناحیه 

تنگستان،  شهرستان  در  بنه گز  صنعتي  ناحیه  دشتستان،  شهرستان  در  گزبلند  صنعتي 

ناحیه صنعتي بویرات در شهرستان دیلم، ناحیه صنعتي بنك در شهرستان کنگان، ناحیه 

صنعتي لمبدان در شهرستان دیر و ناحیه صنعتي دشتي در شهرستان دشتي مي باشند.

و  هکتار   3900 کل  مساحت  با  نیز  گناوه  شهرستان  در  استان  شمال  ویژه  منطقه 

مساحت زمین صنعتی 2089 هکتار به تصویب رسیده ولی هنوز هیچگونه واگذاری در آن 

صورت نگرفته است.
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بخش معدن

اموراکتشاف

طي سال 94 تعداد 2  فقره پروانه اکتشاف صادر گردیده است. در نتیجه انجام عملیات 

اکتشافي و تأیید آن، تعداد یك فقره گواهي کشف با تخمین 6 میلیون تن ذخیره مواد 

در  ارقام  این  که  شده  صادر  کیلومترمربع   0/4 وسعت  به  مطالعاتي  محدوده  در  معدني 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل در زمینه تعداد پروانه اکتشاف، تعداد گواهي کشف صادره 

و میزان ذخیره مکشوفه به ترتیب 60، 75 و 81/25 درصد کاهش یافته است.  

صدورمجوزبهرهبرداري

سالیانه  استخراج  میزان  مجموع  با  بهره برداري  پروانه  فقره   10 تعداد   94 سال  طي 

ریال  میلیون   9246/6 سرمایه گذاري  با  نفر   35 اشتغال  ایجاد  هدف  با  و  تن   418000

صادر گردیده است. این ارقام در مقایسه با سال قبل از لحاظ تعداد پروانه صادره، اشتغال، 

سرمایه گذاري و ظرفیت استخراج سالیانه به ترتیب 28/5، 23/9، 23/9 و 12/3 کاهش 

داشته است.

وضعیتموجودمعادن

تا پایان سال 94 تعداد معادن داراي مجوز بهره برداري در استان 221 معدن می باشد 

که در مقایسه با سال گذشته 0/9 درصد کاهش داشته است. از این تعداد 85 معدن در 

معدن   19 کوهي،  واریزه  استخراج  زمینه  در  معدن   106 الشه،  سنگ  استخراج  زمینه 

در  معدن   4 آهك،  سنگ  استخراج  زمینه  در  معدن   3 گچ،  سنگ  استخراج  زمینه  در 

زمینه استخراج مارن، 1 معدن در زمینه استخراج سنگ نمك و 3 معدن آلویوم مجوز 

بهره برداري داشته اند.

طي سال 94 از این تعداد معادن، بالغ بر 6/3 میلیون تن مواد معدني استخراج شده 
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است. که مواد معدني استخراجي به ترتیب میزان استخراج، شامل واریزه کوهي، سنگ 

الشه، سنگ آهك، آلویوم، سنگ گچ و مارن مي باشد. میزان بهره برداری از معادن استان 

نسبت به سال قبل حدود 20/7 کاهش یافته است.

اشتغال موجود در معادن استان تا پایان سال 94، بالغ بر 1113 نفر و میزان سرمایه گذاري 

موجود در معادن به میزان 351 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته از لحاظ 

اشتغال و میزان سرمایه گذاري به ترتیب 5/4 و 0/4 درصد کاهش نشان می دهد.

عملکردبخشامورمعادنواکتشافاتمعدنيطيسالهای1393-94

درصدتغییراتسال94سال93عـنوانشاخـص

60-52تعداد )فقره(پروانه اکتشاف صادره

گواهي کشف صادره

75-41تعداد )فقره(
81/25-326میزان ذخیره مکشوفه )میلیون تن(

91-65960هزینه عملیات )میلیون ریال(
60-10/4مساحت محدوده )کیلومتر مربع(

مشخصات پروانه
بهره برداري صادره

28/5-1410تعداد )فقره(
23/9-4635اشتغال

میزان ظرفیت اسمي استخراج 
12/3-477418سالیانه )هزارتن(

23/9-126919646/6سرمایه گذاري )میلیون ریال(
4/3-73/770/5میزان ذخیره )میلیون تن(

13200تعداد )فقره(اجازه برداشت صادره
99241994816/3میزان وصول حقوق دولتي وصول شده )میلیون ریال(

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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مقایسهشاخصهایمهممعادناستانطيسالهاي1393-94

درصدتغییراتسال94سال93عنوانشاخص

0/9-223221تعداد معادن )فقره(

5/4-11771113تعداد پرسنل موجود در معادن )نفر(

0/4-352869351462میزان سرمایه گذاري )میلیون ریال(

3/1-30394502944332میزان ذخیره قطعی )هزار تن(

2-1587993015548230میزان استخراج اسمی )تن(

20/7-79193426279550میزان استخراج واقعی )تن(

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

توزیعفضایيمراکزمهمتولیدموادمعدني

آمارهاي موجود حاکي از این است که در پایان سال 1394 مجموع ذخایر مواد معدني 

استان بالغ بر 2944332 هزار تن بوده که شهرستان دیر با 712762 هزار تن ذخیره مواد 

معدني 24/2 درصد از مجموع میزان ذخایر قطعی مواد معدني استان را به خود اختصاص 

داده است. بعد از شهرستان دیر، شهرستان دشتستان با 695131 هزار تن حدود 23/6 

به خود اختصاص داده و شهرستان هاي دشتی، کنگان و تنگستان  را  این ذخایر  درصد 

نیز به ترتیب با 562478 هزار تن، 429664 هزار تن و 350930 هزار تن حدود 19/1، 

14/6 و 11/9 درصد ذخایر مواد معدني استان را در خود جاي داده اند. به عبارت دیگر 

حدود 93/4 درصد از ذخایر قطعی مواد معدني استان به پنج شهرستان دشتستان، دیر، 

دشتي، کنگان و تنگستان اختصاص داشته و حدود 6/6 درصد باقیمانده ذخایر نیز به چهار 

شهرستان عسلویه، جم، دیلم و گناوه اختصاص دارد.

در بخش معادن در حال بهره برداري استان تا پایان سال 1394 نیز شهرستان دشتستان 

28/5 درصد تعداد، 34/4 درصد میزان استخراج واقعی و 26/5 درصد اشتغال این معادن را 

به خود اختصاص داده است. شهرستان دشتی نیز 25/8 درصد تعداد، 26/9 درصد میزان 
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استخراج واقعی و 22/8 درصد اشتغال معادن در حال بهره برداري استان را شامل گردیده 

است. شهرستان کنگان 7/2 درصد تعداد معادن، 20/5 درصد میزان استخراج واقعی و 

16/5 درصد اشتغال این معادن را به خود اختصاص داده است. 

جدولمشخصاتمعادناستانبوشهربهتفکیكشهرستانتاپایاناسفندماه94

نامردیف
شهرستان

تعداد
)فقره(

اشتغال
)نفر(

سرمایهگذاري
)میلیونریال(

ذخیرهقطعي
)هزارتن(

استخراج
اسمی)تن(

استخراج
واقعی)تن(

000000بوشهر1
187951102350930679000210000تنگستان 2
572547315956247832870301684500دشتي 3
632958752969513143155002157000دشتستان 4
45198643027127623003000528600دیر5
161844728442966429500001282980کنگان6
26199215007370010000گناوه 7
52046703777.521000010000دیلم 8
62159815128819500067700جم9
95615443136802905000305070عسلویه10

22111133514622944332156182306255850جمع کل
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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بخش اول- بهداشت و درمان

مقدمه

براي تصمیم گیري فردي و کالن در سطح کشور، بهداشت و درمان یکي از پایه هاي 

اساسي محسوب مي گردد. شاخص هاي بهداشتي و درماني در سطح بین المللي نیز جزء 

شاخص هاي توسعه یافتگي و یا عدم توسعه یافتگي کشورها قرار گرفته و از جایگاه ویژه اي 

برخوردار است. بنابراین به منظور بهینه سازي تصمیم هاي فردي و اجتماعي توسط افراد 

سالم و نیز ارتقاء جایگاه کشور در سطح بین المللي از نظر امکانات بهداشتي و درماني، 

توجه به امر بهداشت و درمان ناگزیر مي نماید.

بررسی معیارها و شاخص های کمی بخش بهداشت و درمان در هر استان و تعیین 

سطح  در  یا  و  مناطق  سایر  به  نسبت  را  آن  جایگاه  و  موقعیت  آنان،  بهره مندی  میزان 

ملی مشخص می سازد. تحلیل و ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی و دسترسی به روند 

فعالیت ها در طول مدت اجرای برنامه هاي توسعه، می تواند زمینه اصالح روند موجود و 

بهبود تحقق اهداف برنامه را فراهم سازد. در این خصوص بررسي وضعیت استان از لحاظ 

برخورداري از امکانات بهداشتي و درماني و توزیع پراکندگي این امکانات در سطح استان 

این قسمت برخي شاخص هاي بهداشتي و درماني مورد  ضروري است. بدین منظور در 

توجه قرار مي گیرد. 

با توجه به اهمیت بهداشت در جامعه می توان یکی از شاخص های اصلی توسعه در 

که  برشمرد  جامعه  بهداشت  و  سالمت  وضعیت  در  مثبت  تغییرات  را  اجتماعی  بخش 

تخصیص هر چه بیشتر سهمی از درآمد خانوار به امر سالمت به جای صرف هزینه های 

گزاف درمان یکی از نتایج توسعه در این بخش می باشد. حساسیت این موضوع در استان 

بوشهر با توجه به صرف هزینه درمان نسبتاً باال نسبت به سایر استان هاي کشور از اهمیت 
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بیشتري برخوردار است. 

خدمات بهداشت و درمان استان بوشهر در سال 94 عمدتاً از طریق 14 بیمارستان و 

مؤسسه درماني ارائه مي شود که تعداد 9 بیمارستان از این بیمارستان ها وابسته به دانشگاه 

علوم پزشکي بوشهر مي باشند. سازمان تأمین اجتماعي توسط 3 و وزارت نفت 2 مؤسسه 

تعداد  خصوص  در  مي نمایند.  رساني  خدمات  خود  پوشش  تحت  افراد  به  فعال  درماني 

مؤسسات درماني مستقر در پایگاه هاي هوایي و دریایي استان به دلیل عدم خدمات رساني 

آنها به عموم مردم استان، آمار و اطالعات دقیقي در دسترس نمي باشد. بر اساس آخرین 

اطالعات موجود تعداد تخت هاي پایگاه هاي نظامي استان 110 تخت اعالم گردیده است. 

کمبود  با  درمانگاه هاي خصوصي  و  بیمارستان ها  از  برخورداري  زمینه  در  بوشهر  استان 

شدید مواجه بوده و این موضوع یکي از دالیل مراجعه بیماران به استان هاي همجوار جهت 

دسترسي به خدمات بهداشتي برتر مي باشد. 

گرچه همان گونه که اشاره گردید در سال هاي اخیر اعتبارات مناسبي در مقایسه با 

گذشته به این حوزه بهداشت و درمان استان اختصاص یافته است ولي متأسفانه مشکالت 

چالش هاي  رفتن  بین  از  تا  بسیاري  فاصله  و  بوده  وسیع  حوزه  این  در  استان  فراروي 

خدمات  پایین  کیفیت  دارد.  وجود  مردم  کمبودهاي  و  نیازها  نمودن  برطرف  و  اساسي 

حتي در بیمارستان هاي جدیدالتأسیس، کمبود شدید پزشك متخصص و فوق تخصص در 

استان، نبود امکانات و تجهیزات پزشکي پیشرفته و بعضاً رایج و معلولي در سایر استان ها، 

نبود مراکز درماني تخصصي و بعضاً بي اعتمادي مردم به سیستم درماني به دلیل عدم 

پاسخگویي آن در برخي مواقع همچنان بیماران دردمند استان را به تحمل ریسك و هزینه 

سفر و استفاده از خدمات استان هاي همجوار مانند استان فارس ناچار مي سازد.

مهم ترین نکته در این سال ها و پس از آغاز به کار دولت یازدهم توجه ویژه ریاست 

و  برنامه ها  اجرای  با  که  طوری  به  می باشد.  درمان  و  بهداشت  بخش  به  محترم جمهور 

طرح های مختلف رضایت شهروندان افزایش یافته و طرح تحول سالمت یکی از مهم ترین 
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موفقیت های دولت قلمداد می گردد. شروع طرح از تاریخ 15 اردیبهشت 93 بوده و این 

طرح به خوبی در استان اجرایی شده است. در ادامه گزارشی از مهم ترین اقدامات دانشگاه 

علوم پزشکی استان در سال 94 جهت اجرای طرح تحول نظام سالمت ارائه می گردد.

تحت  بیمارستان هاي  در  بستري  بیماران  پرداختي  میزان  کاهش  برنامه  اول:  بسته

پوشش وزات بهداشت

شده اند.  بهره مند  بسته  این  مزایای  از  استان  در  بستری  بیمار  نفر  از 77483  بیش 

)هزینه 178.492میلیون ریال( 

بستهدوم: ترویج زایمان طبیعي با رایگان نمودن فرانشیز

انجام شده  دانشگاه  تابعه  بیمارستان های  در  رایگان  زایمان طبیعی  به 6903  قریب 

است. )هزینه 3843 میلیون ریال(

بستهسوم: برنامه حمایت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم

در سال 94 در استان بوشهر 279 پزشك از خدمات بسته برخوردار شده اند که موجب 

افزایش رضایت مندی شان شده است. )هزینه 134.897 میلیون ریال(

بستهچهارم: حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان هاي دانشگاهي

در سال 94 تعداد پزشکان مقیم در بیمارستان های تابعه دانشگاه ماهانه 64 نفر بوده 

)هزینه  نموده اند.  ارائه  درمانی  خدمات  مردم  به  وقت  تمام  فیزیکی  حضور  با  که  است 

25.479 میلیون ریال(

بستهپنجم: ارتقاي کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان هاي دولتي

در بسته ویزیت متخصصین، بیش از 1137986 ویزیت در درمانگاه های تابعه دانشگاه 

صورت گرفته است. )هزینه 29.280 میلیون ریال(

بستهششم: ارتقاءکیفیت هتلینگ در بیمارستان

در راستای اهداف این بسته، اقداماتی در بیمارستان های استان انجام شده است که 

از مهم ترین آنها می توان به تعمیر و رسیدگی سیستم های بهداشتی، زنگ آمیزی اتاق ها، 
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زیباسازی سالن انتظار و نصب پرده های مناسب و توزیع بسته های بهداشتی برای بیماران 

اشاره کرد. )هزینه 46.194 میلیون ریال(

بستههفتم:حفاظت مالی از بیماران صعب العالج، خاص و نیازمند

این بسته با هدف حفاظت مالی بیماران مبتال به بیماری های ویژه در برابر هزینه های 

کمرشکن سالمت و هزینه های سالمت خارج از توان پرداخت آنها طراحی شده است.

مقایسهشاخصهایمهممعادناستانطيسالهاي1393-94

وضعیتدرابتدایشاخص
توضیحاتسال94سال93دولتتدبیروامید

تعداد پزشك متخصص 
بیمارستان های تابع 

دانشگاه )نفر(
 158185223

با توجه به محرومیت استان 
و سطح الف شناخته شدن 
اغلب بیمارستان های آن 
استقبال پزشکان افزایش 

یافت.

تعداد پزشك متخصص 
طرحی و متعهد به

خدمت )نفر(
 3963103

تعداد پزشك متخصص 
210764 مقیم )نفر(

تعداد رشته مقیمی 
11011 )رشته(

تعداد درمانگاه های فعال 
289بیمارستانی

با توجه به افزایش حضور 
پزشکان، درمانگاه های 
غیر فعال و نیمه فعال، 

فعال شدند.

تعداد ویزیت درمانگاهی 
8901.137.986 هزار 600 هزار )نفر(

با توجه به تغییرات صورت 
گرفته در تعرفه ها و ضریب 

محرومیت و همچنین 
استقبال پزشکان و حمایت 
از ماندگاری آنها در مناطق 

محروم این آمار افزایش
یافته است.

درصد سزارین به کل 
کاهش نسبت سزارین به 5447/543زایمان ها

زایمان های طبیعی

قبل از طرح این بسته فعال 302279-ماندگاری پزشکان
نبود.
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تعداد نیروی انسانی 
اجازه جذب نیرو از بسته 611655721 )پرستار(

هتلینگ بیمارستان ها
کارانه و اضافه کار پزشك 
و غیرپزشك مستقل در 

بیمارستان

بین 10 ماه تا بیش 
از یکسال تأخیر در 

پرداخت

پرداخت با
3 ماه تأخیر

پرداخت با 
3 ماه تأخیر

پرداخت به موقع به کادر 
پزشك و پیرا پزشك

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان بوشهر

مهمتریناقداماتانجامگرفتهدربخشوسالمتاستانطیسالهای94

معاونتدرمان:

1. افزایش 60 تخت ویژه در کل استان

2. راه اندازی MRI بیمارستان کنگان

3. اخذ مجوز راه اندازی MRI دوم و آنژیوگرافی دوم در شهر بوشهر 

4. راه اندازی کلینیك تخصصی ملت بوشهر و کلینیك کوثر کنگان

5. بهسازی و توسعه بخش اورژانس بیمارستان های شهدای خلیج فارس بوشهر، زینبیه 

خورموج و امیرالمؤمنین گناوه

معاونتبهداشتی:

1. تکمیل و تجهیز مراکز، پایگاه ها و خانه های بهداشت تحت پوشش

2. تأمین نیروی انسانی جهت مراکز خدمات جامع سالمت پایگاه های سالمت

3. تبدیل مراقبت های بهداشتی از غیرفعال به فعال

4. تهیه و تنظیم سند امنیت غذایی

5. حفظ بروز صفر بیماری فلج اطفال
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جدول2:وضعیتعملکرداعتباراتتملكدارایيهايسرمایهايفصلبهداشتودرمانطي
سالهای 94-1391)میلیونریال(

1391139213931394عنوان
استانی

71510325810456127233370فصل بهداشت
4270166320181875131010برنامه  خدمات  درماني

6724015669025085296960برنامه  خدمات  بهداشتي
02800234005400ساختمان و تجهیزات

ملی
629554600844675550برنامه  خدمات  درماني
010507285000ساختمان و تجهیزات

ماخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

بررسیشاخصهایکلیدیواصلیحوزهبهداشتودرمان

تعداد تخت ثابت )تعداد تخت های بیمارستانی که به هنگام تصویب طرح آن توسط 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بیمارستان در نظر گرفته می شود( در سال 

94 معادل 1471 تخت )در سال قبل از آن 1461( و تعداد تخت هاي فعال بیمارستاني 

چه  و  خالی  چه  بیمارستان  یك  در  دسترس  قابل  بستری  بیماران  تخت  )تعداد  استان 

و  دانشگاهي  بخش  دو  در  تخت   1178 معادل   94 سال  در  نظر(  مورد  روز  هر  در  پر 

غیر دانشگاهي مي باشد. علت غیرفعال بودن برخي تخت هاي بیمارستان هاي استان -به 

خصوص شهرستان هاي محروم تر- عدم وجود پزشك متخصص و تجهیزات مورد نیاز است.

با توجه به آمار ذیل در سال 94 به ازاء هر 76566 نفر، یك بیمارستان در استان بوشهر 

وجود دارد و به همین ترتیب به ازاء هر 910 نفر یك تخت فعال بیمارستاني وجود دارد. 

همان گونه که مشاهده مي گردد، تعداد تخت فعال بیمارستانی در همین سال نسبت به 

سال قبل از آن افزایش داشته و با توجه به رشد جمعیت و شاخص تعداد تخت به ازای هر 

ده هزار نفر جمعیت در استان از 10/4 به 11 بهبود یافته است.
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توجه به  سالمت و درمان مردم از مهم ترین اقدامات دولت تدبیر و امید بوده و طرح های 

و عملیاتی شده که موجبات رضایت مندی  اجرایی  توسط دولت در سطح کشور  مهمی 

مردم را فراهم ساخته است. 

بیشترین تالش در استان بوشهر بر روی توسعه زیرساخت های درمانی متمرکز شده و 

در تأمین نیروهای متخصص، ایجاد فضا، افزایش امکانات و تجهیزات درمانی نیز اقدامات 

با  افزایش تعداد تخت های ویژه که  مؤثری صورت گرفته است. به خصوص در خصوص 

صرف هزینه بسیار بیشتر امکانپذیر است اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

بعالوه مشکل عمده دیگر در این خصوص، توزیع نامناسب تخت هاي بیمارستاني در 

نقاط  در  بیشتر  متخصصان  استقرار  تالش ها،  مهم ترین  از  بخشی  مي باشد.  استان  سطح 

محروم و دسترسی بیشتر به خدمات مؤثر بوده، هر چند تا رسیدن به نقطه رضایت بخش 

فاصله بسیار است. در همین سال به ازاء هر 84600 نفر یك بیمارستان در سطح کشور 

فعالیت داشته است.

تعداد مراکز بهداشتی و درمانی استان بوشهر در سال 94 برابر با 138 مرکز می باشد 

که تعداد 109 مرکز در مناطق شهری و 29 مرکز در مناطق روستایی است، به عبارتي 

21 درصد از کل مراکز بهداشتي و درماني در مناطق روستایي قرار دارند. 
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جدول3:تعدادمؤسساتدرمانيفعالوتختهايفعالموجوددرآنهابرحسبوضعیت
حقوقيطيسالهاي1390-94

شـرح

وابستهبهدانشگاه
علومپزشکيو
خدماتبهداشتي
ودرمانياستان

مؤسساتدرماني
وابستهبهسازمان
تأمیناجتماعي

واحدهایمربوط
بهوزارتنفت

واحدهایمربوط
خصوصيبهنیروهایمسلح

تخت موسسهسال 
تخت موسسهفعال

تخت موسسهفعال
تخت موسسهفعال

تخت موسسهفعال
فعال

139097722164266**00
139197892164267**00
139298042164279**00
139398283196273**00
139498663238274**00

* آمار موجود نمي باشد. 
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان بوشهر 

جدول6:شاخصهايکلیديبهداشتودرماناستانبوشهرطيسالهاي1390-94
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13901369100210/3564/43/322250/8
13911369102010/3584/63/222270/8
13921429104710/2554/33/522250/8
13931461109710/45843/522250/8
13941471117811634/53/92/42230/8

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان بوشهر 
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جدول7:شاخصهایبیمارستانهایوابستهبهدانشگاهبهتفکیكشهرستانطیسالهای
1393-94

نامبیمارستانشهرستان
نسبتفوتدردرصداشغالتخت

هزارنفر
نسبتپذیرش
بیماربرایهرتخت

139313941393139413931394
5863161677/5کل استان

بوشهر
717423236.66.6شهدای خلیج فارس

707216117.58تخصصی قلب
2753037.26.1امام حسینتنگستان
627017177.37.9شهید گنجیدشتستان

445816126.47.9زینبیهدشتي
3748675.98.5بقیه ا...االعظمدیلم

4548897.27.6امام خمینیکنگان

گناوه
5656899.59.6امیرالمؤمنین

18212322420.90.9سوانح و سوختگی
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان بوشهر 
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جدول18:تعدادتختفعالبیمارستانیبهازایهردههزارنفردراستانبهتفکیك
شهرستانهاطيسالهاي1392-93
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30752644441465302507448215/971بوشهر
712701172/453726241192/659تنگستان
254712222897826092022429/380دشتستان

810651607/463796711617/764دشتی
549060000554240000دیر

98344214614/811361777112119/6126کنگان
101542213213101104544214213/6108گناوه
32537123772330151267/981دیلم
546411478/66957989152976جم

0434491327/4100----عسلویه
105654314109710/47510719201411771180جمع

ماخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
استان، مالک  پزشکي  علوم  دانشگاه  بهداشتي  معاونت  اساس سرشماري  بر  استان و شهرستان ها،  * جمعیت کل 
محاسبه شاخص هاي این فصل قرار گرفته است. بیمارستان هاي پایگاه هاي نظامي در آمار فوق در نظر گرفته نشده اند.

جمعیت
سال1394سال1393

کلروستاییشهریکلروستاییشهری
78194327460010565437974082745121071920با احتساب پایگاه ها و شهرک های جم

7207642746009953647354972745121010009بدون احتساب پایگاه ها و شهرک های جم
ماخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
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كشهرستان هاطيسالهاي1393-94
تدراستانبهتفکی

كبهازایهردههزارنفرجمعی
شهرستانجدول19:تعدادپزش

سال1393
سال1394

جمعیت

تعدادکلپزشکان

تعدادپزشكعمومی

تعدادپزشكمتخصصو
فوق تخصص

سهمپزشکانمتخصصاز
کل)درصد(

تعدادداروسازان

تعدادپزشكبهازایهر
دههزارنفر

جمعیت

تعدادکلپزشکان

تعدادپزشكعمومی

تعدادپزشكمتخصصو
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سهمپزشکانمتخصصاز
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جدول4:تعدادمراکزبهداشتيدرماني)شاملدرمانگاهومرکزبهداشتيدرماني(استانبه
تفکیكشهريوروستایيطيسالهاي1390-94

مراکزبهداشتيدرمانيجمـعسـال
شهري

مراکزبهداشتيدرماني
روستایي

13901198831
13911188434
13921259332
139313110328
139413810929

ماخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر

از مجموع 138 مرکز بهداشتي و درماني، تعداد 108 مرکز به صورت روزانه و 30 مرکز به 

صورت شبانه روزی مشغول به فعالیت می باشند که متأسفانه تعداد مراکز خدمات شبانه روزی 

در استان نسبتاً اندک بوده و تواناي پاسخگویي به نیازهاي شهروندان را ندارند. از مجموع 

این مراکز تنها 14 درصد به صورت خصوصی مشغول به فعالیت می باشند، کمبود واحدهاي 

درماني بخش خصوصي یکي دیگر از علل مراجعه بیماران به استان های همجوار می باشد.

جدول5:مراکزبهداشتيودرمانياستانبرحسبنحوهاداره،زمانکارووضعیتحقوقي
)شاملدرمانگاهومرکزبهداشتيدرماني(طيسالهاي1390-94

سـال
وضعیتحقوقيزمانکارنحوهاداره*

وابستهبهشبانهروزيروزانهغیرمستقلمستقل
سایرخصوصيدانشگاه

13901145922791820
139110513902891720
1392104219629921320
1393933810229921722
13941043410830951924

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان بوشهر 
* واحد مستقل واحدي است که داراي تشکیالت و محل فعالیت مستقل باشد و واحد غیرمستقل به واحدي گفته 

مي شود که در داخل واحد دیگري قرار داشته و از امکانات اداري، مالي و پرسنلي واحد مذکور استفاده نماید.
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خانه هاي بهداشت در هر استان، سطح اول ارائه خدمات بهداشتي محسوب مي شوند 

که خدمات تعریف شده اي را به جمعیت تحت پوشش خود ارائه مي دهند و به طور متوسط 

نفر جمعیت روستایي  بهداشتي 1500- 1000  تأمین خدمات  بهداشت جهت  هر خانه 

احداث مي گردد. تعداد خانه هاي بهداشت در سال های 94 برابر با 223 باب بوده است، هر 

خانه بهداشت استان در سال 94 به حدود 1231 نفر جمعیت روستایي خدمات بهداشتي 

ارائه مي نماید. 

در سال 94 تعداد خانه بهداشت فعال به ازای هر هزار نفر جمعیت برابر با 0/8 مي باشد 

که نسبت به سال قبل از آن تغییري نیافته است. 

شاخص اشغال تخت بیمارستاني میزان بهره برداري از منابع را نشان مي دهد. درصد 

فوریت های  برای  بقیه  درصد   16 یا   15( باشد  درصد   85 تا   84 بین  اگر  تخت  اشغال 

بیمارستان،  منابع  از  بهره برداري  میزان  گفت  مي توان  مي شود(  گرفته  نظر  در  پزشکی 

مطلوب بوده است. این شاخص از تقسیم مجموع تعداد تخت هایی که در طی یك دوره 

زمانی معین در اشغال بیماران بوده است بر تعداد تخت های قابل استفاده در هر بخش 

ضربدر تعداد روزهای یك دوره معین زمانی محاسبه مي گردد. در سال 94 این شاخص 

در بیمارستان هاي استان 63 درصد بوده است که همچنان روند افزایشی را طی می نماید. 

بیمارستان خلیج فارس با 74 درصد، بیشترین درصد اشغال و بیمارستان سوانح سوختگی 

گناوه )به دلیل ماهیت مرتبط با این سوانح( با 21 درصد، کمترین درصد اشغال روزانه 

تخت را در میان سایر بیمارستان ها دارا مي باشند.  

پزشکان، مهم ترین عامل در مدیریت تخصیص منابع بخش سالمت محسوب مي شوند 

عهده  بر  درماني  و  بهداشتي  خدمات  کارایي  و  اثربخشي  میزان  در  را  اساسي  نقش  و 

و  متخصص  عمومی،  پزشك  از  برخورداری جمعیت  بررسی وضعیت شاخص های  دارند. 

دندانپزشك مهم ترین روش تعیین میزان برخورداری جمعیت از درمان مناسب مي باشد. 

به  نسبت  بر 1281 پزشك مي باشد که  بالغ  استان در سال 94  پزشکان  تعداد کل 
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سال قبل با 1095 پزشك، رشد قابل توجه 17 درصدی افزایش داشته است. با این حال 

مقایسه شاخص نسبت پزشك به هزار نفر جمعیت در استان و کشور نشان دهنده پایین تر 

بودن میزان شاخص استانی بوده به گونه ای که شاخص کشور 1/8 و استان 1/2 می باشد.

تعداد پزشك عمومي استان به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت در سال 94، برابر با 4/5 

نفر است. تعداد کل پزشکان متخصص و فوق تخصص استان در سال 94 برابر با 418 نفر 

بوده که نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است از مجموع 

پزشکان عمومی، متخصص و دندانپزشك در استان، 37 درصد در مرکز استان مشغول به 

فعالیت هستند که به دلیل وضع اجتماعی و فرهنگی و وجود انگیزه های مناسب تر جذب 

به  نیاز  با  ارتباط  در  به خصوص  استان گردیده اند در حالی که سایر شهرستان ها  مرکز 

پزشکان متخصص، با کمبود بیشتري مواجه هستند. گرچه بنظر می رسد در سال های اخیر 

اقدامات مؤثری در خصوص بهبود شرایط در شهرستان های محروم تر برداشته شده، ولی 

همچنان عدم توازن معناداری مشاهده می گردد به گونه ای که متأسفانه در شهرستان هاي 

تنگستان 4 و عسلویه تنها 2 متخصص حضور دارد و شهرستان دیر فاقد پزشك متخصص 

مي باشد. تعداد پزشك متخصص استان به ازای هر10 هزار نفر جمعیت در سال 94 برابر 

با 3/9 متخصص بوده است.

تعداد دندانپزشك به ازای هر10 هزار نفر جمعیت در سال 94 برابر با 2/4 دندانپزشك 

بوده که نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته است. 

بیشتر  بهداشت و سالمت تالش  اهمیت وجود کادر متخصص در عرصه  به  توجه  با 

پزشك  سرانه  افزایش  و  نیروها  این  جذب  افزایش  جهت  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

متخصص و فوق تخصص و دندانپزشك در استان طی سال های آتي ضروري مي باشد.

سایرشاخصهایحوزهبهداشتودرمان

شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، نشان دهنده تأثیر عوامل محیطی، سوءتغذیه 
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و کمبود ارائه خدمات بهداشتی است. مرگ کودکان زیر پنج سال، عبارت است از مرگ 

خروجي زنده حاملگي در فاصله تولد تا کامل شدن 59 ماه و 29 روزگي. با شناخت این 

شاخص، اطالع از بیماری های مؤثر در مرگ و میر کودکان افزایش یافته و در نتیجه امکان 

بیشتری جهت برنامه ریزی صحیح بهداشتی و مصون سازی فراهم می آید. نرخ مرگ و میر 

با 15/49 درصد می باشد که  کودکان زیر پنج سال در هزار تولد زنده در سال94 برابر 

نسبت به سال قبل16 درصد افزایش داشته است. ناهنجاری مادرزادی و سوانح و حوادث 

از دالیل این افزایش می باشد. میزان این شاخص در کشور معادل 15/5 در هزار تولد زنده 

و همانند استان می باشد.

شاخص مرگ کودکان زیر 5 سال در قالب دو شاخص مرگ نوزادی )زیر یك ماه( و 

مرگ کودکان یك ماه تا 5 سال بررسی می شود که در بررسی شاخص ها و مطالعات انجام 

شده شایع ترین علت مرگ نوزادان، نارسی و ناهنجاری های مادرزادی است که متأثر از 

کیفیت خدمات بارداری و ارائه خدمات مناسب و به موقع بیمارستانی برای نوزادان نارس 

است. در مرگ های یك ماه تا 5 سال نیز بیشترین علت را حوادث و ناهنجاری ها تشکیل 

می دهند که در این زمینه، هماهنگی های بین بخشی عظیمی را می طلبد. البته در بهبود 

این شاخص به خصوص در زمینه افزایش کیفیت مراقبت های بارداری با توجه به اجرای 

برنامه ادغام یافته سالمت مادران، اجرای برنامه کودک سالم و مراقبت از کودک بیمار در 

راستای تشخیص و درمان به موقع بیماری هایی مانند عفونت های تنفسی و اسهال اقدامات 

زیادی در استان انجام شده است.

میزان مرگ و میر کودکان زیر یك سال در سال 94 برابر 12/46 نفر در صد هزار تولد 

زنده بوده که متأسفانه نسبت به سال قبل یك واحد افزایش یافته است.

این شاخص، بیشتر نشانگر سطح بهداشت زنان باردار و چگونگی رشد جنین طی دوره 

بررسی ها  واقع می گردد.  بهداشتی مناسب، مفید  برنامه های  ارائه  بارداري است و جهت 

نشان می دهد بیشتر مرگ و میر نوزادان، ناشی از وجود شرایط نامساعد محیطی، تغذیه 
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و عدم مراقبت های بهداشتی است. تغذیه مناسب و رعایت نکاتی که بیماری های شایع 

نظیر اسهال و عفونت های تنفسی را کاهش می دهد و پایش رشد کودکان به ارتقای سطح 

سالمت آنان در این دوران کمك می کند. 

میزان مرگ و میر مادران باردار به علل عوارض حاملگي در سال 94 برابر با 18/6 نفر 

در هر یکصد هزار تولد زنده مي باشد که نسبت به سال قبل بهبود یافته است. مرگ و میر 

مادري، عبارت است از مرگ یك زن هنگام حاملگي، زایمان یا در فاصله 42 روز بعد از 

خاتمه حاملگي بدون در نظر گرفتن طول مدت و محل حاملگي و بدون توجه به این که 

علت مرگ، حاملگي یا درمان هاي مربوط به حاملگي باشد. میزان این شاخص در کشور 

معادل 18 در هزار تولد زنده گزارش شده است.  

بارداري،  خدمات  کیفیت  جمله  از  متعددي  عوامل  از  متأثر  مادران  مرگ  شاخص 

کیفیت خدمات زایماني و پس از زایمان مي باشد. همچنین بیش از 99 درصد مرگ ها در 

بیمارستان اتفاق افتاده است که تمام موارد فوق به طور کامل در کمیته دانشگاهي کاهش 

مرگ مادران ذکر شده و توجه به خدمات بیمارستاني و نقش آنها در مرگ مادران، توجه 

بیشتر بخش خصوصي )متخصصین زنان( به امر مراقبت مادران و توجه به کیفیت خدمات، 

بهبود کیفیت خدمات خارج بیمارستاني در مراکز بهداشتي درماني پیشنهاد مي شود. 

نمودن  فعال  و  مادران  به  دادن  آگاهی  جهت  گسترده  فعالیت های  زمینه  این  در 

مشاوره هاي درون منزل و ارتقاي سطح آگاهي همسران مادران باردار، راه اندازی تسهیالت 

خدمات  ارائه  کیفیت  و  راندمان  افزایش  همچنین  محلی،  ماماهای  آموزش  و  زایمانی 

زایشگاهی و حساس سازي پرسنل پزشکي و خانواده ها در مواجه با عالئم خطر در استان 

راه گشا خواهد بود. مهم ترین دالیل مرگ و میر مادران در استان بوشهر عبارتند از: لوپوس، 

آمبولی و خونریزی مغزی. بیماری لوپوس یکی از انواع بیماری خود ایمنی است و زمانی 

رخ می دهد که سیستم ایمنی بدن بیمار شروع به حمله بافت ها و اندام های بدن خود فرد 

می کند. این حمالت باعث التهاب، ورم و آسیب دیدن نقاط مختلف بدن همچون مفاصل، 
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پوست، کلیه ها، خون، قلب و ریه می شود.

تعداد افراد مبتال به ایدز در پایان سال 94 برابر با 475 نفر می باشد و 27 مورد جدید 

به شمار مبتالیان به ویروس HIV در این سال افزوده گردیده است. به طور کلی تعداد 

مبتالیان به ویروس ایدز در استان نسبت به سال گذشته 6 درصد افزایش یافته است.

و  نیست  واگیر  بیماري هاي  دیگر  مانند  ایدز  بیماري  در  ابتال  موارد جدید  شناسایي 

مواردي که شناسایي مي شود به احتمال بسیار زیاد چندین سال قبل دچار بیماري بوده 

و عالئم نشان نداده اند. 

از  استان و وجود مرکز مشاوره پس  بیماري در سطح  برنامه هاي کنترل  به  با توجه 

شناسایي هر فرد مبتال، خانواده و اطرافیان تحت آموزش و مراقبت قرار مي گیرند و در این 

زمینه هدف اصلي از مجموعه اقدامات بیان شده عدم انتقال بیماري به اطرافیان فرد به 

ویژه خانواده درجه یك مي باشد که از بروز مورد جدید جلوگیري شود.

تعداد آزمایشگاه هاي استان در سال 94 برابر با 80 آزمایشگاه مي باشد که در مقایسه 

با سال قبل یك واحد به آزمایشگاه ها افزوده گردیده است. از مجموع آزمایشگاه هاي استان 

11 آزمایشگاه به صورت شبانه روزی مشغول به فعالیت می باشند. در سال 94، حدود 81 

آزمایشگاهی، جمعیتی  واحد  هر  مجموع  در  و  بوده  دولتی  استان  آزمایشگاه هاي  درصد 

معادل 13400 نفر را در کل استان تحت پوشش قرار می دهد.

مرکز مي باشد.  با 71  برابر  در سال 94  استان  فیزیوتراپي  و  توانبخشي  مراکز  تعداد 

نسبت جمعیت استان به یك واحد توانبخشي و فیزیوتراپي 15097 نفر است، یعني تقریباً 

به ازاي هر 15 هزار نفر یك واحد توانبخشي و فیزیوتراپي موجود است. در استان 3 واحد 

توانبخشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، 57 واحد خصوصی و 11 واحد مربوط به سایر 

سازمان ها، ادارات و شرکت ها می باشد.

تعداد مراکز پرتونگاري و رادیولوژي استان در سال 94 برابر با 46 مرکز مي باشد که در 

مقایسه با سال قبل 2 مرکز به این گونه از مراکز خدماتي و درماني افزوده شده است. به 
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طور کلی هر مرکز پرتونگاري جمعیتی معادل 23300 نفر را در کل استان تحت پوشش 

قرار می دهد.

تعداد داروخانه هاي استان در سال 94 برابر با 94 داروخانه مي باشد. تنها 13 درصد 

یك  نفر جمعیت  هر 11530  ازاي  به  می باشند.  فعالیت  مشغول  شبانه روزی  به صورت 

داروخانه در استان وجود دارد. 

بخش خصوصي  به  درماني   - بهداشتي  مراکز  داروخانه هاي  اغلب  اخیر  در سال هاي 

به  پایان سال 94 تعداد 80 داروخانه هاي سطح استان  واگذار گردیده به طوري که در 

صورت خصوصي اداره مي گردند. همچنین تعداد پزشکان داروساز استان در این سال برابر 

124 نفر بوده که نسبت به سال قبل 18 درصد افزایش یافته است. 

مشغول  استان  مرکز  در  اورژانس  مرکز   1 و  شهری  ثابت  اورژانس  پایگاه   11 تعداد 

در  و  دقیقه  در شهرها 7  به مصدومین  در رسیدگی  میانگین کشوری  است.  فعالیت  به 

شهرهای استان 5 دقیقه است.

اواخر سال 93 بر اساس موافقت نامه وزارت بهداشت با نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی یك فروند بالگرد برای امداد هوایی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قرار 

گرفت و این اورژانس فعالیت خود را آغاز کرد به گونه ای که در حال حاضر هر ماه به طور 

میانگین 4 مأموریت به خصوص بیمارانی از جزیره خارگ و خدمات رسانی جاده ای را با 

موفقیت انجام داده و در کاهش زمان رساندن مصدومین به مراکز خدمات پزشکی نقش 

بسزایی ایفا نموده است. با راه اندازی اوژانس هوایی در این استان، بوشهر هفدهمین استان 

برخوردار از این مزیت برای خدمات رسانی به بیماران در کشور به شمار می رود. حادثه خیز 

بودن استان لزوم تقویت امکانات پزشکی مشابه را ضروری می نماید. کاهش مرگ و میر 

اهداف  از جمله  درمانی  مراکز  نزدیك ترین  به  حادثه  محل  از  مصدومان  انتقال سریع  و 

منطقه  فرودگاه  در  اکنون  که هم  بالگرد  این  می باشد.  بوشهر  هوایی  اورژانس  راه اندازی 

دوم نیروی دریایی ارتش مستقر است و بنا به تشخیص ستاد هدایت اورژانس، پرواز انجام 



فصل چهارم: امور فرهنگی، آموزش و اجتماعی  279 

می دهد در شرایط خاص و بحرانی قابلیت حمل سه بیمار را دارد. مسافت تحت پوشش 

این بالگرد 150 کیلومتر از شمال به دیلم و از جنوب به کنگان است. محدودیت شعاع 

پروازی برای اورژانس هوایی بوشهر باعث شده در دو شهرستان جم و عسلویه در جنوب 

استان امکان خدمات دهی به بیماران نباشد و درصورت نیاز باید بیماران از طریق زمینی 

به شهرستان کنگان منتقل و پس از آن از طریق هوایی به مرکز استان اعزام شوند.

پایگاه   32 با  برابر   94 سال  در  بوشهر  استان  راهی  بین  اورژانس  پایگاه  کل  تعداد 

مي باشد. شهرستان عسلویه تنها شهرستاني است که فاقد پایگاه ثابت بین راهي می باشد. 

برای راه اندازی اورژانس منطقه عسلویه نیاز به زمین است که تا تأمین اراضی مورد نظر 

دانشگاه آمادگی دارد اورژانس عسلویه را در کانکس راه اندازی کند.

تعداد کل آمبوالنس هاي استان در سال 94 برابر با 138 دستگاه مي باشد که از این 

تعداد 136 دستگاه دولتي )75 دستگاه در مراکز اورژانس و 61 دستگاه در بیمارستان ها 

و سایر مؤسسات درماني( و 2 دستگاه خصوصي موجود مي باشد. 

جدول8:تعدادآزمایشگاههاوداروخانههاياستانبرحسبنحوهادارهوزمانکارطی
سالهای1390-94

سـال
زمانکارنحوهاداره

شبانهروزيروزانهغیرمستقلمستقل
آزمایشگاه

139114586012
13921559659
139317626910
139419616911

داروخانه
13917111748
139277148011
139383108112
13948598212

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان بوشهر 
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جدول9:تعدادآزمایشگاههاوداروخانههاياستانبرحسبوضعیتحقوقيطی
سالهای1390-94

سایرخصوصيوابستهبهدانشگاهعلومپزشکيجمــعسـال

آزمایشگاه
13906948138
139172481410
139274501410
139379541510
139480521612

داروخانه
1390773677
13918226911
13929127712
13939328110
13949438110

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان بوشهر 

جدول10:تعدادمراکزپرتونگاريوتوانبخشياستانبرحسبوضعیتحقوقيطی
سالهای1390-94

سایرخصوصيوابستهبهدانشگاهعلومپزشکيجمــعسـال

مرکز پرتونگاري و رادیولوژی
13904114198
13914014179
139247142310
139344142010
139446142111

توانبخشي و فیزیوتراپی
13905133711
1391513399
13926445010
13937035710
13947135711

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان بوشهر 
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جدول13:تعدادآزمایشگاهها،داروخانههاومراکزپرتونگاريوتوانبخشياستاندرسال94
بهتفکیكشهرستانها

شهرستان
مرکزتوانبخشيمرکزپرتونگاريداروخانهآزمایشگاه

خصوصیدولتیخصوصیدولتیخصوصیدولتیخصوصیدولتی
6416138125211457کل استان

12762769619بوشهر
5021000تنگستان
14331646312دشتستان

61041013دشتي
30031001دیر
40041002دیلم

62281306کنگان
72084129گناوه
31032115جم

40260000عسلویه
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان بوشهر 

جدول11:تعدادآمبوالنسهايدولتيوغیردولتياستاندرسالهاي1390-94

جمعغیردولتيدولتياورژانس115سال

میانگینزمانیشروع
پاسخگوییتارسیدنبر

بالینبیمار)دقیقه(
جادهشهر

1390605621186/49
1391625511184/56/7
13926655212358/6
1393705721296/58
13947561213856

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان بوشهر 
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جدول15:تعدادمراکزاورژانس115استاندرسال1394

شهرستان
تعداد

پایگاههاي
مصوب

نسبتتعدادتعدادپایگاه هايموجود
پایگاههای
اورژانس
موجودبه
مصوب

مرکز
اورژانس

پایگاهثابت
شهري

پایگاهثابت
بینراهي

پایگاه
جمعهوایی

491113214490کل استان
813418100بوشهر

501405100تنگستان
901809100دشتستان

60140583دشتي
501405100دیر
40120375دیلم

30110267کنگان
40120375گناوه
201102100جم

30020267عسلویه
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان بوشهر 
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جدول:حوادثویژهومهماتفاقافتادهدراستانبوشهرطیسالهای1393-94

نوعحادثه

13941393

کل
اد
عد
ت

ین
وم
صد

دم
دا
تع

ها
تی

فو
اد
عد
ت

س
الن
بو
آم
داد

تع
ده
ش
زام

اع

کل
اد
عد
ت

ین
وم
صد

دم
دا
تع

ها
تی

فو
اد
عد
ت

س
الن
بو
آم
داد

تع
ده
ش
زام

اع

یژه
ث و

واد
ح

58352431405632135113حوادث ترافیکی
14231011حوادث شغلی محیطی

124808171015مسمومیت ها
1717028010زلزله

4-360448انفجار آتش زا و خطرناک
10101040سقوط هواپیما و بالگرد

 و 
هم

ث م
واد

ح
ری

طرا
اض

110000-1درگیری
282852623231123تیراندازی

312315101415غرق شدگی
82681221012خودکشی

1216586018712853576183جمع کل
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان بوشهر 
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جدول16:برخيازشاخصهايبخشبهداشتودرماناستانطيسالهاي1390-94

واحدعنوانشاخص
متعارف

عملکرد
13901391139213931394

1/611/681/671/711/73درصدرشد طبیعی جمعیت
20/220/720/6420/7621/03ده هزار نفرمیزان تولد خام

74/24/24/26/4درصدنسبت سالخوردگی جمعیت
7/17/27/27/57/5آزمایشگاهآزمایشگاه به ازاء صد هزار نفر جمعیت
7/98/28/98/88/7داروخانهداروخانه به ازاء صد هزار نفر جمعیت

مراکز پرتونگاري و رادیولوژي به ازاء صد هزار 
4/244/64/24/3پرتونگارينفر جمعیت

مراکز توانبخشي و فیزیوتراپي به ازاء صد هزار 
5/35/16/26/66/6توانبخشينفر جمعیت

8784858786درصدنسبت داروخانه هاي بخش خصوصي به کل
1919191920درصدنسبت آزمایشگاه هاي بخش خصوصي به کل
نسبت مراکز پرتونگاري و رادیولوژي بخش 

46/443494546درصدخصوصي به کل

نسبت مراکز توانبخشي و فیزیوتراپي بخش 
7376788180درصدخصوصي به کل

MRI 22222مرکزتعداد مراکز
77777مرکزتعداد مراکز سی تی اسکن

11111دستگاهآنژیوگرافی
21402143275522723171تعدادتعداد آنژیوگرافی

نسبت تخت ویژه PICU-NICU-ICU-CCU به 
0/90/90/90/960/98ده هزار نفرجمعیت

0/030/020/020/020/02هزار نفرنسبت تخت سوختگی به هزار نفر جمعیت
0/050/050/050/040/04هزار نفرنسبت تخت روانی به هزار نفر جمعیت

5860727396تختتعداد تخت های دیالیز استان
2/52/42/42/52/6روزمتوسط اقامت بیمارستانی

نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت در 
6/87/26/977/5نفربیمارستان های وابسته

نسبت فوت شده در هزار نفر جمعیت در 
3/83/63/63/53/6هزار نفربیمارستان های وابسته

1923253026بابتعداد درمانگاه و مراکز ترک اعتیاد 
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واحدعنوانشاخص
متعارف

عملکرد
13901391139213931394

درصد دسترسي به مراقبت هاي اولیه بهداشتي 
از طریق شبکه هاي دولتي بهداشتي در مناطق 

روستایي
100100100100100درصد

نسبت مراکز بهداشتي درماني روستایي دایر به 
9196969696درصدکل طرح شبکه

نسبت مراکز بهداشتي درماني روستایي ملکي 
9493969696درصدبه کل طرح شبکه

نسبت خانه هاي بهداشتي دایر به کل طرح 
98100100100100درصدشبکه

نسبت خانه هاي بهداشتي ملکي به کل طرح 
9295959595درصدشبکه

میزان دسترسي جمعیت روستایي به آب 
9898/6799/2899/499/8درصدآشامیدني سالم

8990/9892/4893/994/8درصدمیزان دفع بهداشتي زباله در روستاها
90/993/1492/494/995/1درصدخانوار روستایي برخوردار از توالت بهداشتي

مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی و 
74/8777679/680/2درصدبهداشتی دارای معیار بهداشتی شهری

77/577/174/477/779/5درصداماکن عمومی دارای معیار بهداشتی شهری
واحدهای بهداشتی درمانی شهری با شرایط 

59/482/682/375/986درصدمطلوب از نظر بهداشت محیط

درصد نمونه های ناسالم محصوالت خوراکی و 
0/160/280/062/90/13درصدمکمل های غذایی در سطح واردات

100100100100100درصدمیزان پوشش واکسیناسیون
پوشش واکسیناسیون هپاتیت ب نوبت سوم 

100100100100100درصدکودکان زیر یکسال

درصد دانش آموزان 18-6 ساله تحت پوشش 
1001001008898درصدخدمات بهداشتي

2/862/782/762/72/7دارومیانگین اقالم دارویی در نسخ
20/218/8517/2216/8417/01درصددرصد نسخ های حاوی داروی تزریقی

نسبت استفاده از روش های مطمئن جلوگیری 
66/266/864/449/654/6درصداز بارداری

66/2566/864/449/654/6درصدپوشش تنظیم خانواده

ادامهجدول16:برخيازشاخصهايبخشبهداشتودرماناستانطيسالهاي1390-94
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واحدعنوانشاخص
متعارف

عملکرد
13901391139213931394

میزان مرگ و میر مادران باردار به علل عوارض 
27/2915/520/619/218/6درصدحاملگي

99/999/9499/9499/9899/96درصدمیزان زایمان ایمن توسط افراد دوره دیده
درصد عمل سزارین به کل زایمان ها در 

4952534843درصدبیمارستان های وابسته

درصد هزار میزان مرگ و میر کودکان زیر یك سال
14/8414/1212/6611/5612/46تولد زنده

درصد هزار میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال
18/3817/2114/9713/3915/49تولد زنده

5/85/75/86/36/1درصددرصد متولدین با وزن کمتر از 2500 گرم
تعداد نوزادان مبتال به کم کاری تیرویید 

62698292136نفر)مادرزادی(

364383419448475نفرتعداد مبتالیان به ایدز 
3326352927نفرموارد جدید ابتال به ایدز

1215712نفرتعداد موارد فوت ایدز

بروز کل سرطان ها
مورد درصد 

هزار نفر 
جمعیت

27/113/628/838/935

درصد فوت سرطان و تومورها به کل فوت 
111111/71210/6درصدشدگان

433/562/9درصددرصد فوت کهولت سن به کل فوت شدگان
درصد فوت بیماری های قلبی - عروقی به کل 

394142/141/840/9درصدفوت شدگان

87/58/35/77/3درصدمیزان بروز سل درصد هزار نفر

بیماریهایرایجبینمردماستانبوشهردرسالهای1393-94

واحداندازهگیریبیماریهایرایج
میزانشیوع

13931394
5051/2شیوع )هزار(فشارخون

3536/5شیوع )هزار(دیابت
17/316/7بروز)هزار(انواع حوادث

3735بروز)صدهزار(سرطان

ادامهجدول16:برخيازشاخصهايبخشبهداشتودرماناستانطيسالهاي1390-94
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گدراستانبوشهردرسال1393-94
جدول20:مهمترینعللمر

رتبه
ت
عل

گ
تمر

عل
سال1393

رتبه
ت
عل

گ
تمر

عل
سال1394

تعداد
درصد

تعداد
درصد

1
بیماری های قلبی و عروقی

1539
41/8

1
بیماری های قلبی و عروقی

1565
40/9

2
حوادث غیرعمد

432
11/7

2
سرطان و تومورها

407
10/6

3
سرطان و تومورها

443
12/0

3
حوادث غیرعمد

358
9/4

4
ك

بیماری های غدد، تغذیه و متابولی
234

6/4
4

ك
بیماری های غدد، تغذیه و متابولی

282
7/4

5
بیماری های دستگاه تنفسی

180
4/9

5
ف شده و مبهم

عالئم و حاالت بد تعری
237

6/2
6

ت سن(
ف شده )کهول

عالئم بدتعری
147

4/0
6

بیماری های دستگاه تنفسی
197

5/2
7

بیماری های حول تولد
140

3/8
7

بیماری های حول تولد
165

4/3
8

ناهنجاری های مادرزادی و کروزومی
90

2/4
8

بیماری های دستگاه ادراری - تناسلی
112

2/9
9

بیماری های دستگاه ادراری - تناسلی
88

2/4
9

ش
بیماری های دستگاه گوار

94
2/5

10
ش

بیماری های دستگاه گوار
82

2/2
10

ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی
71

1/9
11

بیماری های روانی و اختالل رفتاری
49

1/3
11

بیماری های سیستم عصبی
71

1/9
12

خودکشی
44

1/2
12

بیماری های عفونی و انگلی
63

1/6
13

قتـل
42

1/1
13

بیماری های عفونی و انگلی
58

1/5
سایر موارد

170
4/6

سایر موارد
142

3/7
گ ها

جمع کل مر
3680

100
گ ها

جمع کل مر
3822

100
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان بوشهر 
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جدول17:فعالیت هايبهداشتيودرمانيدرتولیدناخالصداخلياستانبوشهرطي
سال هاي92-1385)میلیاردریال–درصد(

فعالیت

13861387

سهماستانکشوراستان
درکشور

سهمفعالیت
GDP در
استان

سهماستانکشوراستان
درکشور

سهمفعالیت
GDP در
استان

58837280/81/60/9772468451/60/9بهداشت و درمان دولتي
419/150876/90/80/6456568520/80/5بهداشت  و درمان خصوصي

1007/188157/71/11/512281036971/21/5جمع

فعالیت

13881389

سهماستانکشوراستان
درکشور

سهمفعالیت
GDPدر
استان

سهماستانکشوراستان
درکشور

سهمفعالیت
GDPدر
استان

1126671251/71/312811549541/71/1بهداشت و درمان دولتي
571666260/90/77727625610/7بهداشت  و درمان خصوصي

16971337511/322053786991/31/7جمع

فعالیت

13901391

سهماستانکشوراستان
درکشور

سهمفعالیت
GDPدر
استان

سهماستانکشوراستان
درکشور

سهمفعالیت
GDPدر
استان

16901014297/18/018921126207/17/0بهداشت و درمان دولتي
9019027314/01023963941/14/0بهداشت  و درمان خصوصي

29511917023/12/129152090144/11/1جمع

فعالیت

13921393

سهماستانکشوراستان
درکشور

سهمفعالیت
GDPدر
استان

سهماستانکشوراستان
درکشور

سهمفعالیت
GDPدر
استان

25561466407/16/035052018927/18/0بهداشت و درمان دولتي
15701328572/14/013211402199/03/0بهداشت  و درمان خصوصي

41262794975/1148263421114/11/1جمع
ماخذ: حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران. محاسبات نگارنده  
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جدول19:وضعیتمشارکتبخشخصوصیدرسال1394دربخشسالمتاستانبوشهر

ف
نامواحدهایواگذارشدهیامجوزدادهشدهبهبخشخصوصیردی

نوعواگذاری

تعداد
د
ری
خ

ت
دم
مجوزخ

داده
تیشده

ری
دی
م

8*شرکت های مبارزه با حشرات و جوندگان1
13*مجوز خدمات سالمت محیط کار2
5*واگذاری پایگاه های حاشیه3
*واگذاری داروخانه های کلیه مراکز بهداشتی درمانی4
1*پشتیبانی سیستم اطالعات بیمارستانی بقیه ا...االعظم دیلم5
*تأمین خودرو6

حفظ و نگهداری تأسیسات بیمارستان شهیدگنجی برازجان و شهدای 7
2*خلیج بوشهر

8IVF 1*خدمات درمان ناباروری
*خرید خدمت پرستاری در بیمارستان ها9
*سلف سرویس بیمارستان شهیدگنجی برازجان10
*سلف سرویس معاونت دانشجویی فرهنگی11
*غدا فروشی رفاهی دانشگاه12
*کلینیك تشخیص آلرژی13
*مدیریت مهدکودک بیمارستان قلب14
*مدیریت مهدکودک شبکه بهداشت تنگستان15
*مرکز کاهش آسیب ناشی از اعتیاد16
*نگهداری فضای سبز بیمارستان بقیه ا...االعظم17
*دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی خیبر، امام رضا دیلم، وحدتیه و 7 تیر18
*امحا زباله19
*تسهیالت زایمانی تنگ ارم20
*مرکز سالمت جامعه21
*تأمین نیروی حفاظتی بیمارستان بقیه ا...االعظم دیلم22
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شاخصهایبخشتحقیقاتوپژوهشدانشگاهعلومپزشکیاستانبوشهرطی
سالهای1393-94

مراکزتحقیقاتی
تعدادطرحهایمصوب

9394
1514مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی

92مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای
132مرکز تحقیقات طب عفونی و گرمسیری

بودجهپژوهشی
شاخص)درصد(

9394
14نسبت اعتبار پژوهشی به کل بودجه دانشگاه
3463-رشد اعتبار پژوهشی نسبت به سال گذشته

5154نسبت بودجه های طرح های تحقیقاتی به کل بودجه پژوهشی
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بخش دوم - تربیت بدنی

مقدمه

توجه به ورزش و تالش بر توسعه آن در میان همه اقشار جامعه، به دلیل آثار سودمندی 

است که الزم و حیاتی می باشد. فعالیت های بدنی باعث افزایش بنیه و قدرت افراد شده و 

در مواقع سختی و اضطراب توان آن ها را برای تحمل چنین وضعیت هایی افزایش می دهد. 

تقویت روحیه سالم نقش مهمي  نیروي جسماني و  به پرورش  با توجه  بدني  تربیت 

در تندرستي و شادابي اقشار مختلف جامعه بر عهده داشته و به عنوان عاملي مهم در 

تقویت ارزش هاي اجتماعي و رفتارهاي مطلوب افراد مطرح مي باشد. گستره فعالیت هاي 

است، در عین  نشاط جامعه  و  پویایي  و  نمایانگر سطح سالمتي  آنکه  تربیت بدني ضمن 

مي سازد  فراهم  نیز  را  ملي  وفاق  و  سرافرازي  و  فرهنگي  ارزش هاي  اعتالي  زمینه  حال 

 ... و  اجتماعي  فرهنگي،  چندگانه  نمود  تربیت بدني،  بخش  فعالیت  آثار  ترتیب  بدین  و 

مي یابد. اهمیت ورزش از یك سو و وجود ویژگي جواني جمعیت کشور و استان، همچنین 

عالقه مندي نوجوانان به فعالیت هاي ورزشي از سوي دیگر، توجه بیش از پیش به تأمین و 

تجهیز امکانات ورزشي و مهم تر از آن اتخاذ تدابیري براي استفاده بهینه از آنها را اجتناب 

ناپذیر مي نماید.

در این فصل با استفاده از شاخص هاي مهم بخش تربیت بدني در سال های 93 و 94، 

گزارشي از وضعیت موجود شاخص هاي این بخش، ورزشکاران، فضاها و امکانات ورزشي 

ارائه گردیده است. 

تعدادورزشکارانتحتپوششنهادهايورزشهمگانيوورزشقهرماني

ورزشکار همگاني به فردي گفته مي شود که ورزش را با هدف تأمین تندرستي و ارتقاء 
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سطح سالمت و نشاط انجام مي دهد و معطوف به کسب نتیجه و مدال نمي باشد. تعداد 

ورزشکاران تحت پوشش نهادهاي ورزش همگاني استان در سال 94 بالغ بر 81448 نفر 

مي باشد که از این تعداد حدود 57/6 درصد مرد و 42/4 درصد زن بوده است و نسبت به 

سال قبل که 77569 نفر بوده در مجموع 5 درصد افزایش نشان مي دهد. در سال 94، 

 19/1 بوشهر،  شهرستان  به  استان  همگانی  ورزش  پوشش  تحت  جمعیت  درصد   25/9

آن  از  و پس  داشته  اختصاص  دیلم  به شهرستان  و 14 درصد  به شهرستان جم  درصد 

شهرستان  و  گرفته  قرار  دشتي  و  دیر  عسلویه،  کنگان،  تنگستان،  گناوه،  شهرستان های 

دشتستان با 4/3 درصد، کمترین ورزشکار تحت پوشش ورزش همگاني را دارا مي باشد.

با توجه به قوانین و  یافته اي است که  ورزش قهرماني، ورزش هاي رقابتي و سازمان 

مقررات خاص، براي ارتقاء رکوردهاي ورزشي و کسب رتبه یا مدال انجام مي شود. در سال 

94 تعداد ورزشکاران تحت پوشش نهادهاي ورزش قهرماني استان 14134 نفر گزارش 

شده که از این تعداد 77/4 درصد مرد و 22/6 درصد زن بوده اند. تعداد این ورزشکاران در 

مجموع نسبت به سال قبل 2/8 درصد افزایش داشته است. در سال 94 شهرستان بوشهر 

بیشترین ورزشکار تحت پوشش نهادهاي ورزش قهرماني را در استان داشته و شهرستان 

دشتی کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. 

تعدادکارشناسانومربیانورزشي

با کمك این شاخص می توان به تصویر روشنی از ساز و کارهای اجرایی و نیروي انساني 

فعال در بخش تربیت بدنی استان دست یافت. تعداد کارشناسان ورزشي استان در سال 94 

برابر با 211 نفر مي باشد که نسبت به سال گذشته حدود 7/7 درصد افزایش داشته است. 

شهرستان بوشهر با 52 نفر بیشترین و شهرستان عسلویه با 11 نفر کمترین کارشناس 

ورزشي را در این سال در میان شهرستان هاي استان دارا بوده اند. 

تعداد مربیان ورزشي استان در سال 94 برابر با 2500 نفر بوده که نسبت به سال قبل 
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6/9 درصد افزایش یافته است. شهرستان بوشهر با 704 نفر )28/2 درصد( داراي بیشترین 

و شهرستان دیر با 85 نفر )3/4 درصد( داراي کمترین تعداد مربي در میان شهرستان هاي 

استان مي باشند.

تعداد داوران استان بوشهر در سال 94 برابر با 1640 نفر بوده که نسبت به سال قبل 

4/5 درصد افزایش یافته است. شهرستان بوشهر با 543 نفر )33/1 درصد( داراي بیشترین 

و شهرستان عسلویه با 61 نفر )3/7 درصد( داراي کمترین تعداد داور در استان مي باشند.

مکان هايورزشي

مکان ورزشی به هر نوع فضایی محصور، اعم از روباز یا سر پوشیده اطالق می گردد که 

در آن یك یا چند فعالیت ورزشی انجام می شود و از یك برنامه ریزی تشکیالتی برخوردار 

و تحت نظارت سازمان تربیت بدنی باشد.

دولتی  ورزشی  سالن   98 و  خصوصی  ورزشي  سالن   723 تعداد   94 سال  پایان  تا 

در استان در حال فعالیت بوده اند که نسبت به سال قبل به ترتیب 11/7 و 3/1 درصد 

رشد نشان می دهد. مجموع مساحت سالن های ورزشی استان 215664 مترمربع بوده که 

نشانگر 6/9 درصد افزایش نسبت به سال 93 می باشد. همچنین تا پایان سال 94 تعداد 84 

مکان ورزشی روباز با مساحت 618999 مترمربع در استان موجود بوده که در مقایسه با 

سال قبل از نظر تعداد و مساحت به ترتیب 2/4 و 2/3 درصد افزایش یافته است. بیشترین 

تعداد مکان های ورزشی استان )روباز و سرپوشیده( در شهرستان بوشهر و کمترین آنها در 

شهرستان گناوه قرار گرفته است.

مجموع استخر سرپوشیده استان، 5 استخر با مساحت 8519 مترمربع می باشد که از 

این لحاظ کمبود جدی احساس می گردد و می بایست افزایش تعداد استخرهای سرپوشیده 

به صورت جدی در دستور کار مدیریت استان قرار گیرد. تا پایان سال94 تعداد 27 زمین 

ورزشی روستایی با مساحت 202448 مترمربع در استان موجود بوده که شهرستان دشتی 
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با 6 زمین بیشترین سهم را دارا بوده است. 

زماني  واحد  یك  در  که  مي شود  گفته  ورزشکاراني  تعداد  به  ورزشي،  مکان  ظرفیت 

مکان هاي  ظرفیت  کل  باشند.  داشته  را  مکان  یك  در  ورزشي  فعالیت  امکان  مشخص 

ورزشي استان در سال 94 برابر با 9200 نفر در روز مي باشد که در مقایسه با سال قبل 

6/9 درصد رشد داشته است. باالترین ظرفیت مکان هاي ورزشي با 3750 نفر - روز مربوط 

به شهرستان عسلویه  نفر - روز مربوط  با 400  بوشهر و کمترین ظرفیت  به شهرستان 

بانوان نیز برابر 3814 نفر - روز مي باشد که  مي باشد. ظرفیت مکان هاي ورزشي خاص 

نسبت به سال قبل حدود 5/9 درصد افزایش داشته است. 

با توجه به آنچه گفته شد در ارتباط با راهبرد »گسترش ورزش های پرورشی، همگانی، 

تفریحی، قهرمانی و حرفه ای در استان« در مجموع می توان نشانه های بهبود را در گستره 

راهبرد مذکور مشاهده نمود ولی با توجه به گسترش جمعیت استان و نیز حیاتی بودن 

اشاعه فرهنگ  به  باید  ارتقاء سطح سالمت و نشاط اجتماعی، همچنان  نقش ورزش در 

ورزش همگانی و فراهم سازی ساز و کار اجرایی آن بیشتر مبادرت ورزید. در این زمینه 

احداث فضاهای ورزشی در شهرستان های محروم و توزیع مناسب تر امکانات و اعتبارات به 

گونه ای که نابرابری های موجود تقلیل یابد، توجه به ورزش کارکنان دولت از طریق فراهم 

اختصاصی  ورزشی  مکان های  احداث  به  بیشتر  توجه  الزم،  امکانات  و  تأسیسات  نمودن 

بانوان، همچنین اهتمام ویژه به منظور علمی کردن ورزش مفید خواهد بود.

مقایسهشاخصهایبخشتربیتبدنیبهنسبتجمعیتشهرستانها

در این بخش به منظور این که تصویر روشن تری از وضعیت شاخص های بخش تربیت 

نسبت  به  شاخص ها  این  مقایسه  باشیم،  داشته  اختیار  در  شهرستان ها  سطح  در  بدنی 

جمعیت شهرستان ها ارائه می گردد. 

1-فضایورزشیروباز: سرانه فضای ورزشی روباز به ازاء 10 هزار نفر جمعیت در 
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کل استان در سال 94 بالغ بر 5711 مترمربع محاسبه گردیده است. سرانه فضای ورزشی 

روباز شش شهرستان تنگستان، دشتستان، دشتی، دیر، دیلم و عسلویه باالتر از میانگین 

و سرانه چهار شهرستان بوشهر، جم، کنگان و گناوه پائین تر از میانگین قرار گرفته است. 

شهرستان دیلم با 11245 مترمربع دارای بیشترین سرانه و شهرستان کنگان با 2265 

مترمربع دارای کمترین سرانه فضای ورزشی روباز به ازاء 10 هزار نفر جمعیت بوده اند. 

2-فضایورزشیسرپوشیده: سرانه فضای ورزشی سرپوشیده به ازاء 10 هزار نفر 

برآورد گردیده است. سرانه  بر 1990 مترمربع  بالغ  جمعیت در کل استان در سال 94 

فضای ورزشی سرپوشیده پنج شهرستان دشتستان، دیر، کنگان، گناوه و عسلویه پائین تر 

از میانگین و سرانه پنج شهرستان بوشهر، تنگستان، جم، دشتی و دیلم باالتر از میانگین 

قرار گرفته است. شهرستان دیلم با 3790/8 مترمربع دارای بیشترین سرانه و شهرستان 

کنگان با 650/3 مترمربع دارای کمترین سرانه فضای ورزشی سرپوشیده به ازاء 10 هزار 

نفر جمعیت بوده اند. 

3-مساحتسالنهایورزشیدولتی: سرانه مساحت سالن های ورزشي دولتی به 

ازاء 10 هزار نفر جمعیت در کل استان در سال 94 بالغ بر 947/6 مترمربع محاسبه شده 

است. سرانه مساحت سالن های ورزشي دولتی چهار شهرستان بوشهر، جم، دیلم و عسلویه 

باالتر از میانگین و سرانه شش شهرستان تنگستان، دشتستان، دشتی، دیر، کنگان و گناوه 

پائین تر از میانگین قرار گرفته است. شهرستان دیلم با 2120/8 مترمربع دارای بیشترین 

با 505 مترمربع دارای کمترین سرانه مساحت سالن های  سرانه و شهرستان دشتستان 

ورزشي دولتی به ازاء 10 هزار نفر جمعیت بوده اند.

4-مساحتسالنهایورزشیخصوصی: سرانه مساحت سالن های ورزشي خصوصی 

به ازاء 10 هزار نفر جمعیت در کل استان در سال 94 بالغ بر 1042/3 مترمربع محاسبه 

شده است. سرانه مساحت سالن های ورزشي خصوصی پنج شهرستان بوشهر، تنگستان، 

کنگان،  دشتستان،  جم،  شهرستان  پنج  سرانه  و  میانگین  از  باالتر  دیلم  و  دیر  دشتی، 
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با 1670مترمربع  دیلم  قرار گرفته است. شهرستان  میانگین  از  پائین تر  و عسلویه  گناوه 

دارای بیشترین سرانه و شهرستان کنگان با 433 مترمربع دارای کمترین سرانه مساحت 

سالن های ورزشي خصوصی به ازاء 10 هزار نفر جمعیت بوده اند.

5-افرادتحتپوششنهادهايورزشهمگاني: نسبت افراد تحت پوشش نهادهاي 

ورزش  همگاني به ازاء 10 هزار نفر جمعیت در کل استان در سال 94 بالغ بر 751/5 نفر 

افراد تحت پوشش نهادهاي ورزش  همگاني شش شهرستان  محاسبه شده است. نسبت 

شهرستان  چهار  نسبت  و  میانگین  از  باالتر  گناوه  و  دیلم  دیر،  جم،  تنگستان،  بوشهر، 

دشتستان، دشتی، کنگان و عسلویه پائین تر از میانگین قرار گرفته است. شهرستان دیلم 

با 3425/2 نفر دارای بیشترین نسبت و شهرستان دشتستان با 145 نفر دارای کمترین 

نسبت افراد تحت پوشش نهادهاي ورزش  همگاني به ازاء 10 هزار نفر جمعیت بوده اند.

6-افرادتحتپوششنهادهايورزشقهرمانی: نسبت افراد تحت پوشش نهادهاي 

ورزش  قهرمانی به ازاء 10 هزار نفر جمعیت در کل استان در سال 94 بالغ بر 130/4 نفر 

محاسبه شده است. نسبت افراد تحت پوشش نهادهاي ورزش  قهرمانی شش شهرستان 

شهرستان  چهار  نسبت  و  میانگین  از  باالتر  گناوه  و  دیلم  دیر،  جم،  تنگستان،  بوشهر، 

دشتستان، دشتی، کنگان و عسلویه پائین تر از میانگین قرار گرفته است. شهرستان جم با 

424/3 نفر دارای بیشترین نسبت و شهرستان دشتستان با 36/1 نفر دارای کمترین نسبت 

افراد تحت پوشش نهادهاي ورزش  قهرمانی به ازاء 10 هزار نفر جمعیت بوده اند.

نهادهاي  پوشش  تحت  افراد  نفر  ازاء 100  به  مربی  تعداد  نسبت  مربی:  تعداد -7

ورزش  همگانی و قهرمانی در کل استان در سال 94 بالغ بر 2/6 نفر محاسبه گردیده است. 

نسبت افراد تحت پوشش نهادهاي ورزش  قهرمانی چهار شهرستان بوشهر، جم، دشتستان 

و دشتی باالتر از میانگین و نسبت شش شهرستان تنگستان، دیر، دیلم، کنگان، گناوه و 

عسلویه پائین تر از میانگین قرار گرفته است. شهرستان دشتی با 4/5 نفر دارای بیشترین 

نهادهاي  پوشش  تحت  افراد  نسبت  کمترین  دارای  نفر   1/6 با  دیلم  و شهرستان  نسبت 
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ورزش  قهرمانی به ازاء 10 هزار نفر جمعیت بوده اند.

اکثر  این موضوع است که شهرستان های دیلم و جم در  نشانگر  ارائه شده  اطالعات 

شاخص ها به شکل معناداری از میانگین استانی باالتر قرار گرفته اند که یکی از دالیل آن 

جمعیت پائین این دو شهرستان نسبت به سایر شهرستان ها می باشد. شهرستان بوشهر نیز 

با دارا بودن بیشترین جمعیت در بین شهرستان های استان در اکثر شاخص ها از میانگین 

استانی باالتر است. شهرستان های دشتستان و کنگان نیز در اکثر شاخص ها از میانگین 

استانی پائین تر می باشند.
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شاخصهایکلیدیتربیتبدنیاستانطیسالهای1393-94

درصدتغییراتسال1394سال1393واحدعنوانردیف

95983سالنسالن های ورزشي دولتی1
64772311سالنسالن های ورزشي خصوصی2
74282110سالنکل سالن های ورزشي دولتی و خصوصی3
1001481027042متر مربعمساحت سالن های ورزشي دولتی4
10156011296011متر مربعمساحت سالن های ورزشي خصوصی5

مجموع مساحت سالن های ورزشي دولتی و 6
2017082156646متر مربعخصوصی

82842مکانتعداد مکان های ورزشی روباز7
6049996189992متر مربعمساحت مکان های ورزشی روباز8
550استخرتعداد استخر سرپوشیده9
851985190متر مربعمساحت استخر سرپوشیده10
242712زمینتعداد زمین هاي ورزشي روستایي11
1977382024482متر مربعمساحت زمین هاي ورزشي روستایي12
861092006نفر – روزظرفیت مکان هاي ورزشي استان13
360038146نفر – روزظرفیت مکان هاي ورزشي خاص بانوان14

تعداد ورزشکاران مرد تحت پوشش نهادهای 15
10615109343نفرورزش قهرمانی

تعداد ورزشکاران زن تحت پوشش نهادهای 16
313832002نفرورزش قهرمانی

مجموع ورزشکاران مرد و زن تحت پوشش 17
13753141342نفرنهادهای ورزش قهرمانی

233825007نفرتعداد مربیان ورزشی18
157016404نفرتعداد داوران ورزشی19
5866165نفرتعداد ناجی غریق20

تعداد مردان تحت پوشش نهادهای ورزش 21
44648468805نفرهمگانی

تعداد زنان تحت پوشش نهادهای ورزش 22
32921345685نفرهمگانی

مجموع تعداد مردان و زنان تحت پوشش 23
77569814485نفرنهادهای ورزش همگانی

ماخذ: اداراه کل ورزش و جوانان استان
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53

80
45

36
616

داور
نفر

543
103

139
221

111
120

105
137

100
61

1640
سالن های ورزشي دولتی

سالن
29

6
10

17
5

4
10

4
6

7
98

ت سالن های ورزشي دولتی
مساح

متر مربع
40364

4806
9000

12100
6470

3192
7048

2380
8594

8750
102704

سالن های ورزشي خصوصی
سالن

200
83

34
142

58
43

34
37

56
36

723
ت سالن های ورزشي خصوصی

مساح
متر مربع

31350
12850

5570
23450

9300
6840

5550
4740

8900
4410

112960
احداث سالن ورزشي

متر مربع
0

0
0

2400
1200

0
0

0
0

0
3600

تعداد مکان های ورزشی روباز
مکان

27
6

2
14

9
6

7
4

2
7

84
ت مکان های ورزشی روباز

مساح
متر مربع

135821
44800

29000
141471

70124
56120

37968
23053

24800
45842

618999
تعداد استخر سرپوشیده

استخر
1

0
0

1
1

0
0

1
1

0
5

ت استخر سرپوشیده
مساح

متر مربع
3400

0
0

1344
1100

0
0

1100
1575

0
8519

تعداد زمین هاي ورزشي روستایي
زمین

2
3

2
2

6
2

2
3

2
3

27
ت زمین هاي ورزشي روستایي

مساح
متر مربع

22210
32240

20090
20120

31840
20090

11600
30150

2200
11908

202448
ت مکان هاي ورزشي استان

ظرفی
نفر – روز

3750
750

1400
590

460
580

410
410

450
400

9200
ص بانوان

ت مکان هاي ورزشي خا
ظرفی

نفر – روز
1350

345
360

370
230

260
160

200
354

185
3814

ش و جوانان استان
ماخذ: اداره کل ورز
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بخش سوم - آموزش و پرورش

مقدمه

آموزش و پرورش به عمل یا فرآیندي اطالق مي شود که از طریق آن دانش، مهارت، 

شایستگي و کیفیت هاي مطلوب رفتار یا منش به فرد آموخته مي شود.

این که آموزش براي فرد و جامعه امري ضروري و مفید است بر کسي پوشیده نیست.

دین مبین اسالم بیش از ادیان دیگر به اهمیت آموزش توجه داشته و گویي رسالت اساسي 

دین اسالم، آموزش و تزکیه نفس انسان بوده است.

بیندازیم مشخص  نگاهی  دولتی  مدارس  ایجاد  و  پرورش  و  آموزش  تاریخچه  به  اگر 

می گردد که بعد از مدرسه دارالفنون در کشور این عمل رونق گرفت. استان بوشهر نیز از 

این قضیه مستثنی نبود که در سال 1319 قمری برابر با 1280 شمسی ساختمان اولین 

مدرسه دولتی به نام مدرسه سعادت ایجاد گردید هر چند که ابتدا این مدرسه به صورت 

مکتب خانه اداره می گردیده است و در سال 1317 شیخ محمد خان سعادت از تهران برای 

مدیریت این مدرسه فرستاده شد و آن را به شکل جدید سازماندهی نمود. در پی ساخت 

فرزند  توسط  فوالدی  نوبنیاد  دولتی  دومین مدرسه  در سال 1327  بود که  این مدرسه 

برومند خالو حسین دشتی به شیوه ی امروزی در روستای بردخون، ایجاد گردید.

در نظام جمهوري اسالمي ایران نیز به اهمیت آموزش و پرورش فراوان پرداخته شده 

است. چنان که حضرت امام خمیني در ابتداي شکل گیري نظام، معلمي و آموزش را شغل 

انبیا دانسته اند.

آموزش و پرورش عالوه بر آنکه فرصتي فراهم مي آورد تا افراد توانائي ها و استعدادهاي 

خویش را پرورش دهند، داراي آثار و فوائد اجتماعي و اقتصادي نیز مي باشد. چرا که با 

باالتر، هزینه هاي درمان و  ارتقاء سطح تحصیالت مردم جامعه، سطح بهداشت و تغذیه 
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اجتماعي  مختلف  صحنه هاي  در  حضور  شد.  خواهد  کمتر  نسبي  طور  به  دارو  سوبسید 

افزایش یافته و میزان اعتیاد و جرم کاهش مي یابد.

از حیث  به خصوص  مختلف  برنامه هاي  بیشتر  در  پرورش  و  آموزش  نقش  به  توجه 

تأمین نیروي انساني مناسب و مورد نیاز جامعه از جمله دالیل ایجاد تغییرات متعدد در 

ساختار نظام هاي آموزشي کشورهاي مختلف است. در این راستا در ابتداي سال تحصیلي 

92-1391 نظام آموزشي جدید )3-3-6( جایگزین نظام قدیم آموزشي گردیده است تا 

بر اساس نظام جدید دانش آموزان براي کسب آداب و مهارت هاي زندگي و اجتماعي آماده 

شوند. بر اساس طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش، مقاطع تحصیلي شامل 6 کالس 

ابتدایي، 3 کالس متوسطه اول )متوسطه اول قدیم( و 3 کالس متوسطه دوم مي باشند. در 

ادامه به بررسي شاخص هاي مهم آموزش و پرورش در سال تحصیلی 95-1394 و مقایسه 

آن با سال قبل پرداخته شده است.

تصویر عملکرد شاخص هاي ارزیابي تحوالت بخش

تعداددانشآموزان

تعداد کل دانش آموزان استان در سال تحصیلی 95-1394 با رشد 4 درصدی نسبت 

به سال قبل برابر با 194667 نفر مي باشد. در سال مذکور سهم دانش آموزان دختر برابر 

برابر  49/6 درصد و سهم دانش آموزان پسر 51/4 درصد، سهم دانش آموزان غیر دولتي 

13/7 درصد و سهم دانش آموزان مناطق روستایي با افتی محسوس به 1/70 رسیده است. 

دورهآمادگي

تعداد کل دانش آموزان دوره آمادگی استان در سال تحصیلي 95-1394 برابر 12953 

نفر بوده که معادل6/6 درصد جمعیت دانش آموزي استان مي باشد. در سال مذکور سهم 

دانش آموزان دختر برابر 46/9 درصد و سهم دانش آموزان مناطق روستایي برابر 18/46 
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به کمبود فضا در  با توجه  پایه ششم و  با تشکیل  بوده است. طي سال هاي قبل  درصد 

مدارس ابتدایي، دوره آمادگي از مدارس دولتي حذف گردید. 

دورهابتدایي

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایي استان در سال تحصیلي 95-1394 برابر 110774 

نفر بوده که معادل 56/9 درصد جمعیت دانش آموزي استان مي باشد، این نرخ در سال 

گذشته 56/2 درصد بوده است. در سال مذکور سهم دانش آموزان دختر برابر 48/5 درصد، 

سهم دانش آموزان غیر دولتي برابر 8/1 درصد و سهم دانش آموزان مناطق روستایي برابر 

0/8 درصد بوده است. همچنین درصد دانش آموزان دختر مناطق شهري و روستایي به 

ترتیب برابر 34/09 و 14/41 درصد و سهم دانش آموزان دختر مدارس دولتي و غیردولتي 

به ترتیب برابر 45/2و 14/5 بوده است. 

دورهمتوسطهاول

برابر  تعداد کل دانش آموزان دوره متوسطه اول استان در سال تحصیلي 1394-95 

41979 نفر بوده که 21/56 درصد جمعیت دانش آموزي استان مي باشد. در سال مذکور 

سهم دانش آموزان دختر برابر 48/4 درصد، سهم دانش آموزان غیردولتي برابر 6/4 درصد 

و سهم دانش آموزان مناطق روستایي برابر 21/9 درصد بوده است. 

دورهمتوسطهدوموفنیوکاردانش

تعداد کل دانش آموزان دوره متوسطه دوم استان در سال تحصیلي 95-1394 برابر 

در سال  استان مي باشد.  دانش آموزي  معادل9/76 درصد جمعیت  بوده که  نفر   19002

برابر  غیردولتي  دانش آموزان  سهم  درصد،   57/3 برابر  دختر  دانش آموزان  سهم  مذکور 

7/8 درصد و سهم دانش آموزان مناطق روستایي برابر 10/2 درصد بوده است. همچنین 
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درصد دانش آموزان دختر مدارس دولتي و غیردولتي به ترتیب برابر 53/6 و 3/6 و درصد 

دانش آموزان دختر مدارس شهري و روستایي به ترتیب برابر 50/4 و 6/8 بوده است.

تعداد دانش  آموزان دوره فنی و کاردانش در سال تحصیلي مذکور برابر با 9959 نفر 

بوده که معادل 5.1 درصد جمعیت دانش آموزی استان می باشد. 

جدول1:تعداددانشآموزاستانبهتفکیكمقاطع،شهری-روستائی،دولتی-غیردولتیو
جنسدرسالتحصیلی1394-95

متوسطهابتدائيآمادگيشـرح
اول

متوسطه
دوم

فنیو
جمعکاردانش

شهري

دولتي
036073147506659517362655پسر 
034524153878898308861897دختر 
07059730137155578261124552کل 

غیر دولتي
55944857199280557213820پسر 
49673245653692799636دختر 
1056181022645149765123456کل 

روستائي

دولتي
015617483864267821775پسر 
0155804302130635021538دختر 
03119791401948102843313کل 

غیر دولتي
1280485570191841پسر 
11123930001505دختر 
2392878570193346کل 

کـل

دولتي
051690195887301585184430پسر 
0501041968910204343883435دختر 
010179439277175059289167865کل 

غیر دولتي
68745342204980559115661پسر 
607936386536927911141دختر 
1295389802702149767026802کل 

جمع
6874570322163781066442100091پسر

6079537422034210896351794576دختر 
1295311077441979190029959194667کل 

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان
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تعدادکادرآموزشي)رسميوپیمانيوقراردادی(

کادر آموزشي شامل کلیه کارمندان معلم، مدیر معلم و معلم ورزش مي باشد که در 

مقاطع ابتدایي، متوسطه اول، متوسطه عمومي مشغول به فعالیت مي باشند.

در سال تحصیلي 95-1394 تعداد کادر آموزشي رسمی استان برابر 10373 نفر بوده 

این تعداد 4521 نفر مرد و 5852 نفر زن می باشند. در سال مذکور تعداد کادر  از  که 

ابتدایي استان برابر 5689 نفر بوده که نسبت به سال قبل 1/4 درصد کاهش  آموزشي 

داشته است. همچنین تعداد کادر آموزشي متوسطه اول استان برابر 2771 نفر بوده که 

21/53 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. بعالوه تعداد کادر آموزشي متوسطه 

دوم و پیش دانشگاهی استان برابر 3140 نفر بوده که 20/5 درصد نسبت به سال قبل 

کاهش داشته است. 

جدول2:تعدادکادرآموزشیاستانبهتفکیكمقاطعتحصیلی،نوعقراردادوجنسیتدر
سالتحصیلی1394-95

شــرح
متوسطهدومومتوسطهاولابتدایي

جمعپیشدانشگاهي

94-9594-9594-9594-95

رسمی
1692132015094521مرد
3107133214135852زن

پیمانی
25061159470مرد
6375759753زن

قراردادی
1001مرد
2103زن

کل
1943138116684992مرد
3746139014726608زن

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان
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تعدادآموزشگاهوکالس

ابتدایي،  دوره هاي  در  دولتي  آموزشگاه   1599 تعداد   1394-95 تحصیلي  سال  در 

متوسطه اول، متوسطه عمومي در استان دایر بوده که به ترتیب شامل 857 آموزشگاه 

ابتدایي، 385 آموزشگاه متوسطه اول و 357 آموزشگاه متوسطه عمومي مي باشد.

در این سال شهرستان دشتستان با 404 آموزشگاه دارای بیشترین تعداد آموزشگاه 

بوده و شهرستان دیلم با 56 آموزشگاه کمترین تعداد آموزشگاه را در سطح استان داشته 

است.

جدول3:تعدادآموزشگاهبهتفکیكشهرستانطیسالهای1394-95

شهرستان
تعدادآموزشگاه

1394-95
جمعکلمتوسطهعمومیمتوسطهاولابتدایی

1536774294بوشهر 
21610286404دشتستان 

943734165دشتی 
774034151گناوه 
34111156دیلم 

884335166تنگستان 
44182385کنگان 
53212498دیر 
632818109جم 

35181871عسلویه 
8573853571599جمع 

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان
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شاخصهايمهمبخش

تراکمدائر

و  به دست مي آید  دایر  تعداد کالس هاي  به  تعداد دانش آموز  تقسیم  از  این شاخص 

کاهش این شاخص نشان دهنده توسعه آن مي باشد. در سال تحصیلي 95-1394 تراکم 

دایر دوره هاي ابتدایي، متوسطه اول، متوسطه استان برابر 23/3 نفر بوده که در مقایسه با 

رقم سال قبل خود 0/6 نفر افزایش داشته است. 

سایرشاخصها

شاخص ضریب بازدهي آموزشي یا گذر تحصیلي در سال تحصیلي 95-1394 برابر 

93.2 درصد بوده که نسبت به سال قبل 1/2 درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص 

پوشش تحصیلي جمعیت 18-6 ساله در سال تحصیلي 95-1394 برابر 99/5 درصد بوده 

که نسبت به سال قبل 5/34 درصد افزایش داشته است. شاخص نرخ ثبت نام خالص که از 

تقسیم تعداد دانش آموزان ثبت نام کرده در مقاطع ابتدایي، متوسطه اول، متوسطه عمومي 

به جمعیت 6 تا 18 ساله بدست مي آید، در سال تحصیلي 95-1394 برابر 98/7 درصد 

بوده که نسبت به سال قبل 7/49 درصد کاهش داشته است. 

جدول4:شاخصهایبخشآموزشوپرورشدراستانطیسالهای1394-95

1394شــرح

2/93ضریب بازدهی آموزشی )گذر تحصیلی(
5/99پوشش تحصیلی جمعیت 18-6 ساله 

7/98نرخ ثبت نام خالص 



فصل چهارم: امور فرهنگی، آموزش و اجتماعی  309 

جدول5:آمارکالس،آموزشگاه،دانشآموزبزرگسالدرسالتحصیلي95-1394بهتفکیكدوره

شــرح
جمعکلدانشآموزپسردانشآموزدخترآموزشگاهکالس

دانشآموزان
95-9495-9495-9495-9495-94

18 22612متوسطه اول 
1554 10426949605متوسطه دوم 

383 58486297فني و حرفه اي 
590 1358202388کاردانش 

2545 2994012431302کل 
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان

جدول6:تعداددانشآموزاندورهمتوسطهاستاندررشتههاینظری،فنیوحرفهای،کاردانشبه
تفکیكدولتی-غیردولتیوجنسدرسالتحصیلی93-1392و94-1393)بدونبزرگسال(

شــرح
نظريپایهاول

درصد92-9393-94
درصد94-9393-92تغییرات

تغییرات

دولتي
0/4-1/221246312413-63056228پسر
06/-0/411555615547-60796054دختر
0/45-1/62801927960-1238412282کل

غیر دولتي
0/77-12/512971287-589515پسر
15327177/156983747دختر
74278646/51866212446کل

کل
0/44-2/21376013700-68946743پسر
623263251/516125163841/6دختر
0/729885300841/17-1312613068کل

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان
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ادامهجدول6:تعداددانشآموزاندورهمتوسطهاستاندررشتههاینظری،فنیوحرفهای،
کاردانشبهتفکیكدولتی-غیردولتیوجنسدرسالتحصیلی95-1394)بدونبزرگسال(

شــرح
جمعکاردانشفنیوحرفهاینظریپایهاول
95-9495-9495-9495-9495-94

دولتي
073011838401113150پسر
0102041456198213642دختر
0175053294599326792کل

غیر دولتي
0805425491396پسر
06921366771دختر
01497556152167کل

کل
081061880456014546پسر
0108961469204814413دختر
0190023349660828959کل

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان
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جدول7:تعدادآموزشگاه،کالس،دانشآموزدختروپسراستانبهتفکیكدورهومدارسدر
سال1394-95

مدارسشــرح
ایثارگران

مدارس
شاهد

مدارس
نمونه
دولتي

مدارس
شبانه
روزي

مراکزآموزشي
استعدادهاي
درخشان

مدارس
کـلاستثنائي

ي 
دگ

آما

0000000آموزشگاه 
0000000کالس 

000006565دانش آموز دختر 
دانش آموز دختر 

00000165165و پسر 

ي 
دائ

ابت

0170002542آموزشگاه 
0170000128298کالس 

022790002872566دانش آموز دختر 
دانش آموز دختر 

047550007035458و پسر 

ل 
 او

طه
وس

مت

051513101457آموزشگاه 
05590745328300کالس 

081511291050656693719دانش آموز دختر 
دانش آموز دختر 

015972562193013671537609و پسر 

ی 
موم

ه ع
سط

متو
145202110676آموزشگاه 
55411351347110446کالس 

5246213881184627203733دانش آموز دختر 
دانش آموز دختر 

649987266826591337528352و پسر 

ـل
کـ

142735342045175آموزشگاه 
552662252081241661044کالس 

52355625172234128344110083دانش آموز دختر 
دانش آموز دختر 

6497339523045892704107321584و پسر 

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان
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جدول8:تعدادکالسهایدایراستانبهتفکیكمقاطع،شهری-روستایی،دولتی-غیردولتی
درسالتحصیلی1394-95)بدونبزرگسال(

شــرح
جمعمتوسطهعمومیمتوسطهاولابتدایی
95-9495-9495-9495-94

دولتي
2559107912894927پسر
529145196870دختر
3088122414855797کل

غیر دولتي
16895702102469پسر
583263دختر
17475732122532کل

کل
4248164914997396پسر
587148198933دختر
4835179716978329کل

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان

جدول9:تعدادکالسهایهوشمندسازیشدهطیسالهای1393تا1394بهتفکیكهر
شهرستان

کالسهایهوشمندسازیتعدادکلکالسهاشهرستان
شده

درصدکالسهایهوشمندنسبتبه
کلکالسهادرهرشهرستان

164147428.88بوشهر 
177747426.67دشتستان 

66620430.63دشتي 
64717426.89گناوه 
2599837.84دیلم 

64812519.29تنگستان 
49316232.86کنگان 
46520544.09دیر 
45018240.44جم

35023868.00عسلویه
7396233631.58جمع 

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان
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بخش چهارم - آموزش فني و حرفه اي

مقدمه

امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر 

در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می گردد و هر نوع سرمایه گذاری کالن 

در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش نیروی 

انسانی و توسعه منابع انسانی می باشد. آموزش های فنی و حرفه ای می تواند فرد را برای 

احراز شغل، حرفه و کسب و کار پایدار متناسب با فناوری روز و علوم وابسته به همراه 

مهارت های ویژه مشاغل آماده نماید. منظور از آموزش فني و حرفه اي، آموزش هاي عملي 

و علمي کاربردي است که به منظور کسب و یا ارتقاء سطح مهارت و تخصص افراد براي 

و  رسمي  آموزش هاي  شامل،  مذکور  آموزش هاي  مي گردد.  ارائه  شغل  احراز  در  توانایي 

غیررسمي مي باشد. آموزش هاي رسمي در دوره متوسطه و کارداني در رشته هاي فني و 

حرفه اي و کاردانش ارائه مي گردد و افراد پس از گذراندن دوره متوسطه مدرک دیپلم و 

پس از گذراندن دوره کارداني در آموزشکده هاي فني و حرفه اي مدرک فوق دیپلم دریافت 

مي نمایند. آموزش هاي غیررسمي طي دوره هاي آموزش کوتاه مدت توسط مراکز آموزشي 

وابسته به سازمان فني و حرفه اي ارائه مي گردد و افراد پس از گذراندن دوره، گواهینامه 

مهارت دوره را دریافت مي نمایند.

عملکرد شاخص هاي ارزیابي تحوالت بخش

آموزشهايرسمي

متوسطهفنيوحرفهايوکاردانش

تعداد دانش  آموزان دوره فنی و کاردانش در سال تحصیلي 95-1394 برابر با 9959 
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نفر بوده که معادل 5.1 درصد جمعیت دانش آموزی استان می باشد. 

دانشکدههايفنيوحرفهاي

دو دانشکده فني و حرفه اي در استان دایر مي باشد:

دانشکدهفنيوحرفهايپسرانهامامخامنهاي

آموزشکده فني و حرفه اي پسرانه امام خامنه اي در سال 1389 تبدیل به دانشکده امام 

خامنه ای گردید. این دانشکده در 7 رشته آموزشی در مقطع کاردانی از بین دانش آموزان 

الکترونیك  صنعتی،  برق  حسابداری،  رشته های  در  دانش  و  کار  و  حرفه ای  و  فنی  پسر 

عمومی، ساختمان، مکانیك خودرو، صنایع شیمیایي و نرم افزار کامپیوتر دانشجو پذیرش 

می نماید. در سال تحصیلي 94-1393 تعداد 982 نفر در این آموزشکده مشغول به تحصیل 

بوده اند که نسبت به سال گذشته که 1975 نفر بوده 50 درصد کاهش داشته است. 

دانشکدهفنيوحرفهايدخترانهالزهرا

الزهرا  دانشکده  به  تبدیل  الزهرا در سال 1389  و حرفه اي دخترانه  فني  آموزشکده 

بین دانش آموزان دختر  از  آموزشی در مقطع کاردانی  این دانشکده در 7 رشته  گردید. 

فنی و حرفه ای و کار و دانش در رشته های معماري، حسابداری، نرم افزار کامپیوتر، صنایع 

تحصیلي  سال  در  مي پذیرد.  دانشجو  کودک  مربی  و  دوخت  طراحی  شیمیایی،گرافیك، 

94-1393 تعداد 644 نفر در این آموزشکده مشغول به تحصیل بوده اند که نسبت به سال 

گذشته که 723 نفر بوده 11 درصد کاهش داشته است. 

آموزشهايغیررسمي

زندان،  و  سیار  آزاد،  آموزشگاه هاي  ثابت،  مراکز  شامل  غیررسمي  آموزشي  مراکز 

کل  تعداد  مي شود.  ساختمان  صنایع  و  پادگان ها  صنایع،  در  آموزش  فني،  خودیاري 

کارآموزان این مراکز در سال 1394 برابر با 32775 نفر مي باشد که در مقایسه با سال 
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قبل 14 درصد کاهش داشته است. در سال مذکور سهم کارآموزان در مراکز ثابت 34/2 

درصد، آموزشگاه هاي آزاد 35/9 درصد، سیار و زندان 5/5 درصد، آموزش در صنایع 3/7 

درصد، آموزش در پادگان ها 2/9 درصد، صنایع ساختمان 7/8 درصد و سایر آموزش ها 10 

درصد مي باشد. اطالعات مذکور نشان مي دهد که آموزشگاه هاي آزاد و مراکز ثابت سهم 

قابل توجه اي در آموزش تعداد کارآموزان دارند. 

آموزشدرمراکزثابت

این  از  ارائه مي گردد. هر یك  پایه اي  آموزش هاي تخصصي و  ثابت معموالً  در مراکز 

مراکز داراي چند کارگاه آموزشي بوده و کارگاه ها عمدتاً داراي تجهیزات و ماشین آالت 

ویژه مي باشند. در سال 1394 در استان 15 مرکز ثابت فعال بوده و این مراکز داراي 81 

در سال  مراکز  این  کارآموزان  تعداد  بوده اند.  آموزشي  کادر  نفر  و 134  آموزشي  کارگاه 

مذکور برابر 19451 نفر بوده است. 

آموزشتوسطواحدهايسیاروزندان

واحدهاي سیار به منظور جبران کمبود مراکز ثابت در نقاط دور دست و فاقد مراکز 

آموزشي طراحي شده است. هر یك از واحدهاي مذکور از ترکیب یك یا چند مربي در 

رشته هاي متنوع آموزشي با تجهیزات الزم از مراکز ثابت تشکیل و به نقاطي که داوطلب 

کارآموزي به اندازه کافي باشد اعزام مي شوند و پس از آموزش به مراکز خود باز مي گردند. 

تعداد کارآموزان توسط واحدهاي سیار و زندان در سال 1394 برابر 1752 نفر می باشد که 

نسبت به سال قبل که برابر با 1247 بوده است 40 درصد افزایش یافته است. 

آموزشدرپادگانها

از خدمت سربازي، طرح آموزش فني و  بعد  اشتغال جوانان  احراز شرایط  به منظور 
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حرفه اي سربازان در پادگان ها انجام مي گردد و پس از پایان دوره و انجام آزمون، گواهینامه 

مهارت اعطا مي گردد.

تعداد کارآموزان پادگان ها در سال 1394 برابر 748 نفر می باشد که نسبت به سال 

قبل که 763 نفر بوده 2 درصد کاهش یافته است.

افزایش این آموزش ها مي تواند در اشتغال جوانان در پایان خدمت سربازي کمك قابل 

توجهي نماید و جا دارد که مسئولین پادگان هاي نظامي و همچنین مسئولین اداره کل 

فني و حرفه اي استان به این آموزش ها توجهي ویژه داشته باشند تا این افراد بعد از دوران 

خدمت سربازي بتوانند با ایجاد اشتغال سهمي در کاهش نرخ بیکاري جامعه ایفا نمایند. 

آموزشدرصنایع

انجام  سرپرستي  تعلیمات  و  کار  ضمن  کارخانه،  جوار  صورت  به  صنایع  در  آموزش 

مي گیرد. در سال 1394 تعداد کارآموزان در صنایع استان 1633 نفر بوده که نسبت به 

سال قبل که 1105 نفر بوده 47/7 درصد افزایش یافته است.

آموزشصنایعساختمان

تعداد کارآموزان آموزش صنایع ساختمان در سال 1394 برابر با 1538 نفر مي باشد 

که این تعداد در سال قبل برابر با 2507 بوده است. 

آموزشخودیاريفني

در خصوص  جامعه  فني  فرهنگ  سطح  ارتقاء  منظور  به  فني  خودیاري  آموزش هاي 

استفاده بهینه از وسایل و دستگاه هاي مورد استفاده شخصي یا خانگي انجام مي گردد. در 

سال 1394 هیچ کارآموزی در این دوره ها شرکت نکرده است.
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آموزشگاههايآزاد

آموزشگاه هاي آزاد توسط بخش خصوصي تأسیس و اداره مي شوند. یکي از سیاست هاي 

دولت در سال هاي اخیر تقویت بخش خصوصي و جلب مشارکت این بخش بوده است. 

آموزشگاه هاي آزاد تحت نظارت سازمان فني و حرفه اي بوده و منطبق با استانداردهاي 

آموزشي آن فعالیت مي نمایند. در پایان دوره هاي آموزشي نیز این آموزشگاه ها، کارآموزان 

به سازمان فني و حرفه اي معرفي مي نمایند. کارآموزان  آزمون  براي شرکت در  را  خود 

مي توانند پس از موفقیت در آزمون دوره، گواهینامه مهارت دوره دریافت نمایند.

تعداد کارآموزان آموزشگاه هاي آزاد در سال 1394 برابر با 11776 نفر مي باشد که این 

تعداد در سال قبل برابر با 22116 بوده است. 

جدول1:تعدادکارآموزانآموزشهايفنيوحرفهايدرسال1394

تعدادحرفه
تعداددورههایبرگزار

شده)دوره(
تعدادآموزشگیرندگان

تعدادقبولشدگان)نفر()نفر(

سال94سال94سال94

44030413123722261

مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

جدول2:تعدادآموزشدیده گانسازمانفنيوحرفه ايدرسال1394

جمعجمگناوهکنگاندیلمدیردشتیدشتستانتنگستانبوشهرشـرح
40192022211672551545946181926911234مراکز ثابت 
525516709901674819201752سیار و زندان

38518872400146880748پادگان
4279215804718716120551633آموزش در صنایع
83003557901673163221538صنعت ساختمان
55562864063672098466635011776آموزشگاه های آزاد

7202731525297417591495261284094سایر
124629229069184310159032544354347432775جمع

ماخذ: مراکز فني و حرفه اي استان
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جدول3:تعداددورههایسازمانفنيوحرفهايدرسال1394

جمعجمگناوهکنگاندیلمدیردشتیدشتستانتنگستانبوشهرشـرح

298171475239455712022797مراکز ثابت 

5634570132160142سیار و زندان

282627651پادگان

306110313973100آموزش در صنایع

700255035202130صنعت ساختمان

7554760675010519301637آموزشگاه های آزاد

521710824287145311314سایر

1289929481657079175315383171جمع

ماخذ: مراکز فني و حرفه اي استان

جدول4:تعداددانشجویاندانشکدهفنيبهتفکیكجنسیتدرسالتحصیلي1394

مـردزننامدانشکده

982-دانشکده امام خامنه ای

-644دانشکده الزهرا

ماخذ: دانشکده های فني و حرفه اي استان 

جدول4:تعدادآموزشگاههایآزادورشتههایآموزشیطیسال1394

تعدادرشتههایآموزشیتعدادآموزشگاههایآزاد

سال 1394سال 1394

12030

          ماخذ: مرکز فني و حرفه اي استان 
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جدول5:اطالعاتمربوطبهمراکزثابتفنیوحرفهایاستانطیسالهای1392-93

شــرح

تعدادکارگاههای
آموزشی

تعدادرشتههای
آموزشی

تعدادکادر
تعدادکارآموزانآموزشی

139413941394
سال94سال94
زنمرد

36438353مرکز 1
54694849مرکز 2
131218221511مرکز 3
81710238964مرکز 4
710112498412مرکز 5
710141228172مرکز 6
91291855150مرکز 7

4128506283مرکز دیلم 
6119676416مرکز دشتی 

466290346مرکز 10
مرکز خواهران 

4127731668دشتستان

مرکز خواهران 
4881211224گناوه

276297718مرکز دیر
266299153مرکز جم

مرکز فناوری 
3412625590اطالعات

81137134122527209جمع 
ماخذ: مرکز فني و حرفه اي استان
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بخش پنجم- آموزش عالي

مقدمه

علم و تکنولوژي بخشي از میراث گرانبهاي هر جامعه مي باشد. علم دیروز پاسخگوي 

نیاز امروز نبوده و علم امروز نیز تکافوي نیاز فردا نخواهد بود. از این رو آموزش یکي از 

و  آموزش  دارد.  کیفي  و  کمي  ارتقاء  به  نیاز  و  بوده  اجتماعي  نظام  هر  ارکان  مهم ترین 

بهسازي منابع انساني یکي از راهکارهاي اساسي و تأثیرگذار در امر توسعه جامعه است 

و آموزش عالي باید به عنوان عامل حیاتي پیشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور 

مورد توجه قرارگیرد. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در راستاي تربیت نیروي انساني ماهر 

و کارآمد مورد نیاز جامعه و گسترش و ارتقاي دانش و پژوهش، نقش اساسي دارند. الزم به 

ذکر است که با وجود تالش ها، اگر یك نظام سیاست گذاري و برنامه ریزي منظم و مدون 

در بخش آموزش عالي وجود نداشته باشد هدف نهایي که همان توسعه و پیشرفت جامعه 

است، آن طور که باید و شاید محقق نخواهد گردید. پس باید بر اساس نیازهاي روز جامعه 

و در نظر گرفتن ظرفیت ها، توانمندي ها و قابلیت ها، نیروي انساني ماهر در دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالي تربیت شوند.

دانشگاه خلیج فارس،  از  عالي که عبارتند  آموزش  تعداد 8 مؤسسه  بوشهر  استان  در 

علمي  جامع  دانشگاه  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  نور،  پیام  دانشگاه  پزشکي،  علوم  دانشگاه 

غیر  عالي  آموزش  مؤسسه   2 و  کشتیراني  آموزش  حرفه اي،  و  فني  دانشکده  کاربردي، 

انتفاعي فعالیت مي کنند. دانشگاه هاي پیام نور، آزاد اسالمي، علمي کاربردي داراي مراکز 

و واحدهاي متعددي در اکثر شهرستان هاي استان مي باشند. تعداد مراکز آموزش عالي 

موجود در استان 38 مرکز مي باشد که در این قسمت به معرفي اجمالي تعدادي از این 

مراکز آموزشي مي پردازیم.
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معرفي دانشگاه هاي استان 

دانشگاهخلیج فارس

 5 داراي  و  مي شود  شناخته  استان  در  مادر  دانشگاه  عنوان  به  خلیج فارس  دانشگاه 

دانشکده علوم انساني، علوم پایه، فني و مهندسي، کشاورزي، هنر و معماری مي باشد. این 

دانشگاه در حال حاضر در 67 رشته در مقاطع کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و 

دکترا فعالیت نموده و دانشجو جذب مي نماید.

صنعتي،  مدیریت  تاریخ،  رشته هاي  در   1394-95 تحصیلي  سال  در  دانشگاه  این 

در  ادبیات،  دانشکده  در  عرب  ادبیات  و  اقتصاد  عمومی،  روانشناسی  بازرگاني،  مدیریت 

دانشکده هنر و معماری رشته های مهندسی معماری و شهرسازی، در دانشکده فنی جم 

مهندسی نرم افزار و صنایع و در رشته هاي مهندسي شیمي، مکانیك، عمران، برق، مخازن 

کاربردي،  ریاضي  آنالیز،  ریاضي  رشته هاي  در  و  مهندسي  دانشکده  در  نفت  مهندسی  و 

شیمي معدني، شیمي آلي، شیمي تجزیه، فیزیك هسته اي، فیزیك جامد، زیست شناسی، 

زیست فناوری دریا، فیزیك اتمی، آمار اقتصادی اجتماعی و شیمي فیزیك در دانشکده 

علوم پایه و در رشته های علوم باغبانی و تکثیر و پرورش آبزیان در دانشکده کشاورزی 

در مقطع کارشناسي ارشد دانشجو جذب مي کند. همچنین این دانشگاه در رشته شیمی 

تاریخ، ریاضي محض و کاربردي و شیمي  فیزیك، شیمی آلی و مهندسی شیمی، آمار، 

معدني در مقطع دکتری دانشجو پذیرش می کند. 

تعداد دانشجویان پذیرفته شده این دانشگاه در سال تحصیلي 95-94 برابر با 1326 

رشته  در  تنها  دانشگاه  این  مي باشد.  زن  نفر   693 و  مرد  نفر   633 شامل  که  بوده  نفر 

تکنولوژي تولیدات گیاهي در مقطع کارداني تعداد 21 نفر دانشجو پذیرش نموده است 

که 76 درصد آن را زنان تشکیل داده اند. سهم دانشجویان کارشناسی بیش از سایر مقاطع 

می باشد. 

برابر   1394-95 تحصیلي  سال  در  دانشگاه  این  تحصیل  حال  در  دانشجویان  تعداد 
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نفر در  تعداد 40  این  از  زنان تشکیل مي دهند.  را  بوده که 55 درصد آن  نفر  با 4553 

ارشد  نفر در مقطع کارشناسي  نفر در مقطع کارشناسي و 581  مقطع کارداني، 3932 

و دکترا مشغول به تحصیل هستند. تعداد دانشجویان فارغ التحصیالین دانشگاه در سال 

تحصیلي 94-1393 برابر با 483 نفر بوده که 52/1 درصد آن به زنان اختصاص داشته و 

از این تعداد 4 نفر در مقطع کارداني، 354 نفر در مقطع کارشناسي و 125 نفر در مقطع 

کارشناسي ارشد فارغ التحصیل گردیده اند.  

تعداد اعضاء آموزشي این دانشگاه 268 نفر است که 195 نفر آن عضو هیأت علمي 

بوده و 78 نفر به صورت حق التدریس با دانشگاه همکاري مي کنند.

در سال تحصیلي 92-1391 دانشگاه خلیج فارس نسبت به راه اندازي پردیس دانشگاهي 

اقدام و به جذب دانشجو در 5 رشته پرداخته است.

در سال تحصیلی 95-1394 دانشکده هنر و معماری به صورت رسمی در بافت قدیم 

بوشهر و به شکل معماری خاص قدیم بوشهری افتتاح گردید.

قابل ذکر است در بعضی از اطالعات به دلیل عدم همکاری مراکز آموزش عالی مجبور 

به استفاده از اطالعات گذشته شده ایم.

دانشگاهعلومپزشکيبوشهر

و  پرستاري  پزشکي،  دانشکده  داراي 4  بوشهر در حال حاضر  پزشکي  علوم  دانشگاه 

کارداني،  مقاطع  در  تحصیلي  رشته   21 در  که  مي باشد  پیراپزشکي  و  بهداشت  مامایي، 

کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتراي عمومي به فعالیت اشتغال داشته و همچنین در 

کارشناسی  مقطع  در  بهداشت  آموزش  و  میکروبیولوژی  کتابداری،  پرستاری،  رشته های 

ارشد دانشجو پذیرش می نماید. 

تعداد دانشجویان پذیرفته شده این دانشگاه در سال تحصیلي 95-1394 برابر با 715 

نفر بوده که شامل 212 نفر مرد و 503 نفر زن مي باشد. تعداد فارغ التحصیالن در سال 
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تحصیلي مذکور برابر با 92 نفر، شامل 41 نفر مرد و 51 نفر زن مي باشد. همچنین تعداد 

با 867 نفر و معادل 59 درصد  دانشجویان بومي در حال تحصیل در سال مذکور برابر 

مي باشد که مي تواند کمبود نیروي انساني استان را در این زمینه مرتفع نماید.

تعداد اعضاء آموزشي این دانشگاه 211 نفر بوده که شامل 141 نفر آن عضو هیأت 

علمي بوده و 70 نفر حق التدریس مي باشند.

دانشگاهپیامنور

دانشگاه پیام نور استان داراي 3 مرکز آموزشي و 8 واحد آموزشي در شهرستان هاي 

مختلف مي باشد. شهرهاي بوشهر و برازجان داراي مرکز آموزشي، بندر عسلویه داراي مرکز 

بین الملل آموزشي و شهرهاي گناوه، کنگان، اهرم، خورموج، جم، دیلم، دیر و شبانکاره 

داراي واحد دانشگاهي مي باشند. این دانشگاه در 73 رشته دانشگاهي در مقاطع کارداني، 

کارشناسي و کارشناسي ارشد فعالیت مي نماید. 

کل دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه، مراکز و واحدهاي تابعه در سال تحصیلي 

تعداد  مي باشد.  مرد  نفر   2246 و  زن  نفر   3126 شامل  نفر   5372 با  برابر   1394-95

دانشجویان در حال تحصیل این دانشگاه و مراکز نیز برابر با 18711 نفر مي باشد که 29/4 

درصد کل دانشجویان استان را تشکیل مي دهند و همچنین تعداد 12519 نفر )معادل 67 

درصد( دانشجویان این دانشگاه زن مي باشند. تعداد دانشجویان فارغ التحصیل این دانشگاه 

در این سال 2001 نفر بوده که 1074 نفر آن زن مي باشند.

تعداد اعضاء هیأت علمي این دانشگاه 1270 نفر شامل 69 نفر عضو هیأت علمي و 

1201 نفر حق التدریس مي باشد.

دانشگاهآزاداسالمي

دانشگاه آزاد اسالمي استان بوشهر از سه مرکز آموزشي و 6 واحد مستقل آموزشي 
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تشکیل شده است. مراکز دلوار، دیر و کنگان مراکزي هستند که زیر نظر دانشگاه آزاد 

اسالمي بوشهر فعالیت مي نمایند. در شهرهاي بوشهر، دشتستان، خارگ، گناوه، خورموج 

دانشگاه در شهر  این  فعالیت مي باشند.  آزاد اسالمي در حال  دانشگاه  واحدهاي  و دیلم 

بوشهر از 4 دانشکده علوم انساني، فني و مهندسي، مدیریت و اقتصاد و تحصیالت تکمیلي 

تشکیل شده و در شهرستان هاي مختلف با توجه به بزرگي و کوچکي دانشگاه بین 1 تا 

2 دانشکده وجود دارد. دانشگاه آزاد اسالمي در استان در یك رشته در مقطع دکتري، 

30 رشته در مقطع کارشناسي ارشد و بیش از 45 رشته در مقطع کارداني و کارشناسي 

دانشجو پذیرش مي نماید. 

تعداد دانشجویان پذیرفته شده این دانشگاه و واحدهاي تابعه در سال تحصیلي 95-

1394 برابر با 6132 نفر بوده که 2039 نفر آن زن و 4093 نفر مرد مي باشند. تعداد 

بوده که  نفر  با 20578  برابر  دانشجویان در حال تحصیل در سال تحصیلی 1393-94 

28/8 درصد از کل دانشجویان مراکز آموزش عالي استان را تشکیل مي دهد و 6105 نفر 

آزاد  دانشگاه هاي  تحصیل  حال  در  دانشجویان  کل  از  مي باشند.  زن  درصد(   29/6( آنها 

اسالمي 3871 نفر )18/8 درصد( در مقطع کارداني، 15304 نفر )74/3 درصد( در مقطع 

کارشناسي و 1403 نفر در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا مشغول به تحصیل مي باشند 

التحصیل در سال تحصیلي 94- فارغ  نفر آن زن مي باشند. تعداد دانشجویان  که 578 

1393 برابر با 4413 نفر بوده که 1291 نفر )29/2 درصد( آن زن مي باشند و 1326 نفر 

در مقطع کارداني، 2746 نفر در مقطع کارشناسي و 341 نفر در مقطع کارشناسي ارشد 

فارغ التحصیل شده اند. 

تعداد اعضاء هیأت علمي این دانشگاه در سال تحصیلي 95-1394 برابر با 983 نفر 

شامل 274 نفر عضو هیأت علمي و 709 نفر حق التدریس مي باشد. 
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دانشگاهجامععلميکاربردي

دانشگاه جامع علمي کاربردي در استان از 18 واحد آموزش عالي دولتي و خصوصي 

تشکیل شده که در مقاطع کارداني و کارشناسي دانشجو جذب مي نماید. دفتر مرکزي این 

دانشگاه در استان نقش ناظر را بر روي مراکز خود دارد. این دانشگاه در شهرستان هاي 

بوشهر، دشتستان، کنگان، خورموج و گناوه و دیلم داراي واحد آموزشي مي باشد که عمدتاً 

در مقطع کارداني دانشجو پذیرش مي کنند و در بوشهر مراکز جهاد  کشاورزي، فرهنگ و 

هنر و استانداري در مقطع کارشناسي ناپیوسته نیز دانشجو مي پذیرند. 

تعداد   1394-95 تحصیلي  سال  در  دانشگاه  این  در  شده  پذیرفته  دانشجویان  کل 

8198 نفر بوده که 2110 نفر آن زن مي باشند. تعداد دانشجویان در حال تحصیل این 

سال تحصیلي برابر با 22345 نفر است که 6976 نفر آن زن می باشد. از کل دانشجویان 

در حال تحصیل، 16783 نفر در مقطع کارداني و 5562 نفر در مقطع کارشناسي ناپیوسته 

مشغول به تحصیل مي باشند. کلیه اعضاء مدرسین این دانشگاه به صورت حق التدریس با 

این دانشگاه همکاري مي نمایند.

دانشکدهفنيوحرفه اي

دانشکده هاي فني و حرفه اي زیر نظر دانشگاه فني حرفه اي فعالیت مي کنند و شامل 

الزهراء مي باشد. هر دوی این  امام خامنه اي و دخترانه  دانشکده فني و حرفه اي پسرانه 

دانشکده ها در 7 رشته در مقطع کارداني دانشجو پذیرش مي کنند. 

کل دانشجویان پذیرفته شده دانشکده هاي پسرانه و دخترانه در سال تحصیلي 95-

حال  در  دانشجویان  تعداد  مي باشد.  زن  آن  نفر  که 372  بوده  نفر  با 774  برابر   1394

نفر بوده که 776 نفر آن زن مي باشد. تعداد  با 1843  برابر  این سال تحصیلی  تحصیل 

دانشجویان فارغ التحصیل این دانشکده ها در این سال برابر با 403 نفر مي باشد که 99  نفر 

)24/5 درصد( آن زن مي باشد. همه دانشجویان این دانشکده ها در مقطع کارداني مشغول 
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به تحصیل مي باشند. تعداد اعضاء هیأت علمي این دانشکده ها برابر با 15 نفر مي باشند. 

مرکزآموزشکشتیراني

کنکور  طریق  از  والفجر  کشتیراني  شرکت  به  وابسته  کشتیراني  آموزش  مؤسسه 

اختصاصي در رشته هاي مهندسي موتور )مهندس سومي( و مهندسي عرشه )افسر دومي( 

در مقاطع کارداني و کارشناسي دانشجو مي پذیرد. این مرکز در سال تحصیلي 1394-95 

دانشجویی پذیرش نکرده است.

مؤسسهآموزشعاليغیرانتفاعي

در سال تحصیلي 89-1388 دو مرکز آموزش عالي غیرانتفاعي در استان بوشهر افتتاح 

گردید که در مقطع کاردانی و کارشناسي پیوسته و ناپیوسته و کارشناسي ارشد دانشجو 

جذب مي نماید. این دو مؤسسه در 11 رشته در مقطع کاردانی، 10 رشته در کارشناسی 

ناپیوسته، یك رشته در مقطع کارشناسی پیوسته و یك رشته در کارشناسي ارشد دانشجو 

می پذیرند. تعداد دانشجویان پذیرفته شده در این مؤسسات در سال تحصیلی 1394-95 

برابر با 1290 نفر شامل 767 نفر مرد و 523 نفر زن مي باشد. تعداد دانشجویان در حال 

تحصیل این مؤسسات در سال تحصیلی مذکور 2056 نفر شامل 771 نفر زن و تعداد فارغ 

التحصیالن این مؤسسات 1167 نفر شامل 399 نفر زن می باشد. 

نماي کلي از آموزش عالي در استان 

تعداددانشجویانجدید

تعداد دانشجویان پذیرفته شده استان در سال تحصیلي 95-1394 برابر با 23183 

نفر بوده که 8793 نفر آن زن مي باشند. از این دانشجویان 7816 نفر در مقطع کاردانی، 

دکترا مشغول  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  مابقی  و  کارشناسی  مقطع  در  نفر   12524
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و  فني  و  انساني  علوم  گروه  در  شده  پذیرفته  دانشجویان  بیشترین  شده اند.  تحصیل  به 

مهندسي می باشد.  

دانشجویاندرحالتحصیل

تعداد دانشجویان در حال تحصیل استان در سال تحصیلي 95-1394 برابر با 71822  

نفر بوده که 49188 نفر )68 درصد( در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي دولتي و 22634 

نفر )32 درصد( در دانشگاه هاي آزاد و مؤسسات غیردولتی مشغول به تحصیل مي باشند. 

از کل دانشجویان در حال تحصیل 30854 نفر )42/9 درصد( زن مي باشند. 23978 نفر 

از کل دانشجویان در حال تحصیل دولتي و 6876 نفر از دانشجویان در حال تحصیل آزاد 

در این سال را زنان تشکیل داده اند.

دانشجویانفارغالتحصیل

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل استان در سال تحصیلي 95-1394 برابر 12389 نفر 

بوده که 6809 نفر )55 درصد( در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي دولتي و 5580 نفر 

)45 درصد( از دانشگاه هاي آزاد اسالمي فارغ التحصیل شده اند. از کل دانشجویان فارغ 

التحصیل در این سال 4262 نفر )34/4 درصد( زن بوده و از دانشجویان فارغ التحصیل 

دولتي 2572 نفر و از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه آزاد 1690 نفر زن بوده است.

تعدادکارکنانآموزشيدانشگاه هاومراکزآموزشعالي

تحصیلي  سال  در  استان  عالي  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  آموزشي  کارکنان  تعداد 

95-1394 برابر با 4033 بوده که شامل 715 نفر )17/7 درصد( هیأت علمي مي باشد 

و 3318  نفر که معادل 82/3 درصد مي باشد حق التدریس مي باشد. همچنین 424 نفر 

معادل 59/3 درصد اعضاء هیأت علمي مربوط به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي دولتي 



فصل چهارم: امور فرهنگی، آموزش و اجتماعی  329 

استان بوده و مابقي مربوط به دانشگاه هاي آزاد مي باشد.

شاخص هاي مهم بخش

نسبتدانشجویانزنبهکلدانشجویان

نسبت دانشجویان پذیرفته شده زن به کل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالي استان در سال تحصیلي 95-1394 برابر با 37/9 درصد بوده است. 

مقدار این شاخص در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي دولتي در سال مذکور برابر با 46/7 

درصد و در دانشگاه هاي آزاد برابر با 31/2 درصد مي باشد.

نسبت دانشجویان در حال تحصیل زن به کل دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالي استان در سال تحصیلي 95-1394 برابر با 42/9 درصد مي باشد. 

مقدار این شاخص در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي دولتي در سال مذکور به ترتیب برابر 

با 48/7 درصد و در دانشگاه هاي آزاد برابر با 33/1 درصد مي باشد.

نسبتدانشجویاندانشگاهآزادبهکلدانشجویان

در  شده  پذیرفته  دانشجویان  کل  به  آزاد  دانشگاه  شده  پذیرفته  دانشجویان  نسبت 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي استان در سال تحصیلي 95-1394 برابر با 25/6 درصد 

مي باشد.

نسبت دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد به کل دانشجویان در حال تحصیل 

در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي استان در سال تحصیلي 95-1394 برابر 28/8 درصد 

بوده است.

نسبتدانشجوبهاعضاءهیأتعلمي

دانشگاه ها  التدریس(  حق  مدرسین  لحاظ  )با  علمي  هیأت  اعضاء  به  دانشجو  نسبت 
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این  برابر 17/8 نفر مي باشد.  و مراکز آموزش عالي استان در سال تحصیلي 1394-95 

مطلب به این معني است که به ازاي هر 17/8 نفر دانشجو یك مدرس در دانشگاه هاي 

استان فعالیت مي کند. اگر نسبت مزبور را فقط براي اعضاي هیأت علمي دانشگاه ها در نظر 

بگیریم این رقم به 100/4 نفر دانشجو افزایش مي یابد. مقدار این شاخص در دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالي دولتي استان )با احتساب مدرسین حق التدریس( حدود 17/1 نفر و 

در دانشگاه هاي آزاد استان )با احتساب مدرسین حق التدریسي( 19/5 نفر مي باشد. 

نسبت دانشجو به اعضاء هیئت علمي با احتساب مدرسین حق التدریسی در دانشگاه 

در سال  بوشهر  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  و  بوشهر  پزشکي  علوم  دانشگاه  خلیج فارس، 

بدون  و  مي باشد  نفر   21/6 و  نفر   8/2 نفر،   16/6 برابر  ترتیب  به   1394-95 تحصیلي 

نفر   64/4 و   12/3  ،23/3 ترتیب  به  فوق  نسبت های  التدریسی  حق  مدرسین  احتساب 

می باشد. اکثر اساتید دانشگاه آزاد اسالمي، اکثر اساتید دانشگاه پیام نور و همه ي اساتید 

با این دانشگاه  التدریسي  دانشگاه هاي علمي و کاربردي در سطح استان به صورت حق 

همکاري مي نمایند. اکثر اساتید در مراکز آموزش عالي مختلف تدریس کرده و در آمارهاي 

اعالم شده از سوي این مراکز وجود دارند.



فصل چهارم: امور فرهنگی، آموزش و اجتماعی  331 

جدول1:آماردانشجویانپذیرفتهشده،درحالتحصیلوفارغالتحصیلدانشگاههاومراکز
آموزشعالياستانبوشهردرسالتحصیلي95-1394بهتفکیكمقاطعوگروهآموزشي)نفر(

گروهآموزشيشـرح
فارغالتحصیلدرحالتحصیلپذیرفتهشده

زنمردزنمردزنمرد

کارداني

5829207515481725328321105جمع
2644716790526351421299فني و مهندسي
2550958696639321071615علوم انساني 
000067علوم پایه 
588252544357318157کشاورزي 
320590160علوم پزشکي

151497329027هنر

کارشناسي

75265458228522169349712956جمع
362812201209044122287776فني و مهندسي
3155300090771324721021580علوم انساني 
2362897021645134197علوم پایه 
3434025281120397335کشاورزي 
1224402949192546علوم پزشکي

421071613502622هنر

کارشناسي ارشد و 
دکتري

1067156826361908314201جمع
2031329812829524فني و مهندسي
6779941142873185104علوم انساني 
592511712762360علوم پایه 
2457368334کشاورزي 
459418428005علوم پزشکي

594012211484هنر
144429101409693085481174262جمع کل

ماخذ: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي استان



گزارش  اقتصادی،  اجتماعی   و  فرهنگی   استان   بوشهر   سال   1394 332 

جدول2:آماردانشجویانپذیرفتهشده،درحالتحصیلوفارغالتحصیلدانشگاههاومراکز
آموزشعالياستانبوشهردرسالتحصیلي95-1394بهتفکیكدانشگاهومرکز)نفر(

شـرح
فارغالتحصیلدرحالتحصیلپذیرفتهشده

زنمردزنمردزنمرد
56863620462507231252دانشگاه خلیج فارس بوشهر 
19344353711994151دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 

1759981772939381693837دانشگاه آزاد اسالمي بوشهر
202269111396811دانشگاه آزاد اسالمي خارک 

153054137971144792215دانشگاه آزاد اسالمي دشتستان
3607877530722585دانشگاه آزاد اسالمي خورموج

1366574344915071دانشگاه آزاد اسالمي گناوه
2273551812819472دانشگاه آزاد اسالمي دیلم

494108917834741320375دانشگاه پیام نور بوشهر
12652543413092696دانشگاه پیام نور برازجان 

872654091132159198دانشگاه پیام نور گناوه
1623093997917390دانشگاه پیام نور کنگان
6410425151152105دانشگاه پیام نور اهرم 

1031663586963418دانشگاه پیام نور خورموج 
511862187224623دانشگاه پیام نور جم 

65691493291133دانشگاه پیام نور دیلم 
631242715498259دانشگاه پیام نور دیر

37761623513418دانشگاه پیام نور شبانکاره
958378175813888059دانشگاه پیام نور عسلویه

6088211015369697627341096دانشگاه جامع علمي - کاربردي 
402372106777730499آموزشکده هاي فني و حرفه اي

7675231285771768399موسسات غیرانتفاعي
000000مرکز آموزش کشتیراني

144429101409693085481174262جمع
ماخذ: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي استان
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جدول3:آمارکارکنان)آموزشي(دانشگاههاومراکزآموزشعالياستانبوشهردرسال
تحصیلي95-1394بهتفکیكدانشگاهومرکز)نفر(

شــرح
کارکناناداريکارکنانآموزشي

قرارداديرسميوپیمانيحقالتدریسهیئتعلمي
زنمردزنمردزنمردزنمرد

167285325773513843دانشگاه خلیج فارس بوشهر 
89523634425910974دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 

1453628475125194618دانشگاه آزاد اسالمي بوشهر
16036511060دانشگاه آزاد اسالمي خارک 

33612626444012دانشگاه آزاد اسالمي دشتستان
154401441192دانشگاه آزاد اسالمي خورموج

52671730103دانشگاه آزاد اسالمي گناوه
1021632261دانشگاه آزاد اسالمي دیلم

817206174972422دانشگاه پیام نور بوشهر
4370358185دانشگاه پیام نور برازجان 

37555111103دانشگاه پیام نور گناوه
3452332044دانشگاه پیام نور کنگان
0449211043دانشگاه پیام نور اهرم 

1259410141دانشگاه پیام نور خورموج 
1131180021دانشگاه پیام نور جم 

0227200031دانشگاه پیام نور دیلم 
0051201022دانشگاه پیام نور دیر

2026180042دانشگاه پیام نور شبانکاره
25125190021دانشگاه پیام نور عسلویه

3161031526911044دانشگاه جامع علمي - کاربردي 
114118571493912آموزشکده هاي فني و حرفه اي

00000000مرکز آموزش کشتیراني
13410060002823موسسات غیر انتفاعي

53118422371081330148618277جمع
ماخذ: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي استان
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بخش ششم- فرهنگ و هنر

مقدمه

و  است  فرهنگی  رقابت های  صحنه  آینده  که  دارند  اعتقاد  این  بر  پژوهان  آینده 

در  بخش  هویت  رکن  مهم ترین  لذا  باشند  میدان  این  غالب  می توانند  برتر  فرهنگ های 

هر جامعه ای پیشینه و غنای فرهنگی آن است. رفتارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

هر جامعه نقش مؤثری بر توسعه آن جامعه دارد و این رفتارها ناشی از نگرش ها باورها و 

ارزش های فرهنگی آن جامعه است، بنابراین توسعه فرهنگی اثر تعیین کننده ای بر فرآیند 

توسعه دارد. به عبارتی این تعامل میان فرهنگ و عناصر دیگر از قبیل اقتصاد، سیاست و 

... که در فرآیند توسعه یافتگی نقش دارد. به طور خالصه می توان گفت که فرهنگ هم 

علت و هم معلول توسعه می باشد و برای ارائه خط مشی مناسب برای توسعه باید به التزام 

متقابل توسعه و فرهنگ توجه نمود.

از عواملی که می تواند نقش فرهنگ را بر توسعه بسط داد می توان به آموزش، یافته ها 

و دستاوردهای علمی، وسایل ارتباط جمعی از قبیل رسانه ها و مطبوعات با مؤسسات و 

ادارات فرهنگی و ... اشاره نمود.

تصویرعملکردوشاخص هایارزیابیتحوالتبخش

نسبت  که  می باشد  باب   75 با  برابر   94 سال  در  استان  عمومی  کتابخانه های  تعداد 

برابر  عمومی  کتابخانه های  موجود  کتب  تعداد  است.  داشته  اندکی  تغییر  قبل  سال  به 

اعضا  تعداد  است.  یافته  به سال قبل 2 درصد کاهش  بوده که نسبت  با 773677 جلد 

 33 حدود  قبل  سال  به  نسبت  که  می باشد  نفر   30475 با  برابر  عمومی  کتابخانه های 

درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد مراجعین ساالنه به کتابخانه های عمومی برابر 
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با 1083367 نفر می باشد که نسبت به سال قبل حدوداً 42 درصد افزایش داشته است.

تعداد چاپخانه های استان در سال 94 برابر با 79 چاپخانه می باشد که نسبت به سال 

این  تعداد عناوین مطبوعات و روزنامه های محلی در  یافته است.  افزایش  قبل 4 درصد 

سال  برابر با 42 مورد بوده که نسبت به سال قبل تغییری نیافته است. همچنین شمارگان 

مطبوعات و روزنامه های محلی منتشره برابر با 8900000 نسخه می باشد که نسبت به 

سال قبل افزایش نداشته است.

بوده است که  با 35 مؤسسه  برابر  تعداد مؤسسه های فرهنگی و هنری در سال 94 

نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است.

تعداد صندلی های سینما و تعداد سالن نمایش در سال 94 برابر با 3365 صندلی که 

نسبت به سال قبل 3 درصد افزایش یافته است. تعداد سالن ها در سال 94 نسبت به سال 

قبل بدون تغییر و برابر با 17 سالن می باشد.

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  سیار(  پستی،  )ثابت،  موجود  کتابخانه های  تعداد 

نوجوانان استان در سال 94 معادل 22 واحد بوده که نسبت به سال قبل 4 درصد افزایش 

یافته است. تعداد کتب موجود در کتابخانه های این مراکز برابر 149333 جلد بوده است 

که نسبت به سال قبل معادل 6 درصد کاهش داشته است. تعداد اعضاء کودک و نوجوان 

برابر با 17119 نفر بوده که نسبت به سال قبل معادل 5 درصد افزایش داشته است. تعداد 

و  پرورشی کودکان  اردوهای  تعداد  و  برنامه  با 14467  برابر  فرهنگی، هنری  برنامه های 

نوجوانان برابر با 8 اردوی کشوری است.

میزان تولید برنامه های تلویزیونی مرکز بوشهر در سال 94 معادل 1344 دقیقه بوده 

که نسبت به سال قبل 34 درصد کاهش یافته و این کاهش عمدتاً در برنامه های جوان 

و نوجوانان بوده است، میزان تولید برنامه های رادیویی مرکز بوشهر در سال 94، 3629 

دقیقه بوده که نسبت به سال 93 در حدود 2 درصد کاهش یافته است.

تعداد اماکن مذهبی استان در سال 94، 2523 مورد می باشد که از این تعداد 1400 
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باب مسجد، 742 باب تکیه و حسینیه، 234 باب بقاع متبرکه، 109 باب قدمگاه، 30 باب 

مهدیه، زینبیه و فاطمیه و 8 باب دارالقرآن است.

میزان دریافت حق التولیه در سال 1394 معادل 2160 میلیون ریال بود که نسبت به 

سال قبل 22 درصد افزایش یافته است.

میزان درآمد موقوفات متصرفی و غیر متصرفی از 13000 میلیون ریال در سال 93 

به 27000 میلیون ریال در سال 94 رسیده و 108 درصد رشد داشته است همچنین 

درآمد بقاع متبرکه در استان طی این سال ها از 5310 میلیون ریال به 7500 میلیون ریال 

رسیده و 41 درصد افزایش نشان می دهد. 

تجهیز  و  تکمیل  تعمیر،  استان  امور خیریه  و  اوقاف  اداره کل  اقدامات  از عمده ترین 

مساجد و اماکن مذهبی سطح استان است که از 36092 میلیون ریال در سال 93 به 

42270 در سال 94 افزایش یافته و حدوداً 117 درصد رشد داشته است. 

جدول1:کتابخانه،کتاب،اعضاومراجعانبهکتابخانهها

تعدادکتابخانه هایسـال
عمومی

کتاب هایموجود
مواردمراجعهتعداداعضا)نفر()جلد(

13937477582122902764508

139475773677304751083367

مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر 1393



فصل چهارم: امور فرهنگی، آموزش و اجتماعی  337 

جدول2:امکاناتفرهنگیوهنریطیسالهای93-94

تغییراتسال94سال93واحدشـرح

991فعالتعداد سینماهای استان )فعال(

3286336579صندلیگنجایش سالن های سینما

تعداد سالن نمایش وابسته به اداره کل فرهنگ و 
17170تعدادارشاد اسالمی

گنجایش سالن نمایش وابسته به اداره کل فرهنگ و 
454045400صندلیارشاد اسالمی

23525116کانونتعداد کانون های تبلیغاتی

28357تعدادتعداد موسسه های فرهنگی و هنری

110هنرستانتعداد هنرستان های هنری

48568آموزشگاهتعداد آموزشگاه های آزاد هنری

76793چاپخانهتعداد چاپخانه ها ) چاپ سیلك، چاپ دیجیتال و ...(

45450بابتعداد موسسه های انتشاراتی

36137716کانونتعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد )ارشاد(

42420تعداد عنوانتعداد عناوین مطبوعات و روزنامه های محلی

890000089000000تیراژشمارگان مطبوعات و روزنامه های محلی منتشره
مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر

جدول3:آمارکانونپرورشفکریکودکانونوجواناناستانطیسالهای93-94

شرح
سال

تعداد
کانون

تعدادکتابخانههای
موجود)ثابت،
پستی،سیار(

کتابهای
موجود)جلد(

تعداداعضا
)نفر(

تعداد
اردوها

تعدادبرنامههای
هفتگی

1393121158600163925 12604

139412214933317119814467

مأخذ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر 
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جدول4:میزانتولیدبرنامههایتلویزیونیمرکزبوشهربهتفکیكمخاطب)دقیقه(

عـامبزرگسالنوجوانجـوانکودكوخردسالجمعسال

1393201451511532214706

1394134415610310987879

مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر - 1393 

جدول5:میزانتولیدبرنامههایرادیویی،مرکزبوشهربهتفکیكمخاطب)دقیقه(

فرهیختگانعامبزرگسالجواننوجوانکودكوخردسالجمعسال

139336811054383278292333

139436291129350305284985

مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر - 1393 

جدول6:فعالیتهاوانواعهزینههایانجامشدهطیسالهای93و94ازمحلاعتبارات
موقوفاتمتصرفیادارهکلاوقافوامورخیریهاستان)میلیونریال(

درصد13931394شرحفعالیتوهزینه
تغییرات93-94

1775216022حق التولیه
72080012هزینه های ثبتی – محاکماتی

40660850ترویج قرآن
7641850140توسعه علم و دانش )کمك به دانش آموزان(

1587250057کمك به احداث و تعمیر مساجد و حقوق ائمه جمعه و خادمین
2301400508نشر معارف

61090047کمك به مستضعفین
3102780790مراسمات مذهبی

6432980563کمك به ایتام
1000180080مدارس علوم دینی و کمك به طالب

4441546323سایر کمك ها
124912324186جمع

مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر 
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جدول7:میزاندرآمدهایموقوفاتوبقاعمتبرکهاستاندرسالهای93و94)میلیونریال(

درصدتغییرات13931394شــرح
92-93

1300027000108درآمد موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی

5310750042درآمد بقاع متبرکه استان

مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر 

جدول8:اقداماتوفعالیتهایصورتگرفتهوپروژههایمهمادارهکلاوقافوامورخیریه
استاندرسالهای94-93)میلیونریال(

جمعکلاعتباراستانیاعتبارملیعنوانپروژهسال

11003499236092تعمیر و تکمیل و تجهیز مساجد و اماکن مذهبی سطح استان93

04227042270تعمیر و تکمیل و تجهیز مساجد و اماکن مذهبی سطح استان94

مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر 
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جدول9:تعداداماکنمذهبیاستانبوشهردرسال1394

تکیهومسجدشهرستان
دارالقرآنمهدیه،زینبیه،فاطمیهقدمگاهبقاعمتبرکهحسینیه

17977252511بوشهر

1-69422920تنگستان

-15781813جم

-305201761617دشتستان

18682281134دشتی

--12097300دیر

4515172411دیلم

--1171440عسلویه

--917780کنگان

1315691251گناوه

1400742234109308جمع
مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر 

جدول10:تعداداماکنمذهبیاستانبوشهردرسال1393

تکیهومسجدشهرستان
دارالقرآنمهدیه،زینبیه،فاطمیهقدمگاهبقاعمتبرکهحسینیه

13753252511بوشهر

7262292001تنگستان

-13575813جم

-296188761617دشتستان

19492281134دشتی

---1209530دیر

4923172411دیلم

---111144عسلویه

---89758کنگان

1066991251گناوه

1309746234109308جمع
مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر 
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بخش هفتم - میراث فرهنگی و گردشگری

مقدمه

طبق تعریف سازمان جهاني جهانگردي، جهانگرد )توریست یا گردشگر( به فردي گفته 

مي شود که به منظور تفریح، استراحت، ورزش، دیدار اقوام و دوستان، مأموریت، شرکت 

در سمینار یا کنفرانس، معالجه، مطالعه و تحقیق و یا فعالیت هاي مذهبي به شهري غیر 

از محیط زندگي خود براي مدت بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یك سال سفر مي کند. 

مي دانند،  نامرئي  صادرات  و  تجارت  پاک ترین  و  پررونق ترین  را  گردشگري  صنعت 

به طوري که امروزه بعد از صنعت نفت و خودرو پردرآمدترین صنعت دنیا می باشد. صنعت 

گردشگری یکی از بزرگترین و پربازده ترین فعالیت های اقتصادی در دنیا است که باالترین 

فعالیت های  سایر  غیرمستقیم،  و  مستقیم  بطور  و  می کند  ایجاد  را  افزوده  ارزش  میزان 

اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می دهد. گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی 

و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می آید به طوری که بسیاری از آن به عنوان صنعت 

اول دنیا یاد می کنند. گرچه گردشگری به تنهایی نمی تواند منجر به توسعه کشور شود 

ولی با ورود گردشگر به تدریج نیاز به تغییر و ایجاد امکانات برای اقامت، جابجایی و سایر 

افزایش  باعث  مدت  دراز  در  و  داشت  خواهد  پی  در  نیز  را  توسعه  مربوطه،  فعالیت های 

امکانات و تأسیسات خواهد شد.

اقتصاد آینده جهان بیش از هر زمان دیگري بر روي صنعت گردشگري استوار خواهد 

بود و همین نکته است که تصمیم سازان بسیاري از کشورها به آن وقوف یافته و از هم 

اکنون خود را براي کسب سهم بیشتري از این بازار پررونق مهیا کرده اند.

توزیع شود،  درستی  به  کشور  یك  مناطق  و  جوامع  در سطح  گردشگری  منافع  اگر 

می تواند سطح زندگی مردم را بهبود بخشد. به همین دلیل توسعه گردشگری، به ویژه در 
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کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد 

قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم 

و افزایش رفاه اجتماعی می شود. 

امروزه پدیده توریسم و اکوتوریسم به دلیل داشتن منافع اقتصادي بسیار باال و ارز آور 

بودن آن، به عنوان یك صنعت مدرن جهاني معرفي شده و به همین منظور بسیاري از 

کشورهاي جهان هر ساله سرمایه گذاري هاي هنگفتي را در این صنعت مي نمایند. اگرچه 

براي جذب توریسم نیاز به سرمایه گذاري هاي زیربنایي هنگفتي مي باشد ولي اکوتوریسم 

که به منظور بازدید از مناظر طبیعي و محیط هاي بکر طبیعت صورت مي گیرد، با حداقل 

امکانات و تجهیزات قابل انجام مي باشد. 

استان بوشهر به دلیل دارا بودن سواحل زیبا و کم نظیر و همچنین داشتن مناطق 

حفاظت شده اي نظیر منطقه حفاظت شده مند، پارک ملي نایبند، منطقه حفاظت شده 

حله و مناطق حفاظت شده جزیره خارک و خارکو و پارک ملي نخیلو و همچنین با توجه 

به قدمت تاریخي خود که 308 اثر تاریخي در آن به ثبت رسیده است، پتانسیل خوبي را 

جهت جذب توریسم و اکو توریسم دارا مي باشد.

تصویرعملکردشاخص هايارزیابيتحوالتبخش

مورد   80 طبیعی،  مورد   46 استان،  سطح  در  گردشگری  جاذبه های  ترکیب  نظر  از 

فرهنگی - تاریخی و 2 مورد نیز انسان ساخت می باشد که در این میان بیشترین سهم 

را جاذبه های فرهنگی - تاریخی که معادل 62/5 درصد است به خود اختصاص می دهد. 

همچنین از نظر پراکنش جاذبه ها در سطح شهرستان ها، شهرستان های دشتستان و بوشهر 

به ترتیب با 22/6 و 14/8 درصد بیشترین سهم و شهرستان های دیلم و کنگان با 5/4 

درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

نفر مي باشد که  با 6212546  برابر  استان در سال 94  به  ورودي  تعداد گردشگران 
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نسبت به سال 93 حدود 19 درصد افزایش داشته است. رشد چشمگیر ورود گردشگر به 

استان در سال هاي اخیر عالوه بر این که مي تواند تأثیر مثبت و خوبي بر روي اقتصاد استان 

داشته باشد، در زمینه اشتغال استان نیز مي تواند بسیار مؤثر باشد. از جمله دالیل ورود 

گردشگر به استان را مي توان وجود آب و هواي مناسب و طبیعت زیبا در فصل سرد سال، 

انجام فعالیت هاي متعدد عمراني  از سواحل زیبا به دلیل سرمایه گذاري ها و  برخورداري 

صورت گرفته در سواحل، ابنیه هاي تاریخي، وجود بازارهاي اجناس خارجي، مهمان نوازي 

مردم استان، پارک هاي جنگلي و پارک هاي بین راهي برشمرد. با توجه به این که اکثریت 

گردشگران در ایام عید نوروز به استان سفر مي کنند، لذا مي بایست کلیه نیازمندي هاي 

گردشگران خصوصاً اسکان آنها با برنامه ریزي هاي دقیق سازماندهي شده، فراهم گردد.

تعداد کل بازدیدکنندگان از موزه ها و بناهاي تاریخي استان در سال 94 برابر 176381 

بین  به میزان 19 درصد رشد داشته است. در  با سال قبل  نفر مي باشد که در مقایسه 

با 5783 نفر بیشترین و چهل خانه سعدآباد  برازجان  تاریخی، بنای تاریخی دژ  بناهای 

دلواری  رئیسعلی  بین موزه ها، موزه  از  و  را داشته اند  بازدید کننده  نفر کمترین  با 537 

تعداد  بیشترین  قبل،  سال  به  نسبت  درصد  رشد 11  نرخ  افزایش  با  و  نفر  با 136760 

بازدیدکننده را داشته است.

با توجه به تعداد زیاد گردشگر ورودي به استان و استقبال کم این گردشگران از موزه ها 

و بناهاي تاریخي، بهتر است به منظور جذب گردشگران جهت بازدید از موزه ها و ابنیه 

به قدمت استان  با توجه  و  اندیشیده شود  تاریخي تمهیداتي توسط دستگاه هاي ذیربط 

تبلیغات الزم جهت  اقدام و  تاریخي استان  آثار  از  بار کردن موزه ها  به پر  بوشهر نسبت 

معرفی این اماکن صورت پذیرد. 

و قطب های  کانون ها  و  مراکز  ثبت شده در  تاریخی  ابنیه  و  آثار  تعداد  در سال 94، 

گردشگری برابر با 106 ابنیه می باشد.

تعداد جاذبه هاي طبیعي، تاریخي و فرهنگي شناسایي شده در سطح استان در سال 
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94، به ترتیب 8، 16 و 5 مورد بوده است. در این سال تعداد جاذبه های طبیعی شناسایی 

شده در قیاس با سنوات گذشته رشد 700 درصدی داشته است.

میزان سرمایه گذاري ملي انجام شده )شامل اعتبارات ملی و تسهیالت پرداختی( در 

با 4918 میلیون ریال مي باشد که  برابر  ایرانگردي و جهانگردي در سال 94  تأسیسات 

نسبت به سال قبل روند کاهشی )55 درصد( داشته است. 

ظرفیت تأسیسات اقامتي )هتل و هتل آپارتمان ها( در سال 94 برابر با 1985 تخت 

بوده که نسبت به سال قبل 14 درصد کاهش داشته است. البته ظرفیت تأسیسات اقامتي 

جوابگوي تعداد گردشگران ورودي در ایام عید نوروز نبوده و مي بایست مکان هاي بیشتري 

به منظور استقرار گردشگران تدارک دیده شود.

استان در سال 94،  از نظر تسهیالت و خدمات گردشگری در سطح شهرستان های 

مسافرتی،  خدمات  دفتر  تعداد   ،)317( تخت  تعداد  بیشترین  دارای  بوشهر  شهرستان 

و  می باشد  مورد   9 با  پذیرایی  تاالر  و  رستوران  و  مورد(   14( تورگردانان  و  تورگردانی 

شهرستان های عسلویه و دیر از این نظر بسیار ضعیف بوده و هیچ امکانات و تسهیالتی در 

این راستا ندارند که می بایست در این راستا جهت توسعه صنعت گردشگری و توریسم، 

تسهیالت و خدمات اولیه فراهم گردد.

در  دهکده   3 تعداد   94 سال  در  استان  سطح  در  گردشگری  دهکده های  نظر  از 

شهرستان های بوشهر، گناوه و تنگستان پیشنهاد گردیده که با میزان سرمایه گذاری 5850 

میلیون ریال و در مساحتی بالغ بر 3640 هکتار اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

گردشگری  نمونه  منطقه   93 تعداد   ،92 سال  در  گردشگری  نمونه  مناطق  نظر  از 

شناسایی شده که در حال حاضر 12 منطقه به عنوان مناطق نمونه گردشگری در سطح 

استان معرفی گردیده است. همچنین از نظر روستاهای هدف گردشگری در سال 94 تعداد 

9 روستا به عنوان روستاهای هدف شناسایی شده که بیشتر در شهرستان دشتستان واقع 

شده اند.
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جدول1:ترکیبجاذبههایگردشگریاستانبوشهر

درصدتعدادگونهجاذبه

128100کل
4635.9طبیعی

8062.5فرهنگی – تاریخی
21.6انسان ساخت

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

جدول2:توزیعجاذبههایگردشگریاستانبهتفکیكشهرستان

گونه

شهرستان

انسانساختفرهنگی-تاریخیطبیعیکل

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

12810046100801002100کل

1914.8715.2121500بوشهر

1411715.267.5150تنگستان

107.836.578.7500جم

2922.61021.71822.5150دشتستان

1511.736.5121500دشتی

9748.756.2500دیر

75.436.54500دیلم

86.25510.833.7500عسلویه

75.412.467.500کنگان

108.0536.578.7500گناوه
مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
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جدول3:شاخصهايایرانگرديوجهانگرديدراستانطيسالهاي1392-94

واحدشــرح
اندازهگیری

سال
1392

سال
1393

سال
1394

درصد
تغییرات

14583245213546621254619نفرتعداد گردشگران ورودي به استان

تعداد آثار و ابنیه تاریخي ثبت شده مراکز 
1061061060عددکانون ها و قطب جهانگردي

25-343عددتعداد موزه های استان

118700عددتعداد جاذبه هاي طبیعي شناسایي شده

01161500عددتعداد جاذبه هاي تاریخي شناسایي شده

015500عددتعداد اماکن فرهنگي شناسایي شده

22303930موردتعداد بناها و آثار تاریخی مرمت شده

012100موردبرگزاری نمایشگاه صنایع دستی

9990موردتعداد رشته های صنایع دستی رایج استان

1017350726107نفرآموزش صنایع دستی

302200فقرهصدور پروانه تولید

199548455فقرهصدور کارت شناسایی صنعتگران

101656160185نفرایجاد اشتغال از محل مجوزهای صنایع دستی

2455160190نفرمعرفی به بانك جهت دریافت وام به صنعتگران

0000نفرصنعتگران تحت پوشش

14-224523051985تختظرفیت تأسیسات اقامتي )تخت(

5758626درصددرصد اشغال تخت هاي تأسیسات اقامتي

میزان سرمایه گذاري ملي در تأسیسات 
55-6200110504918میلیون ریالایرانگردي و جهانگردي )میلیون ریال(

میزان سرمایه گذاري استاني در تأسیسات 
--11648231میلیون ریالایرانگردي و جهانگردي )میلیون ریال(

مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
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جدول4-تعدادبازدیدکنندگانازموزههاوبناهایتاریخی-فرهنگیاستاندرسالهای1392-94

محـلبنـا
تعدادبازدید
کنندگانسال

1392

تعدادبازدید
کنندگانسال

1393

تعدادبازدید
کنندگانسال

1394

درصد
تغییرات

3920614760117638119.4-کل استان

بناهای تاریخی

دژ برازجان 
4853528157839.5برازجان)کاروانسرای مشیر(

1973215323579.5برازجانکاخ چرخاب

923105211236.7برازجانکاخ بردک سیاه

21482524285913دشتستان – پشت پرگور دختر

3.5-214825242438دشتستان – پشت پرکوشك اردشیر

123202708250دالکیپل مشیر

42142953725سعدآبادچهل خانه

1954217423759.5سیرافسیراف

2745298431355بوشهرعارف دهدشتی

موزه ها

10600536818306241بوشهرمردم شناسی

1131812291013676011.2دلواررئیسعلی دلواری

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

جدول5-تأسیساتاقامتی)هتلوهتلآپارتمانها(استاندرسالهای1392-93

درصدتغییرات139213931394تعداد

1415150تعداد هتل و هتل آپارتمان
9-807837763تعداد اتاق
14-224523051985تعداد تخت

مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
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جدول6-تسهیالتوخدماتگردشگریموجوددرسطحاستاندرسال1394

شهرستان

مهمانپذیری ها
دفترخدماتمسافرتیو
تورگردانیوتورگردانان

شرکتهاودفاتر
خدماتمسافرتیو

زیارتی

رستورانو
تاالرپذیرایی تعداد

مهمانپذیر
تعداد
اتاق

تعداد
تخت

61043171409بوشهر
000002تنگستان

000200جم
123100005دشتستان

000001دشتی
000000دیر
32774203دیلم

000000عسلویه
11559200کنگان
240117204گناوه

1220966722024جمع کل
مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

جدول7:دهکدههایگردشگریاستاندرسال1394

ان
نو
ع

مساحتشهرستانموقعیت
)هکتار(

نوعاراضی

طرح
جامع

میزان
سرمایه
گذاری

منابع
طبیعی

راه و
سایرشهرسازی

رام
ل آ

د

شهرستان تنگستان – 
بخش دلوار – حد فاصل 
روستای محمد عامری تا 

بندر رستمی

2300دارد*2500تنگستان 

اوه
گن

شهرستان گناوه – حد 
فاصل روستای مال خلیفه تا 

روستای چاهك
2100دارد*1000گناوه

هر
وش

بوشهر – کمربندی ب
1450دارد*140بوشهرامیرالمومنین

مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
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جدول8:مناطقنمونهگردشگریاستاندرسال1394

ناممنطقه
سطحمنطقه

ان
ست
هر
تعیینش

نوع
اراضي

طرحنوعاراضی
جامع
مصوب

نامسرمایهگذار
بینملیاستانی

المللی
منابع
طبیعی

راهو
سایرشهرسازی

جزیره 
عباسك

بایربوشهر- سازمان مناطق
گردشگري

سازمان همیاري داردبایربوشهرلیان
شهرداري

شهرداری جم-کوهستانيجمتپه چکاسه
ندارد-بایرگناوهجفیر

سدرییسعلي 
دلواري

بایردشتستان-ندارد

ندارد-جنگلجمگلوبردکان
ندارد-بایردشتيمند

ندارد-جنگلدشتستانسر قنات
ندارد-جنگلتنگستانخاییز
شهرداري دلوارداردبایرتنگستاندلوار

شرکت فالمینگوداردبایرگناوهمیر مهنا
شهرداری دیلمنداردجنگلدیلمحماد

مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
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جدول9:روستاهایهدفگردشگریاستاندرسال1394

نامنوعواحدگردشگريبخششهرستان
نوعاراضيآدرسدقیقپروژهسرمایه گذار

فاقد روستاي هدف گردشگري شولسعدآباددشتستان
سرمایه گذار

راه روستایي سعدآباد - 
منابع طبیعيآبپخش

روستاي هدف گردشگري رود ارمدشتستان
فاریاب

فاقد 
منابع طبیعيجاده رودفاریاب-تنگ ارمسرمایه گذار

روستاي هدف گردشگري آبپخشدشتستان
دورودگاه

فاقد 
منابع طبیعيجاده برازجان-آبپخشسرمایه گذار

روستاي هدف گردشگري جزیره ریگگناوه
شمالي

فاقد 
سرمایه گذار

جاده بوشهر-گناوه - جاده 
منابع طبیعيساحلي

فاقد روستاي هدف گردشگري حصارامام حسندیلم
سرمایه گذار

جاده گناوه - دیلم.جاده 
منابع طبیعيساحلي

روستاي هدف گردشگري ناي عسلویهعسلویه
بند )هاله(

فاقد 
منابع طبیعيجاده عسلویه - بندرعباسسرمایه گذار

روستاي هدف گردشگري خاییز خاییزتنگستان
)گشي(

فاقد 
منابع طبیعيروستاي گشيسرمایه گذار

فاقد روستاي هدف گردشگري مرکزيدشتي
سرمایه گذار

جاده روستایي احشام 
منابع طبیعيقائدها

روستاي هدف گردشگري چاهکوتاهبوشهر
چاهکوتاه

فاقد 
سرمایه گذار

جاده بوشهر - گناوه. سه 
منابع طبیعيراه احمدي - دویره

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

میزان اعتبارات، عملکرد و تعداد پروژه 

میزاناعتباراتوعملکردبخش

میزان اعتبار بخش در سال 1394 بالغ بر 9958000 میلیون ریال بوده که در مقایسه 

با سال 93 روند کاهشی )3.8- درصد( داشته ولی در مقایسه با سال 92، 25 درصد رشد 

داشته است. علی رغم مواجه بودن استان با کسری تخصیص، عملکرد ریالی این بخش در 

سال 94 مبلغ 5198000 میلیون ریال بوده است. بیشترین اعتبار منظور شده در این 

فصل در سال 94 مربوط به برنامه برنامه تأمین، حفاظت، مرمت میراث غیر منقول با ارزش 

فرهنگی و تاریخی می باشد. 
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جدول9:روستاهایهدفگردشگریاستاندرسال1394

عنوانبرنامه
اعتبار
مصوب
1392

اعتبار
مصوب
1393

اعتبار
مصوب
1394

درصد
تغییرات

عملکرد
1392

عملکرد
1393

عملکرد
1394

درصد
تغییرات

برنامه پژوهش و اکتشاف 
50-62.8173000200000100000-370000270000100000باستان شناختی و تاریخی

برنامه تأمین، حفاظت، مرمت 
میراث غیرمنقول با ارزش 

فرهنگی و تاریخی
296710079445006296500-20.7151680058776604082500-30.5

برنامه توسعه زیرساخت های 
72.4-24592001986000299300050.75997001617970447000مورد نیاز گردشگری

برنامه گسترش خدمات 
--17400015000--22000040000موزه ای

برنامه ساختمان ها و 
33000011200011200002480001120001120000تجهیزات

8.7-17472800500000456500-500000550000456500برنامه ایجاد و توسعه صنایع
33.55-3.8271150078226305198000-6346300103525009958000جمع کل

ماخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه

مهمترینپروژههایبخش

توسعه  نیز  و  تاریخی  و  فرهنگی  ارزش  با  میراث  مرمت  و  حفاظت  راستاي  در 

زیرساخت های مورد نیاز گردشگری، همه ساله پروژه هاي مختلفي در استان اجرا مي گردد. 

تعداد کل پروژه های استانی مصوب شده در این بخش در سال 1394، 46 پروژه بوده که 

نسبت به سال های 92 و 93، 7 درصد رشد داشته است. بیشترین تعداد پروژه نیز در برنامه 

تأمین، حفاظت، مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی به تصویب رسیده 

است. اهم پروژه هاي اجرا شده در این بخش در سال 94 به شرح زیر مي باشند:

- مطالعه جامع بافت های تاریخی در سطح استان

- تملك و ساماندهی قلعه محمدخان دهدشتی

- ساماندهی کاروانسرای مشیر برازجان

- اجرای زیرساخت کمپینگ گردشگری در بندر گناوه



گزارش  اقتصادی،  اجتماعی   و  فرهنگی   استان   بوشهر   سال   1394 352 

- ساماندهی و احیاء آرامگاه های مفاخر فرهنگی - مذهبی 

- معرفی و تهیه شناسنامه های جاذبه گردشگری و تاریخی استان بوشهر

- تجهیز مسجد شیخ سعدون

جدول11:تعدادپروژههایبخشگردشگريدراستانبهتفکیكبرنامهطيسالهاي1392-94

تعدادعنوانبرنامه
پروژه1392

تعداد
پروژه1393

تعداد
پروژه1394

درصد
تغییرات

2220برنامه پژوهش و اکتشاف باستان شناختی و تاریخی
برنامه تأمین، حفاظت، مرمت میراث غیرمنقول با 

15322632ارزش فرهنگی و تاریخی

1412154برنامه توسعه زیرساخت های مورد نیاز گردشگری
--21برنامه گسترش خدمات موزه ای
42-652برنامه ساختمان ها و تجهیزات

1110برنامه ایجاد و توسعه صنایع
4053467جمع کل

ماخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه
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بخش هشتم - رفاه و تأمین اجتماعی

مقدمه

یکي از بحث هاي کلیدي و اساسي که از دیرباز تا کنون ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، 

رفاه  ایجاد  است،  داشته  معطوف  به خود  را  عمومي  امور  متولیان  سایر  و  سیاستمداران 

عمومي و امنیت اجتماعي است. سازمان ملل متحد واژه رفاه اجتماعي را این گونه تعریف 

کرده است:

»رفاه اجتماعي دامنه وسیعي از فعالیت ها و برنامه هایي را که تحت نظارت و با کمك 

دولت براي بهزیستي افراد و جامعه انجام مي شود، در بر مي گیرد.«

نهادهاي  از  تعدادي  فعالیت هاي  نتیجه  مي توان  را  اجتماعي  رفاه  نهادي،  جنبه  از 

و  تندرستي  زندگي،  از  قبولي  قابل  سطح  به  گروه  و  فرد  دستیابي  براي  که  اجتماعي 

فرصت هایي که اجازه مي دهد آنان تمامي استعدادهاي خود را پرورش دهند و مسایل خود 

را در سازگاري با جامعه حل نمایند، دانست.

و  کمي  سطح  ارتقاء  و  اجتماعي  عدالت  تحقق  اجتماعي،  تأمین  بدون  است  بدیهي 

کیفي منابع نیروي انساني ممکن نیست و بدون عدالت اجتماعي، توسعه اقتصادي یعني 

از  تولید و اشتغال بیشتر میسر نخواهد بود. بخش تأمین اجتماعي مجموعه اي متشکل 

تدابیر، روش ها و اقدامات بیمه اي است که هدف آن حمایت از نیروي انساني شاغل در 

فوت شده  بازنشستگان  و  بازماندگان شاغالن  از  و حمایت  بازنشستگي  و  اشتغال  دوران 

خدمات  بیمه  ارائه  نظام،  این  در  بیمه شدگان  به  شده  ارائه  خدمات  مهم ترین  مي باشد. 

درماني و بیمه هاي اجتماعي در قالب پرداخت انواع مستمري بازنشستگي، از کارافتادگي، 

بازماندگي، بیکاري، غرامت نقص عضو و کمك بارداري است. دستگاه هاي متعددي مسئول 

امور بیمه اي در هر استان مي باشند که مهم ترین آنها که نقش اساسي در هدایت و اجراي 
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فعالیت هاي بیمه اي در استان را بر عهده دارند، اداره کل تأمین اجتماعي و سازمان بیمه 

خدمات درماني مي باشند. 

بهزیستي نیز از ارکان مهم دفاع از معلوالن و از کارافتادگان و تأمین زندگي شرافتمندانه 

آنان بوده است و امروزه از بزرگترین سازمان هاي مدافع طبقات دردمند و گرفتار در مقابل 

از  از مجموعه اي هدفمند  آسیب هاي جسماني و رفتاري است. بخش بهزیستي متشکل 

اندیشه ها، تدابیر، خدمات و فعالیت هاي غیربیمه اي به منظور حمایت و مراقبت از خانواده ها 

و افرادي است که به دالیل مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و یا جسمي و رواني فاقد 

اجتماعي خود هستند. عمده ترین  و  زندگي شخصي، خانوادگي  اداره  براي  توانایي الزم 

سازمان هاي متولي ارائه خدمات بهزیستي در سطح استان ها عبارتند از: سازمان بهزیستي، 

کمیته امداد امام خمیني)ره(، بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعیت هالل احمر. 

در این بخش، فعالیت ها و اقدامات این نهادها، افراد تحت پوشش مستقیم آنها و نوع 

برنامه هاي حمایتي که براي رفع نیاز این اقشار انجام مي گردد، مورد بررسي قرار مي گیرد.  

سازمانتأمیناجتماعي

تأمین اجتماعی همواره در سرلوحه کار دولت ها قرار داشته است و از آنجا که کاالیی 

بر  و  این دولت ها هستند که سامان دهنده آن محسوب می گردند  ناگزیر  عمومی است 

آن هاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند. 

سازمان تأمین اجتماعي به عنوان یك سازمان بیمه اي و حمایتي، در ایجاد و برقراري 

عدالت اجتماعي، توزیع مجدد درآمدها، ارتقاء سالمت عمومي و همچنین جبران درآمد از 

دست رفته افراد شاغل به علل مختلف از قبیل سالمندي، از کار افتادگي، بیماري، حوادث 

و غیره نقش بسیار حساسي را ایفا مي کند. امور حمایتي سازمان تأمین اجتماعي در دو 

قسمت قابل بررسي است: امور بیمه شدگان و امور مستمري بگیران.
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بیمهشدگان

با 368479 نفر  برابر  تعداد بیمه شدگان اصلي سازمان تأمین اجتماعي در سال 94 

مي باشد که در مقایسه با سال گذشته 2.1 درصد افزایش یافته است و 34 درصد جمعیت 

استان را پوشش می دهد. تعداد کل بیمه شدگان تأمین اجتماعي با افراد تحت تکفل تحت 

پوشش تأمین اجتماعي در سال 94 به 888099 نفر بالغ شده است که در مجموع  81 

درصد از جمعیت استان را تحت پوشش قرار مي دهد. که نسبت به سال 93 )با 859308 

نفر جمعیت تحت پوشش( 3.4 درصد افزایش یافته است. باال بودن آمار افراد تحت تکفل 

افراد شاغل در  از  بیمه شده گان تأمین اجتماعی به این دلیل می باشد که تعداد زیادی 

پروژه های پارس جنوبی و خارگ در سایر استان ها سکونت دارند و افراد تحت تکفل این 

افراد در سایر استان ها سکونت دارند که جزء سرشماری استان محسوب نمی شوند. بیمه 

شدگان اصلي تأمین اجتماعي شامل بیمه شدگان اجباري )دولتي و غیردولتي(، اختیاري، 

مشاغل و حرف آزاد، بیمه بیکاري و بیمه رانندگان مي باشد.

بیمهشدگاناجباری

بیمه شده ای که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می کند و 

مزد یا حقوق دریافت می دارد، بیمه شده اجباری می گویند. 87.7 درصد از کل بیمه شدگان 

اصلی استان بیمه شدگان اجباری می باشند. تعداد بیمه شدگان اجباری استان بوشهر در 

سال 94 برابر با 323029 نفر می باشد. که در مقایسه با سال گذشته 1.1 درصد افزایش 

غیردولتی  بیمه شدگان  و  دولتی  بیمه شدگان  شامل  اجباری  بیمه شدگان  است.  یافته 

می باشد. 

بیمهاختیاري  

افرادي مي شود که در زمان گذشته حداقل به مدت یك سال  بیمه اختیاري شامل 
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به عنوان بیمه شده براي آنان حق بیمه پرداخت شده باشد و درحال حاضر نیز کارکن 

مستقل به شمار آیند و براي آنان مجدد بیمه پرداخت شود. تعداد این نوع بیمه شدگان 

در سال 94 برابر با 3237 نفر مي باشد که تنها 0.9 درصد از کل بیمه شدگان این سال را 

شامل مي شود. تعداد بیمه شدگان اختیاري در این سال نسبت به سال 93 معادل 18.7 

درصد افزایش یافته است.

بیمهمشاغلآزاد

این بیمه شامل آن دسته از صاحبان حرف و مشاغل آزاد است که براي انجام حرفه 

و شغل مورد نظر، با داشتن کارگر )به صورت کارفرما( یا خود به تنهایي )خویش فرما( 

به استناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراجع ذیصالح و یا به تشخیص هیئت مدیره ي 

سازمان تأمین اجتماعي به کار اشتغال داشته باشند و مشمول مقررات حمایتي خاص نیز 

قرار نگیرند. تعداد افراد بیمه شده مشاغل آزاد در سال 94 معادل 8057 نفر بوده که حدود 

2/2 درصد از کل بیمه شدگان این سال را به خود اختصاص داده است. تعداد بیمه شدگان 

مشاغل و حرف آزاد در سال 94 نسبت به سال قبل از آن به میزان 0.5 درصد کاهش 

یافته است.

بیمهبیکاري

این بیمه شامل افرادي مي شود که طبق قانون و مقررات تأمین اجتماعي بیمه بوده، 

ولي برخالف میل و اراده خود در حال حاضر بیکار شده اند. سازمان تأمین اجتماعي مؤظف 

است به این افراد تا زمان مشخصي مقرري ایام بیکاري پرداخت نماید. تعداد افرادي که 

در سال 94 از تأمین اجتماعي مقرري ایام بیکاري دریافت نموده اند، 1983نفر بوده که 

معادل 0.5 درصد از کل بیمه شدگان در این سال را شامل مي گردد. تعداد افراد تحت 

پوشش بیمه بیکاري در سال 94 نسبت به سال قبل از آن معادل 10- درصد کاهش یافته 
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با توجه به برنامه هاي وسیع دولت جهت فقرزدایي، پوشش کامل بیمه بیکاري و  است. 

اجراي طرح هاي حمایتي در این خصوص، مفید خواهد بود. یکي از علل عدم پوشش کامل 

این نوع بیمه، قوانین اداري دست و پا گیر و شرایط سخت اخصاص این بیمه به بیکاران 

مي باشد که تعداد زیادي از آنها را از پیگیري دریافت آن منصرف مي سازد.

بیمهرانندگان

پوشش بیمه اي کلیه طبقات و اقشار مختلف از جمله کامیون داران، رانندگان و ... از 

جمله اهداف دولت در زمینه تأمین اجتماعي مي باشد. تعداد افراد راننده بیمه شده تأمین 

اجتماعي در سال 94 برابر با 6922 نفر مي باشد که معادل 1/9 درصد از کل افراد بیمه 

افزایش 1.4  بیانگر  رقم  این  را شامل مي شود.  نظر  اجتماعي در سال مورد  تأمین  شده 

درصدي این نوع بیمه نسبت به سال 93 می باشد.

مستمری  تعداد  به  شدگان  بیمه  تعداد  تقسیم  از  شاخص  این  پشتیبانی:  نسبت

بگیران به دست می آید و بیانگر آن است که به ازای هر مستمری بگیر چند بیمه شد وجود 

دارد. میانگین تعداد بیمه پرداز در 5 سال گذشته 13.8معادل بوده است.

طی دهه اخیر به دلیل تحوالت جمعیتی، افزایش امید زندگی، سالمند شدن جمعیت 

باال بودن نرخ حوادث و سوانح و بیماری های شغلی و عوامل مشابه، تعداد  زیر پوشش، 

است.  یافته  افزایش  نحو چشمگیری  به  اجتماعی  تأمین  و مستمری بگیران  بازنشستگان 

عالوه بر این، اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزایش دامنه شمول این قوانین در 

سال های اخیر منجر به تشدید روند رشد تعداد مستمری بگیران این صندوق شده است.

این تغییرات موجب شده که نسبت پشتیبانی صندوق )نسبت بیمه شدگان اصلی به 

مستمری بگیران( از حدود 15.1 در سال 1390 به عدد 11.7 در سال 1394 برسد. مفهوم 

این شاخص این است که در سال 1390 به ازای هر یك مستمری بگیر حدود 15 نفر حق 

بیمه می پرداختند و در سال 1394 این تعداد به حدود 12 نفر رسیده است. محاسبات نشان 
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می دهد نرخ رشد این  شاخص طی سال های برنامه پنجم توسعه به 5- درصد بوده است.

نسبت پوشش بیمه های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1394، 84 درصد 

بوده است. نرخ شرد این شاخص طی سال های برنامه پنجم 2 درصد می باشدکه با نرخ 

رشد این شاخص در کشور برابر می باشد.

** شهرستان عسلویه باالترین میزان افراد بیمه شده و شهرستان دشتی پایین ترین 

داشتن  دلیل  به  داده اند. شهرستان عسلویه  اختصاص  به خود  را  بیمه شده  افراد  میزان 

نیروی کار زیاد و مهاجر جهت فعالیت در صنایع نقت و گاز رتبه اول را در این خصوص 

دارا می باشد. پس از شهرستان عسلویه، شهرستان بوشهر باالترین رقم بیمه شدگان را به 

خود اختصاص داده است.

جدول1:برخیشاخصهایاستانومقایسهآنباکشوردرسالهای1390-1394

نرخرشدطی13901391139213931394شاخص/سال
سالهایبرنامهپنجم

نسبت پشتیبانی در 
بیمه های تأمین اجتماعی

5-15.116.213.512.511.7بوشهر

2--6.76.56.46.1کشور

پوشش بیمه های 
اجتماعی )درصد(

7779.681.782.9842بوشهر

2-46.549.450.851.8کشور

ماخذ: گزارش توصیفی - تحلیلی شاخص های کلیدی جمعیتی - بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی کشور
ماخذ: محاسبات نگارنده
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جدول2:تعدادبیمهشدگاناصلیتحتپوششسازمانتأمیناجتماعیطی
سالهای1394-1390)نفر(

قراردادهایرانندگانبیکاریمشاغلآزاداختیاریاجباریشرح
جمعخاص

1390272516146521462239433313926296625
1391315124195222702087321622959347608
1392313449237878732302616719606351775
1393319547272681012196682721329360726
1394323029323780571983692225251368479

درصد تغییرات 
9.71.418.42.2-0.5-941.118.7نسبت به 93

مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر

جدول3:تعدادبیمهشدگاناصلیتحتپوششسازمانتأمیناجتماعیبهتفکیك
شهرستانونوعبیمهشدهطیسال1394)نفر(

قراردادهایرانندگانبیکاریمشاغلآزاداختیاریاجباریشرح
جمعخاص

75577124021948251717848390036بوشهر
858491401113518220911916تنگستان

1138462307435738412237جم
1564752326895012172745128983دشتستان

62251228279547419439686دشتی
9997533516929528011045دیر
103552412663132938811610دیلم

1147658739494017114997عسلویه
5688619845314418367158535کنگان
136096205301131137342519434گناوه
323029323780571983692225251368479جمع

مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر
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جدول4:آماربیمهشدگانتأمیناجتماعیاستانبوشهرطیسالهایبرنامهپنجمتوسعه

13901391139213931394شـــرح

ل
سا
د
رش

د
رص

د
93

به
ت

سب
9ن
4

2966253476083517753607263684792.1تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی

تعداد کل بیمه شدگان تأمین اجتماعی با افراد 
7755458104828384248593088880993.4تحت تکفل تحت پوشش تامین اجتماعی

17720179231809517996182341.3تعداد کارگاه های تحت پوشش تأمین اجتماعی

19635214412604128825314269مستمری بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی

9.7-22392087230221961983تعداد بیمه شدگان بیمه بیکاری تأمین اجتماعی

مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر

ادارهکلبیمهسالمت

سالمت یکی از نیازهای جوامع بشری است و امروزه پیشرفت علوم و فن آوری های نوین 

در حوزه  و  است  گذاشته  افراد  اقتصادی  و  اجتماعی  فردی،  زندگی  ابعاد  بر  متفاوتی  اثرات 

سالمت نیز به دلیل گذر اپیدمیولوژیك بیماری ها و تغییر الگوی بیماری ها، افزایش میانه سنی 

جمعیت و تغییر سبك زندگی از یك سو و فناوری های نوین پزشکی و روند تدابیر تشخیص 

درمانی از سوی دیگر موجب افزایش چشمگیر هزینه های سالمت در جامعه شده است.  

با تشکیل سازمان بیمه سالمت، یکی از بزرگترین اصالحات نظام رفاه اجتماعی کشور 

به عهده آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت محوری، ارتقاء سطح 

کیفیت در ارائه خدمات سالمت، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، رفع همپوشانی 

ارجاع در سراسر کشور فراهم  برنامه پزشك خانواده و نظام  بیمه ای و بسط و گسترش 

گردید. از این رو بر اساس ابالغ اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ 91/5/22 و بر اساس 

با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور، سازمان بیمه  برنامه پنجم توسعه،  ماده 38 قانون 
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سالمت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال 91 تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه 

سالمت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یك سازمان ارایه شود. 

بر اساس آمار ارائه شده از طرف اداره کل بیمه سالمت استان، 45/3 نفر از جمعیت 

استان تحت پوشش بیمه سالمت می باشد. جمعیت بیمه شدگان بیمه سالمت در سال 

94، 490595 )اصلي و تبعي( نفر مي باشد که نسبت به سال 3 درصد کاهش داشته است.  

جدول6:جمعیتتحتپوششبیمهسالمتبهتفکیكاصلیوتبعیطیسال های1390-93

13901391139213931394شاخصهایهدف

ل
سا
د
رش

د
رص

د
93

به
ت

سب
9ن
4

0.8-128104132122141342139665138518جمعیت بیمه شدگان اصلی

3.7-333392333463333122365669352077جمعیت بیمه شدگان تبعی

تعداد کل بیمه خدمات درمانی با افراد تحت 
2.9-461496465585474464505334490595تکفل تحت پوشش بیمه خدمات درمانی

مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر

سهم صندوق های بیمه ای در سال 94 شامل 16/5 درصد کارکنان دولت، 68 درصد 

روستائیان، 10/8 درصد بیمه سالمت همگانی 4/3 درصد سایر اقشار و 0/01 درصد بیمه 

ایرانیان و خویش فرمایان می باشد.

طی سال های 93 و 94 بیمه ایرانیان حذف شده و بیمه سالمت همگانی شکل گرفته 

است. از مجموع بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سالمت در سال 94 شهرستان دشتستان 

با 28 درصد بیشترین سهم را در بین سایر شهرستان ها دارد که عمدتاً مربوط به بیمه 

شدگان روستایی است ولی از کارکنان دولت تحت پوشش این بیمه شهرستان بوشهر با 

44 درصد دارای بیشترین سهم در استان است.
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جدول7:جمعیتتحتپوششبیمهسالمتاستانبهتفکیكصندوقهایبیمهایطی
سالهای1390-93

13901391139213931394شرحسال

ل
سا
د
رش

د
رص

د
93

به
ت

سب
9ن
4

2.4-8741586028853418275180735کارکنان دولت

5.2-332462346545356424354125335800روستاییان

46120000خویش فرمایان )مشاغل آزاد(

2.3-2283622336221272137120889سایر اقشار

000446855308518.8بیمه سالمت همگانی

96.4-187371067610572240286بیمه ایرانیان

2.9-461496465585474464505334490595جمع

مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر
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جدول8:آماربیمهشدگانتحتپوششبیمهسالمتبهتفکیكشهرستاندرسال94

کارکنانشهرستان
بستریسایراقشارروستاییاندولت

شهری
بیمه
سهمجمعایرانیان

شهرستان

3555128373437012059318038416بوشهر

311141363113106456119تنگستان

20582399720404262635جم

18906989535501151501313852328دشتستان

6087364712802563625099810دشتی

306233296173403380958دیر

192817949609010204964دیلم

0عسلویه

3977364591723736034952210کنگان

60551893928151288014407038گناوه

80735335800208895380586490595100جمع
مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر

تعداد مؤسسات طرف قرارداد بیمه سالمت در استان در سال 94 برابر با 437 موسسه 

مي باشد که 93 درصد از کل مؤسسات درمانی استان را شامل می گردد.

جدول10:تعدادمؤسساتطرفقراردادبیمهسالمتدراستانونسبتآنبهکلمؤسسات
درمانیدرطیسالهای1390-93

13901391139213931394شـرحسال
درصدرشدسال
94نسبتبه
سال93

4344174454234373.3تعداد مؤسسات طرف قرارداد

95909090933.3نسبت به کل مؤسسات )درصد(

مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر
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میانگین مبلغ هزینه شده براي هر بار مراجعه یك بیمه شده تحت پوشش به مراکز 

درماني در سال 93، معادل 324726 ریال مي باشد که نسبت به سال گذشته 71/8 درصد 

افزایش یافته است.

جدول11:میانگینهزینههربارمراجعهبیمهشدگانتحتپوششبیمهسالمتبهمراکز
درمانياستانطيسالهاي93-1390)ریال(

13901391139213931394شاخصهایهدف

105592134325189031324726468088میانگین هزینه هر بار مراجعه به مراکز درمانی )ریال(

1827417244درصد رشد نسبت به سال قبل

مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر

جدول12:مقایسههزینههایدرمانبهتفکیكصندوقدرسالهای92و93دراستان
بوشهر)میلیونریال(

صندوق
درصدرشدهزینه13931394

سال94نسبتبه
93 سرانه هزینههزینهسرانه هزینههزینه

164403.51.97238223344.9کارمندان دولت

46195.42.15611962.932.5سایر اقشار

2329990.647319922.2214.16روستاییان

703831.531551842.9120بیمه سالمت همگانی / ایرانیان

53617.2587759310644.7بیماران خاص

567598.11.112681882.6123.4جمع

مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر
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کمیتهامدادامامخمیني)ره(

محرومین  مشکالت  حل  به  رسیدگي  منظور  به   1357 سال  در  حمایتي  نهاد  این 

جامعه تأسیس شد. عمده خدمات حمایتي این نهاد عبارتند از: طرح شهید رجایي، طرح 

مددجویي )دایمي و موردي(، خدمات درماني )دایمي و موردي(، خدمات فرهنگي، وام 

خودکفایي، وام قرض الحسنه، کمك هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه و خدمات عمراني.

در سال 94 کمیته امداد استان از مجموع 623 روستاي داراي سکنه استان، تعداد 

590 روستا را تحت پوشش قرار داده است. 13/4 درصد خانوارهای استان تحت پوشش 

طرح عادي یا مددجویي کمیته امداد قرار گرفته اند. این طرح، طرحي است که بر اساس 

سرپرست،  معلولیت  و  افتادگي  کار  از  سرپرست،  فقدان  قبیل  از  عللي  به  بنا  افراد  آن 

برحسب نوع نیازمندي تحت پوشش کمك هاي دایمي یا موردي قرار مي گیرند. در مجموع 

6/7 درصد از جمعیت استان تحت پوشش کمیته امداد می باشند. 

در سال 94 میزان مستمری پرداختی به مددجویان عادی 51/1 درصد نسبت به سال 

قبل افزایش یافته است.

در این راستا به ازاء هر 11 نفر از جمعیت استان یك صندوق صدقات وجود دارد و 

میزان صدقات به ازاء هر نفر در هر ماه 29177/6 ریال می باشد.  

کل درآمدهاي اختصاصي جمع آوري شده کمیته امداد در سال 94 معادل 161439 

میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل 24/9 درصد افزایش یافته است. 
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جدول14:برخیشاخصهایکمیتهامداداستانبوشهرطیسالهای90-94

13901391139213931394شـرحسال
درصدرشد

سال94نسبت
بهسال93

10.5-2929525751تعداد واحدهاي امداد

5865885875875900.5تعداد روستاهای تحت پوشش کمیته امداد امام

199512087321814220463300849.7تعداد خانوار تحت پوشش عادي )مددجویي(

497544978649243488226970742.8تعداد نفرات تحت پوشش عادي )مددجویي(

--99819916104409951تعداد خانوار طرح پوشش طرح شهید رجایي

--21842213182198820569تعداد نفرات تحت پوشش طرح شهید رجایي

29932307893225431997330083.2تعداد کل خانوار تحت پوشش

71596711047123169391697070.5تعداد کل نفرات تحت پوشش

6.936.886.96.76.70.0نسبت جمعیت تحت پوشش به جمعیت استان

میزان مستمري پرداختي به مددجویان 
11638011181914403617479626417651.1عادي )میلیون ریال(

میزان مستمري پرداختي به مددجویان 
--56838271156431573643طرح رجایی )میلیون ریال(

429020371466829126052.0تعداد نوعروس جهیزیه داده شده

99661238116719962727944190.3مبلغ جهازیه پرداختي )میلیون ریال(

6-34233111289428542684تعداد ایتام معرفي شده به حامیان

75673812338053792977930290.1تعداد صندوق هاي صدقات

مبلغ جمع آوري شده از صندوق هاي 
17181182332343727711301398.8صدقات )میلیون ریال(

5360410229132717395845.7تعداد افراد دریافت کننده وام قرض الحسنه

415164024744593430826768957.1مبلغ وام قرض الحسنه )میلیون ریال(

105.-48004025313321671939تعداد وام بنگاه هاي زود بازده

931069797413458012921616143924.9جمع کل درآمدها )میلیون ریال(
مأخذ: کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر
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جدول15:تعدادروستاهاومددجویانتحتپوششکمیتهامدادومبلغپرداختیبهتفکیك
شهرستاندرسال1394

تعدادشهرستان
واحدها

تعداد
روستاهاي
تحتپوشش

طرحمددجویيطرحشهیدرجایي
مبلغ

)میلیونریال( تعداد
تعدادتعدادافرادخانوار

تعدادافرادخانوار

34626351356485--1026بوشهر

3667733334415--2116تنگستان

1392299628779--161جم

1034121828106659--12131دشتستان

4364948846201--892دشتي

2343520227857--452دیر

1018211520766--229دیلم

980225311886--121عسلویه

1811416835220--512کنگان

2343520266516--550گناوه

3172166936734784--50590جمع
مأخذ: کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر

ادارهکلبنیادشهیدوامورایثارگران

هدف  جامعه  به  مطلوب  خدمات  ارائه  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  وجودي  فلسفه 

)شامل شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده هاي آنان( و جلب رضایت آنان بر اساس مباني 

ارزشي اسالمي و توسعه و گسترش تعامل با آحاد جامعه به منظور ترویج فرهنگ جهاد، 

ایثار و شهادت مي باشد. بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستاي مأموریت و اهداف خود 

متنوع ترین خدمات در زمینه و حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، رفاهي، اقتصادي، بهداشتي، 

درماني، آموزشي، حقوقي و مشاوره اي را به افراد تحت پوشش ارائه مي دهد.

مطابق آمار ارائه شده توسط سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، در سال 94 

تعداد جانبازان تحت پوشش استان 6395 نفر مي باشد. تعداد مستمری بگیران خانواده 
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شهدا و جانبازان در این سال مجموعاً 1538 خانواده می باشد که نسبت به سال قبل 18 

درصد افزایش یافته است. از جمله خدمات دیگري که توسط این سازمان به جامعه هدف 

ارائه مي شود خدمات درماني و توانبخشي، انجام فعالیت هاي فرهنگي و ورزشي و پرداخت 

وام مسکن و اشتغال مي باشد.

جدول16:عملکردفعالیتهایبنیادشهیدوامورایثارگراناستانبوشهرطی
سالهای1392-93

درصد13931394واحدشـرح
تغییرات

1304153818خانوارتعداد مستمری بگیران خانواده شهدا و جانبازان
-- 126187میلیون ریالمیزان پرداخت مستمری

315934278.5نفرتعداد دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش
-6816721.3خانوارتعداد خانوارهای بهره مند از خدمات مسکن

3437403765309.5میلیون ریالمیزان پرداخت وام مسکن
-946135.1نفرتعداد افراد بهره مند شده از تمهیدات اشتغال 

75671334076.3میلیون ریالمیزان پرداخت وام اشتغال
53871833.5نفرتعداد افراد بهره مند از خدمات فرهنگی و ورزشی

17027561.8میلیون ریالمیزان هزینه های فرهنگی و ورزشی
-21041584172.2نفرتعداد افراد دریافت کننده خدمات درمانی و بهداشتی
-703270080.3میلیون ریالمیزان پرداخت هزینه های تأمین سالمت ایثارگران
2946379728.9نفرتعداد افراد بهره مند از خدمات مشاوره و مددکاری
4004205.0موردتعداد برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و یادواره ها

-24012050.0موردجمع آوری و حفظ آثار ایثارگران
-92044851.3موردتعداد برنامه های تولیدی رادیویی و تلویزیونی

 2112110گلزارکل تعداد گلزار شهدا
-302323.3گلزارتعداد گلزار ساماندهی شده

0 19661966مزارکل تعداد مزار شهدا
-957224.2مزارتعداد مزارهای بهسازی و مرمت شده

مأخذ: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر 
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جدول17:آمارجانبازان،خانوادهشهداومستمريبگیرانتحتپوششبنیادشهیدومبلغ
پرداختيطیسالهای93-1392بهتفکیكشهرستان

سال-
شهرستان

جانبازانتعدادجانبازان)نفر(
مستمري
بگیر)نفر(

خانوادههاي
مستمري
بگیرشهدا

مستمري
پرداختي

)میلیونریال( 25درصدبهتا25درصد
جمعباال

13933776215659321531151114523
13943839255663954211117134759

1138873201112523329611بوشهر

194134328208410141تنگستان

115541698424560جم

991714170512240348190دشتستان

3542295833711612717دشتی

35812848623657506دیر

1204916920354815دیلم

18111930018465754کنگان*

388256644489311465گناوه
* آمار عسلویه و کنگان با هم ارائه شده است.

مأخذ: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر

ادارهکلبهزیستي

اداره کل بهزیستي از مهم ترین نهادهاي حمایتي است که از طریق بودجه عمومي به 

افراد معلول و محروم جامعه کمك مي نماید با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایت هاي 

غیر بیمه اي با حفظ ارزش ها و کرامت واالي انساني و تکیه بر مشارکت هاي مردم در جهت 

گروه هاي کم درآمد اقدام نماید. این گروه ها شامل سالمندان نیازمند، بیماران رواني مزمن، 

خانواده هاي نیازمند فاقد سرپرست و یا بدسرپرست، کودکان خیاباني، دختران فراري و 

زنان ویژه مي باشد.
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مراکز ارائه دهنده خدمات اداره کل بهزیستی در سال 94 شامل 39 مرکز دولتی و 

218 مرکز غیردولتی می باشد که تعداد مراکز غیردولتی نسبت به سال قبل 54 درصد 

کاهش یافته است. در سال 94 نسبت مراکز دولتی و غیردولتی به یکصد هزار جمعیت 

معادل با 25 واحد می باشد. منظور از مراکز ارائه دهنده خدمات، مراکز ساماندهي کودکان 

خیاباني، مداخله در بحران، بازپروري زنان، خانه سالمت، خدمات اجتماعي سیار، مراکز 

خانه هاي  و  درماني  و  بهداشتي  مراکز  نگهداري،  مراکز  کودک،  مهدهاي  طالق،  کاهش 

بهداشت مي باشند. 

در سال 1394 تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان 118576 نفر می باشد که نسبت به 

سال قبل57/6 درصد تغییر کرده است. از این تعداد 15597 نفر مستمری بگیر بهزیستی 

می باشند. تعداد خانوارهای تحت پوشش 42525 خانوار می باشد که نسبت به سال قبل 

قرار  بهزیستی  پوشش  تعداد 9763 خانوار تحت  این  از  است.  یافته  افزایش  6/4 درصد 

دارند. در این سال در سطح استان 16 مرکز نگهداري روزانه و شبانه روزي معلولین، همگي 

اضافه شده  از آن 2 مرکز  به سال قبل  فعالیت مي کنند که نسبت  به صورت خصوصي 

است. سرانه پرداختي به مستمري بگیران امور توانبخشي به طور متوسط 740 هزار ریال 

مي باشد که نسبت به سال قبل 1.1 درصد تغییر کرده است.

همین طور در سال 94 تعداد مراکز سالمندان در استان 2 مرکز مي باشد که به صورت 

خصوصي اداره شده و در این مراکز 87 نفر سالمند نگهداري مي شود. 
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جدول18:عملکردادارهکلبهزیستیاستانبوشهرطیسالهای93-94

درصدتغییرات13931394شاخص/سال

تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان
15537155970.4مستمری بگیر

7525511857657.6کل

کل خانوارهای تحت پوشش
974397630.2مستمری بگیر

39949425256.4کل

تعداد مراکز نگهداری روزانه و شبانه روزی 
معلوالن ذهنی

000دولتی
131623.1خصوصی

131623.1کل

تعداد مراکز گفتاردرمانی
110دولتی

000خصوصی
110کل

مراکز مشاوره حضوری
40-53دولتی

38-2625خصوصی
9.7-3128کل

تعداد شیرخوارگاه و مراکز نگهداری کودکان 
بی سرپرست زیر نظر بهزیستی

33.3-32دولتی
-01خصوصی

330کل

تعداد کودکان بی سرپرست
63.8-8029دولتی

90.9-111خصوصی
67-9130کل

متوسط پرداختی سرانه به مستمری بگیران 
امور توانبخشی )هزار ریال(

7327401.1دولتی
000خصوصی

7327401.1کل

تعداد مهدکودک های زیرنظر بهزیستی
110دولتی

1771780.56خصوصی
1781790.56کل

تعداد مراکز سالمندان
000دولتی

220خصوصی
220کل

تعداد سالمندان
000دولتی

86871.2خصوصی
86871.2کل

مأخذ: اداره کل بهزیستی استان بوشهر
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تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات شامل خدمات اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری در 

سال 94 شامل 54 مرکز دولتی و 298 مرکز غیر دولتی می باشد که نسبت به سال 93 در 

تعداد مراکز دولتی ثابت بوده ولی مراکز غیردولتی 20 درصد افزایش یافته است.

خدماتتوانبخشی

تعداد کل افراد دریافت کننده خدمات توانبخشی در سال 94 برابر با 17307 نفر بوده 

که نسبت به سال 93، 1/8 درصد افزایش یافته است. تعداد معلوالن شناسایی شده در این 

سال به تعداد 18546 نفر بوده که نسبت به سال قبل 3 درصد کاهش یافته است. تعداد 

بگیر تحت  تعداد معلوالن مستمری  و  بگیر تحت پوشش مراکز دولتی  خانوار مستمری 

پوشش نسبت به سال قبل تغییری نکرده اند.

خدمات گفتار درمانی و بینایی سنجی در سال 94 نسبت به سال قبل از خود کاهش 

داشته است. ولیکن خدمات کاردمانی رشدی معادل 250 درصد نسبت به سال 93 داشته 

و روش های  ناتوانایی ها  بیشتر   آگاهی جامعه هدف در شناخت  بیانگر  رقم  این  و  است 

درمانی آن می باشد.

خدماتاجتماعی

تعداد کل افراد دریافت کننده خدمات اجتماعی در سال 94 برابر با 9939 نفر می باشد 

که نسبت به سال قبل، 58/1 درصد کاهش یافته است. تعداد دانشجویان تحت پوشش 

در سال 94 نسبت به سال قبل به ترتیب 1/2 درصد افزایش و تعداد دانش آموزان تحت 

پوشش 35 درصد افزایش داشته و این افزایش به دنبال افزایش تحت پوشش می باشد. 

میزان مستمری پرداخت شده به خانوارها و معلولین تحت پوشش مراکز دولتی افزایش 

151 درصدی داشته است. 
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خدماتپیشگیری

تعداد کل افراد دریافت کننده خدمات پیشگیری در سال 94 برابر با 444445 نفر بوده 

است که نسبت به سال قبل 1/1 درصد کاهش یافته است. در سال 94 در طرح پیشگیری 

از تنبلی چشم کودکان 6-4 سال، 42337 نفر تحت پوشش قرار گرفتند که نسبت به سال 

قبل 28/9 درصد افزایش یافته است.

جدول20:مراکزارائهدهندهخدماتادارهکلبهزیستیاستانبوشهرطیسالهای92-93

عنوانمرکز
سال1394سال1393

غیردولتیدولتیغیردولتیدولتی
11-1مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابانی

60-6مرکز مداخله در بحران
10-1بازپروری زنان

10-1خانه سالمت دختران
50-6خدمات سیار اورژانس اجتماعی

10-2مراکز کاهش طالق
11771178مهدهای کودک

مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان 
3121بی سرپرست

8010-مراکز نگهداری شبانه توانبخشی
81100تیم های سیار و کلینیك ها

28142116مراکز حمایتی شهری و روستایی
2824012مراکز روزانه

8523539218جمع کل
مأخذ: اداره کل بهزیستی استان بوشهر
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جدول21:شاخصهاواطالعاتادارهکلبهزیستیاستانبوشهرطیسالهای92-93

شــرح
واحد
اندازه
گیری

13901391139213931394

درصد
تغییرات
94نسبت
به93

تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات دولتی 
84535354540مرکز)اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری(

تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات غیر دولتی 
27918826824929819.7مرکز)اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری(

تعدادافراددریافتکنندهخدماتتوانبخشی

41545471311620017001173071.8نفرتعداد کل افراد دریافت کننده خدمات توانبخشی
114750814878818951.6نفرفیزیوتراپی

8209126511341415.2نفرگفتاردرمانی
30.2-44961253161914781032نفرسنجش شنوایی

46.3-3551600480036301950نفربینایی سنجی
173211831125383102381222.9نفرمددکاری

00202070250نفرکار درمانی
تعداد خانوار )مددجو( مستمری بگیر تحت 

140014001400140114010خانوارپوشش مراکز دولتی

تعداد خانوار )مددجو( مستمری بگیر تحت 
297029752980298829880خانوارپوشش مراکز غیردولتی

3-1583116169168731912318546نفرتعداد معلوالن شناسایی شده
4064033773864106.2نفرمعلوالن تحت مراقبت در مراکز شبانه روزی
413241324567480348030نفرتعداد معلولین مستمری بگیر تحت پوشش
25308225841088391451102020.5نفرتعداد مراجعین به کلینیك های توانبخشی

تعدادافراددریافتکنندهخدماتاجتماعی

58.1-1154115426533237209939نفرتعداد کل افراد دریافت کننده خدمات اجتماعی
تعداد دانشجویان تحت پوشش )اعم از معلول 

7537407437507662.1نفرو غیرمعلول(

تعداد دانش آموزان تحت پوشش )اعم از معلول 
1887164815202200296834.9نفرو غیرمعلول(

میزان پرداخت مستمری به خانوارهای 
1689243483848379334326نفر)مددجو( تحت پوشش مراکز دولتی
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شــرح
واحد
اندازه
گیری

13901391139213931394

درصد
تغییرات
94نسبت
به93

میزان مستمری پرداخت شده به معلولین 
تحت پوشش مراکز دولتی

میلیون 
133730519243482434861024150.6ریال

میلیون میزان یارانه پرداخت شده به مراکز غیردولتی
13673186130519305195265172.5ریال

میلیون میزان پرداخت شهریه به دانشجویان تحت پوشش
3428290028363632725899.8ریال

تعدادافراددریافتکنندهخدماتپیشگیری

1.1-274309336017426936449255444445نفرتعداد کل افراد دریافت کننده خدمات پیشگیری
6.1-6537701080881232911579نفرآموزش پیشگیری از مسئولیت

20.2-962813136216831936715449نفرمشاوره
2108862535132771883056863233785.8نفرآموزش پیشگیری از اعتیاد

26.7-30664452478969505094نفرآموزش قبل از ازدواج
11421254397298649020497551.5نفرآموزش مهارت های زندگی

70.3-2997207610328230476853نفرتعداد معتادین خدمت گیرنده
297743039131874328564233728.9نفرپیشگیری از تنبلی چشم کودکان6-4 ساله
مأخذ: اداره کل بهزیستی استان بوشهر

ادامهجدول21:شاخصهاواطالعاتادارهکلبهزیستیاستانبوشهرطیسالهای92-93
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بخش نهم - رفاه و توزیع منابع و امکانات

مقدمه

نظام هاي  آرمان هاي  و  اهداف  مهم ترین  از  یکي  عنوان  به  همواره  اجتماعي  عدالت 

جوامع،  از  بسیاري  در  که  طوري  به  مي شود،  شمرده  اقتصادي  و  سیاسي  تصمیم گیري 

توان فکري و منابع مالي قابل توجهي صرف نیل به این آرمان اجتماعي گردیده است. 

و  مي کنند  تلقي  جامعه  یك  در  اجتماعي  عدالت  سنجش  معیار  را  فقر  جامعه شناسان، 

اقتصاددانان میزان درآمد افراد یا خانواده ها را شاخصي براي اندازه گیري فقر و غنای افراد 

یك جامعه در نظر مي گیرند.

یکی از مباحث عمده اقتصاد رفاه را موضوع مصرف خانوارها، مطلوبیت ناشی از مصرف 

کاالها و چگونگي مصارف بهتر کاالها و خدمات توسط افراد جامعه تشکیل مي دهد. الگوي 

مصرف خانوار به قیمت جاري )اسمي( نشان مي دهد که خانوار براي رفع نیازهاي خود 

متحمل چه مقدار هزینه شده است. از آنجا که کل هزینه انجام شده توسط یك فرد به 

عنوان کل درآمد وي در نظر گرفته مي شود، در این بررسي از اطالعات مربوط به هزینه 

ناخالص خانوارها در گروه های هزینه اي استفاده شده است.

بررسی شاخص های کلیدی بخش

میزانهزینههایمصرفیونرخرشدهزینههایمصرفی

بررسي الگوي مصرف خانوارهاي شهري استان در سال هاي 92-93 نشان مي دهد که 

هزینه هاي ناخالص مصرفي خانوارهاي شهري روندي صعودی داشته و از 177461 هزار 

ریال در سال92، با نرخ 25/6 درصد رشد به 222889 هزار ریال در سال 93 رسیده است.  

در نقاط روستایي استان بوشهر شاخص هزینه هاي خوراکي و غیرخوراکي ناخالص طي 
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سال هاي 92 الي 93 روند صعودي داشته و با افزایش 35 درصدي از 126223 هزار ریال 

در سال 92 به 170843 هزار ریال در سال 93 رسیده است و در نتیجه وضعیت رفاهي 

خانوارهاي شهري و روستایي استان طي دوره مورد بررسي بهبود یافته است. 

نسبتهزینه هایخوراکیودخانیبههزینه هایغیرخوراکی

یکي دیگر از شاخص هاي مهم در بررسي تغییرات سطح رفاه خانوار، سهم هزینه هاي 

خوراکي از کل هزینه خانوار است. کاهش تدریجي سهم هزینه هاي مصرفي خوراکي در 

کل هزینه خانوار و افزایش هزینه کاالها و خدمات غیرخوراکي از معیارهاي افزایش رفاه 

اقتصادي است. تنزل سهم هزینه خوراکي نسبت به هزینه های غیرخوراکی به معني امکان 

بیشتر خانوار در تخصیص درآمد به مصارف متنوع تر است.

شاخص نسبت هزینه هاي خوراکي به هزینه های غیرخوراکی در نقاط شهري استان 

طي سال هاي 93-92 روندي کاماًل نزولی داشته، به طوري که مقدار این شاخص از 54/4 

درصد در سال 92 به 43/6 درصد در سال 93 افزایش یافته است. در جامعه روستایی 

استان نیز این نسبت از 74/2 درصد در سال 92 به 63 درصد در سال 93 تغییر یافته 

است. این شاخص نشان می دهد، با افزایش درآمد )هزینه( خانوارهای شهري و روستایي 

استان نسبت به سال گذشته، نقش کاالهای خوراکی از سبد کاالهای مصرفی خانوارها 

کم شده و برای سایر مصارف متنوع تر هزینه گردیده است که نشانگر بهبود استانداردهاي 

زندگي و رفاه در میان شهروندان استان مي باشد. یکی از نظریات در مباحث فقر به این 

نکته اشاره دارد که جامعه ای که نزدیك و یا بیش از 70 درصد از درآمدهای خود را صرف 

مواد خوراکی می نماید جامعه فقیر محسوب می شود.

ضریبانگل

ضریب انگل بیان کننده ارتباط معکوس بین درآمد و مصرف مواد خوراکی است. به 

این معنا که با افزایش درآمد، نسبت بودجه مصرفی خانوارها برای مواد خوراکی کاهش 

می یابد. این ضریب در سال 93 برای خانوارهای شهری استان 30 درصد و برای خانوارهای 
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روستایی 38/7 درصد است که نشان دهنده پایین تر بودن هزینه های خوراکی در سبد 

کاالی خانوار شهری استان و رفاه بیشتر این خانوارها نسبت به جامعه روستایی می باشد. 

همانگونه که پیش از این نیز بیان گردید، با توجه به این که ضریب انگل خانوارهاي شهري 

و روستایي استان در سال قبل از آن به ترتیب برابر با 35/2 و 42/7 درصد بوده است، 

آنان طي  بهبود وضعیت رفاهي  به سال قبل نشان دهنده  این شاخص ها نسبت  کاهش 

سال گذشته مي باشد.

نسبتهزینههایشهریبهروستایی

این نسبت به عنوان معیار رفاهی مناسب جهت بررسی اختالف بین مصرف مناطق 

شهری و روستایی مورد استفاده قرار می گیرد. این نسبت در سال 93 معادل 130 درصد 

می باشد. به عبارتی میزان هزینه شهری 1/3 برابر بیش از جامعه روستایی است. نسبت 

مذکور در سال قبل از آن 140 درصد بوده و فاصله سطح رفاه شهرنشینان و روستاییان 

استان اندکی کاهش یافته است.

مقدار شاخص »درصد متولدین با وزن کمتر از 2500 گرم« در استان در سال 93 

برابر با 6/3 درصد می باشد. با توجه به افزایش سن شاخص و همچنین اهمیت وزن نوزاد 

در هنگام تولد و تأثیر آن در مرگ و میر و بیماري هاي آنان، باید اقدامات اساسی در جهت 

بردن کیفیت مراقبت های  باال  بنابراین  نوزادان کم وزن صورت گیرد.  تولد  از  پیشگیری 

دوران بارداری خصوصاً برنامه های تغذیه ای مادران باردار، پیشگیری از زایمان های زودرس 

و اجرای برنامه های مداخله ای آموزشی برای گروه های پرخطر به  ویژه مادران جوان با سن 

کمتر از 20 سال و مادرانی که تحصیالت کم دارند، می تواند نقشی مؤثر در پیشگیری از 

کم وزنی نوزادان داشته باشد.
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جدول1:عملکردشاخص هایکلیديرفاهاجتماعیاستانطيسال هاي1390-93

واحداندازهعنوانشاخصهایهدفکمی
1390139113921393گیری

544540/527درصدجمعیت زیر خط فقر نسبی
نسبت هزینه دهك ثروتمندترین به دهك فقیرترین 

7/67/68/110/4برابرخانوارها )شهری(

نسبت هزینه دهك ثروتمندترین به دهك فقیرترین 
15-15/816برابرخانوارها )روستایی( 

نسبت هزینه غیر خوراکی به کل هزینه های خانوار 
73/268/364/869/6درصد)شهری(

نسبت هزینه غیرخوراکی به کل هزینه های خانوار 
67/46257/367/5درصد)روستایی(

5/85/75/86/3درصددرصد متولدین با وزن کمتر از 2500 گرم
مأخذ: محاسبات نگارنده 
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جدول2:هزینههايخوراکيخانوارهايشهرياستانوکشورطيسالهاي93-1392)هزارریال(

رشد9293اقالمخوراکيودخاني
استانکشوربوشهرکشوربوشهرکشور

549536249758126677355.88.4جمع
-116911415712193137604.32.8آرد،رشته،غالت،نانوفرآوردههايآن

64957173272512.827• آرد و رشته
-61017071614770240.80.7• غالت

44754778478849797.04.2• انواع نان
-4661736526103212.940.6• بیسکویت، کیك و ویفر

120291236912537146574.218.5گـوشت
62813652646443742.919.8• گوشت دام

43414365445244362.61.6• گوشت پرندگان
140843521621584615.134.3• گوشت حیوانات دریایي

63405343671557525.97.7شیروفرآوردههايآنوتخمپرندگان
164180917749148.113• انواع شیر

36603293393636887.512• فرآورده هاي شیر
-7.3-10391240100511503.3• انواع تخم پرندگان
-12.8-22202781220824250.5روغنهاوچربیها

712195033.80• روغن ها و چربی های حیوانی
-12.1-21492760211324251.7• روغن های نباتی
101281406910688153925.59.4میوههاوسبزیها

-446867535219610316.89.6• انواع میوه 
26.6-56187295542592363.4• انواع سبزي 

422144534.8152.4• میوه ها و سبزي هاي آماده 
285229723183352611.618.6خشکباروحبوبات

159217782033183327.73.1• خشکبار
41.8-12591194115016938.7• حبوب

38412844410141916.847.4قند،شکر،شیرینيها،چاي،قهوهوکاکائو
97655898711171.1100.2• قند و شکر 

157313361823186815.939.8• انواع شیریني ها و مرباها 
1291950129112060.026.9• چاي، قهوه و کاکائو

-171023621890234010.50.9• ادویه ها، چاشني ها و سایر ترکیبات  خوراکي
5065125287674.349.8• انواع ادویه 

120518511362247313.033.6• چاشني ها و سایر ترکیبات خوراکي 
-414356004611479311.314.4نوشابهها،غذاهايآمادهودخانیات

-12583011135627327.89.3• انواع نوشابه 
-180617632094140115.920.5• غذاهاي آماده و تنقالت

-107982711616607.620.2• دخانیات
ماخذ: نشریه آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري کشور ـ مرکز آمار ایران 
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جدول3:هزینههايغیرخوراکيخانوارهايشهرياستانوکشورطيسالهاي1392-93
)هزارریال(

اقالمغیرخوراکي
رشد9293

استانکشوربوشهرکشوربوشهرکشور
1510291147141767391536281733.9جمع

956749661071575971253پوشاكوکفش
767042608567630411.748• پوشاک و تعمیرات آن 

18977072149129213.382.7• انواع کفش و تعمیرات آن 
6839946433784675695914.722.7مسکن

6239540687708224873613.519.8• اجاره بها و سایر هزینه هاي  منزل  مسکوني
600457467645822327.343.1• آب  و فاضالب،سوخت  و روشنایي  منزل مسکوني

90665145970677917.151.4• لوازم، اثاث و خدمات خانواده 
38-189061019113781.1• مبلمان، اثاث، فرش  و کفپوش و تعمیرات 

104.4-68245629927.8• لوازم و اثاث منزل 
• وسایل حرارتي و پخت و پز، یخچال و سایر 

1763673187913446.699.7وسایل عمده 

• ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر و سایل منزل 
1024255114046211.381.2و تعمیرات آنها 

35833560391652769.348.2• کاالها و لوازم  مصرفي  بي دوام و کم دوام منزل 
124123024085.50• خدمات خانگي 
1892413761223611835718.233.4بهداشتودرمان

140969081160801097514.120.9• هزینه هاي بهداشتي و درماني 
482946806281738230.157.7• هزینه هاي بیمه هاي اجتماعي و درماني 

2162923186265483239822.739.7حملونقلوارتباطات
1591215972199732414025.551.1• حمل و نقل  

57177214657582581514.5• ارتباطات 
619736976961492812.333.3تفریحات،سرگرمیوخدماتفرهنگی

-151545915664583.40.2• تفریحات و سرگرمي ها 
468232385395447015.238• تحصیل و آموزش 

1724717525219812559927.446.1کاالهاوخدماتمتفرقهخانوار
300520303364365011.979.8• خدمات شخصي و وسایل آرایشي 

134193384604186.6213• لوازم زینتي و شخصي  
• هزینه هاي  هتل، مسافرخانه  و مسافرت هاي 

12904291633122926.6186.5دسته جمعي  

3.7-4974014754164.4• خدمات مالي و حقوقي 
98023831094241011.61.1• هزینه هاي مذهبي 
1134012089150301729032.543• هزینه هاي متفرقه  

ماخذ: نشریه آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري کشور ـ مرکز آمار ایران 
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جدول4:هزینههايخوراکيخانوارهايروستاییاستانوکشورطيسالهاي93-1392)هزارریال(

رشد9293اقالمخوراکيودخاني
استانکشوربوشهرکشوربوشهرکشور

560635390557033660651.722.6جمع
138671375814317157793.214.7آرد،رشته،غالت،نانوفرآوردههايآن

-178675518845735.524.1• آرد و رشته
-18.3-6629709465616502• غالت

-49974486541943708.42.6• انواع نان
90--45614234531420.7• بیسکویت، کیك و ویفر

-10.3-11755102551156292031.6گـوشت
61.5-57902635560242563.2• گوشت دام

13.8-4979435349314517• گوشت پرندگان
-986326710294294.486.9• گوشت حیوانات دریایي

58424302615349555.315.2شیروفرآوردههايآنوتخمپرندگان
2117402230212608.7213.4• انواع شیر

24742695263629296.58.7• فرآورده هاي شیر
-36.4-1251120512167662.8• انواع تخم پرندگان
34--27522707259117875.9روغنهاوچربیها

10321201416.5600• روغن ها و چربی های حیوانی
-34.5-26492705247117736.7• روغن های نباتی
-917711840943872002.839.2میوههاوسبزیها

-350052933893286111.245.9• انواع میوه 
-33.7-56326532550043302.3• انواع سبزي 

-44154592.340.0• میوه ها و سبزي هاي آماده 
-27802346291318614.820.7خشکباروحبوبات

-1234122615059232224.7• خشکبار
-16.2-1546111914089388.9• حبوب

44672460453229071.518.2قند،شکر،شیرینيها،چاي،قهوهوکاکائو
59.3-156549415177873.1• قند و شکر 

12618491399100310.918.1• انواع شیریني ها و مرباها 
0-16411117161611171.5• چاي، قهوه و کاکائو

-17382150188017098.220.5• ادویه ها، چاشني ها و سایر ترکیبات  خوراکي
-50043257424714.842.8• انواع ادویه 

-12391718130614625.414.9• چاشني ها و سایر ترکیبات خوراکي 
-46.9-36854089364621721.1نوشابهها،غذاهايآمادهودخانیات

-119524121231667372.3• انواع نوشابه 
-57.9-110763010472655.4• غذاهاي آماده و تنقالت

118.3-1382104813681240• دخانیات
ماخذ: نشریه آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري کشور ـ مرکز آمار ایران 
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جدول5:هزینههايغیرخوراکيخانوارهايروستاییاستانوکشورطيسالهاي1392-93
)هزارریال(

اقالمغیرخوراکي
رشد9293

استانکشوربوشهرکشوربوشهرکشور
73497723188149510379310.943.5جمع

77073704814980505.7117.3پوشاكوکفش
61083265645064765.698.3• پوشاک و تعمیرات آن 

1599440170015756.3258• انواع کفش و تعمیرات آن 
2031525388236263018116.318.9مسکن

142412017916236224801411.4• اجاره بها و سایر هزینه هاي  منزل  مسکوني
607552097390770221.647.9• آب  و فاضالب،سوخت  و روشنایي  منزل مسکوني

76394718798368624.545.4• لوازم، اثاث و خدمات خانواده 
123846812745122.99.4• مبلمان، اثاث، فرش  و کفپوش و تعمیرات 

549345551001.1194.1• لوازم و اثاث منزل 
• وسایل حرارتي و پخت و پز، یخچال و سایر 

155951316818847.872.3وسایل عمده 

• ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر و سایل منزل 
33.8-10383059794085.7و تعمیرات آنها 

32173297345249587.350.4• کاالها و لوازم  مصرفي  بي دوام و کم دوام منزل 
3804107.90• خدمات خانگي 
108671053111710150867.843.3بهداشتودرمان

8982521593459209476.6• هزینه هاي بهداشتي و درماني 
188553162365587725.510.6• هزینه هاي بیمه هاي اجتماعي و درماني 

1452615402160822370610.753.9حملونقلوارتباطات
1093110028122811815112.481• حمل و نقل  

3595574380155555.7867.8• ارتباطات 
24711671270227439.364.2تفریحات،سرگرمیوخدماتفرهنگی

83915093334111.2127.3• تفریحات و سرگرمي ها 
16311521176924028.557.9• تحصیل و آموزش 

997210904112431716412.757.4کاالهاوخدماتمتفرقهخانوار
20181317220328779.2118.5• خدمات شخصي و وسایل آرایشي 

49.7-9051798842682.3• لوازم زینتي و شخصي  
• هزینه هاي  هتل، مسافرخانه  و مسافرت هاي 

3682.1-6882868010591.2دسته جمعي  

37023450528336.520.9• خدمات مالي و حقوقي 
-37.7-1028190499911862.8• هزینه هاي مذهبي 
4963724259721149120.358.7• هزینه هاي متفرقه  

ماخذ: نشریه آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري کشور ـ مرکز آمار ایران 
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خطفقرنسبیشهریوروستاییوشکاففقر

به  و نسبت  رابطه  فرد در  نیازهاي  ارضاي  از سنجش درجه  است  فقر نسبي عبارت 

یا سطح متوسط  از میانه  به صورت درصد معیني  یا  فقر نسبي  افراد جامعه. خط  دیگر 

)میانگین( درآمد و یا به شکل مرز درآمدي که درصدي معین از افراد جامعه پایین تر از 

آن قرار مي گیرند تعریف مي شود، افرادي که درآمد کمتر از این حد دارند جزو افراد فقیر 

محسوب مي شوند و آنهایي که درآمد بیشتر از درآمد مرزي دارند جزو افراد فقیر محسوب 

نمي شوند. 

در این بررسی میانگین هزینه خانوارهای میانه که همان دهك پنجم و ششم می باشد 

در   93 سال  در  نسبی  فقر  می گیرد. خط  قرار  استفاده  مورد  نسبی  فقر  عنوان خط  به 

خانواده های شهری استان 103262 هزار ریال می باشد و رقم متناظر آن در سال گذشته 

102825 هزار ریال بوده است. با توجه به خط فقر نسبی در سال 93 میزان 8 درصد از 

خانوارهای شهری استان زیر خط فقر قرار داشته اند، این نسبت در سال قبل از آن 21 

درصد بوده است.

در سال 93 خط فقر نسبی در خانوارهای روستایی استان برابر با 75536 هزار ریال 

با توجه به خط  می باشد. این شاخص در سال 92 معادل75346 هزار ریال بوده است. 

فقر نسبی در سال 93 میزان 9 درصد از خانواده های روستایی استان زیر خط فقر قرار 

داشته اند، این نسبت در سال قبل از آن 19 درصد بوده است.

شاخص فقر نسبی فقط نشان دهنده درصد تهیدستان در جامعه بوده و تصویری از 

میزان و عمق فقر به دست نمی دهد. به عبارت دیگر تنها می توان پی برد که چه میزان 

از افراد جامعه فقیرند، نه این که افراد جامعه به چه میزان تهیدست هستند. با محاسبه 

شکاف فقر می توان فاصله هر خانوار تهیدست را تا خط فقر به دست آورد، به بیان دیگر 

شکاف فقر مشخص مي سازد که چه اندازه به هر خانوار تهیدست یا خانوارهای تهیدست 

باید کمك مالی نمود تا از زیر خط فقر بیرون آیند. براي محاسبه شکاف فقر از رابطه زیر 
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استفاده مي شود: 

) )شکاف فقر( )
γ

rxxfP −
=

=x خط فقر
=r متوسط هزینه خانوارهای زیر خط فقر

=xf() درصد افراد زیر خط فقر

=γ متوسط هزینه کل خانوارهای نمونه

نتایج بررسی شاخص شکاف فقر در خانوارهای شهری و روستایی استان در سال 92  

به شرح ذیل می باشد:

در سال 92 به منظور کاهش فقر در نقاط شهری استان می بایست 35744 هزار ریال 

به طور میانگین در سال به هر خانوار زیر خط فقر داده شود تا به باالی خط فقر برسد این 

در صورتي است که در سال قبل از آن پرداخت 36298 هزار ریال به طور متوسط به هر 

خانواده تهیدست شهری فقر آنان را جبران مي نمود. 

میزان کمك یا یارانه الزم به خانوارهای تهیدست را می توان از راه شاخصی با عنوان 

شاخص سن و کاکوانی محاسبه کرد. این شاخص در سال 92 در مناطق شهری استان 

4/2 درصد محاسبه گردید، به این معنا که اگر 4/2 درصد از هزینه های خانوارهای باالی 

خط فقر به افراد زیر خط فقر منتقل شود، همه خانوارهای زیر خط فقر به باالی خط فقر 

منتقل می شوند. 

بر اساس همین شاخص در سال 92 به منظور کاهش فقر در نقاط روستانشین استان 

داده  فقر  زیر خط  به هر خانوار  میانگین در سال  به طور  ریال  می بایست 38969 هزار 

شود تا به باالی خط فقر برسد. همچنین شاخص سن و کاکوانی در سال 91 در مناطق 

روستایی استان 5/9 درصد محاسبه گردید. در سال قبل از آن، می بایست 34128 هزار 

ریال به طور متوسط به هر خانواده تهیدست روستایي داده شود تا فقر آنان جبران گردد.
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ضریبجینی

این  مي باشد.  اقتصاد  کل  سطح  در  نابرابري  اندازه گیري  مقیاس  یك  جیني  ضریب 

شاخص یکي از مهم ترین شاخص هاي توزیع درآمد مي باشد. ضریب جیني جوامع مختلف 

بین دو عدد صفر و یك قرار مي گیرد که هر چه ضریب به صفر نزدیك شود، نابرابري توزیع 

درآمد کمتر و هر چه مقدار آن به یك نزدیکتر باشد، نابرابري توزیع درآمد بیشتر است.

ضریب جیني معموال از طریق فرمول زیر محاسبه مي گردد:

   k                                                                            
 )G=1-∑ (xi+1-xi) (yi+1-yi( 

   i=1                                                                          
i نسبت تراکمي خانوار در گروه درآمد = Xi

i نسبت تراکمي در گروه درآمدي = Yi

زیاد بودن ضریب جیني نشان مي دهد که درصد کوچکي از جمعیت، سهم زیادي از 

درآمد و امکانات جامعه را مصرف مي کنند. در مقابل اگر همه افراد جامعه تقریباً بسیار 

نزدیك خواهد  به صفر  نمایند، مقدار عددي آن  استفاده  منابع جامعه  از  به هم  نزدیك 

شد. ضریب جیني براي خانوارهاي شهري استان در سال 93 برابر با 0/30 مي باشد که 

براي  است. ضریب جیني  نیافته  تغییری  آن  از  قبل  سال  به  نسبت  این شاخص  میزان 

روستاییان استان در سال 93 میزان 0/29 می باشد. به طور کلی در تمام سال های مورد 

بررسی ضریب جینی استان در نشانگر عادالنه تر شدن توزیع درآمدها بوده و در شرایط 

مطلوب تری در مقایسه با کشور می باشد.

ضریبآمارتیاسن

جمله  از  است.  اجتماعي  رفاه  سطح  محاسبه  جیني  ضریب  دیگر  کاربردهاي  از 

شاخص های سنجش رفاه یك جامعه شاخص رفاه اجتماعی آمار تیاسن است. به وسیله 

این شاخص می توان وضعیت رفاهی را بین سال های مختلف مقایسه کرد. به طور مثال اگر 
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در جامعه اي ضریب جیي 0/6 و میانگین درآمد 1000 تومان باشد سطح رفاه اجتماعي 

400 تومان خواهد شد. این مقدار در مقایسه با جامعه دیگر با درآمد سرانه 800 تومان و 

ضریب جیني 0/4 از سطح رفاه اجتماعي کمتري برخوردار خواهد بود چرا که سطح رفاه 

در جامعه دوم 480 تومان است. 

 
( )GW −= 1µ =µ درآمد سرانه به قیمت سال 76                                    

=G ضریب جینی 

شاخص رفاه اجتماعی تحت تأثیر تولید ناخالص داخلی، اندازه جمعیت، ضریب جینی 

افزایش  می یابد.  افزایش  شاخص  این  درآمد،  توزیع  شدن  متعادل  با  است.  تورم  نرخ  و 

جمعیت، کاهش تولید ناخالص به قیمت ثابت و نهایتاً افزایش تورم باعث کاهش اندازه این 

شاخص می گردد. شاخص رفاه اجتماعی استان طی سال های گذشته روندی افزایش یافته 

و به 113 میلیون ریال در سال 93 رسیده است.

سال هاي  برای  استان ها  ناخالص  تولید  و  منطقه ای  اطالعات حساب های  که  آنجا  از 

1394 منتشر نگردیده این شاخص در سال 93 محاسبه گردیده است. 
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جدول6:شاخصهایرفاهوتوزیعمنابعوامکاناتدراستانطيسالهاي1389-93

1390139113921393سـال

متوسط هزینه ساالنه )هزارریال(
121212117311177461222889شهری

8704690061126223170843روستایی

خط فقر نسبی)هزارریال(
101560102509102825103262شهری

74476743207534675536روستایی

139130140130نسبت هزینه های شهری به روستایی)درصد(

هزینه های خوراکی و دخانی به هزینه 
های غیرخوراکی )درصد(

36/546/454/443/6شهری

48/361/274/563روستایی

ضریب جینی*

استان
0/320/280/300/30شهری

0/350/280/270/29روستایی

کشور
0/360/350/350/36شهری

0/340/330/320/34روستایی
مأخذ: محاسبات نگارنده - *: مرکز امار ایران - بر اساس دهك وزنی

جدول7:شاخصرفاهاجتماعي)آمارتیاسن(استانبوشهرطيسالهاي1391-93

139113921393ســـال

234203583363579891404704986درآمد ناخالص ملي بدون نفت )میلیون ریال(

178.9204.6227.3شاخص بهاي کاالها و خدمات 100=90

130913126177702782178048828درآمد ناخالص ملي بدون نفت به قیمت ثابت سال 1390 )میلیون ریال(

105500010770001100000جمعیت )نفر(

124088271164997940161862571درآمد سرانه )ریال(

0.720.700.70شاخص بهبود توزیع درآمد )شهری(

89115113شاخص رفاه اجتماعي )میلیون ریال(

1.7-29.2-رشد شاخص نسبت به سال قبل )درصد(
مأخذ: محاسبات نگارنده
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جدول8:میانگینهزینههایخوراکیوغیرخوراکیناخالصساالنهیكخانوارشهريو
روستاییبرپایهگروههایهزینهاستانبوشهردرسال1393)هزارریال(

میانگینهزینه هایگروه هایهزینه
خوراکیودخانی

میانگینهزینه های
غیرخوراکی

میانگینهزینه
شمارخانوارکل

شـهری
67735155154222889586کل

450001263617176298128و کمتر
450012220632320545268تا60000
6000131173371916836411تا 75000
7500133390494338282310 تا 90000
9000139079562889536711 تا 100000
100001432716788711115757 تا 120000
120001505907982113041157 تا 140000
140001539599914815310778 تا 165000
1650016302711710418013180تا 195000
19500185673225644311318266 و بیشتر

روستایی
66065104778170843522کل

1950097737294170672 و کمتر
195011519010632258223 تا 30000
3000122080171903927011 تا 45000
4500129807240365384316 تا 60000
6000137439315506898917تا 75000
7500142928391558208333تا 90000
900015078454257105041100تا 120000
120001568357768613405190تا 150000
150001663209333215800436تا 165000

16500170823167322255737214و بیشتر
مأخذ: آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهری و روستایی کشور - مرکز آمار ایران 


