
 

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوشهر استان برنامه عملیاتی

 ششم توسعهبرنامه در 

(1400-1396) 

  



 مقدمه

نقی  ممیی   ج جایران     سیاهه  01انی ا    بیرا  تققیا اای ان سین   شیم      عنوان سومین برنامه اجرایی   ( به0931-0011برنامه ششم توسعه )

اختییاجا  ز م   جیز  مل  و اعطیاء  برنامه ا   ج نظام جیز  منطقه اا و سرعت بخشی ن به جون  توسعه کشوج  اج . اجتقاء نظام برنامه مان گ  عقب

 اهت سر مین جا که یکی   اا  مقیط   ج پمنه جغرافیای  کشوج جا فراام آوج ه و تققا ع بر اج  بمینه ا  تیام  ظرفیت به مقاما  مقل ، بمره

ت وین برنامه عیلیات  توسعه استان و  سا  . پذیر م  امکان باش  ساهه م  01ان ا   ا  اا ان عاهیه نظام مق س جیموج  اسالم  ایران و سن   شم

 وازی  برخوج اج است. اا  ج برنامه ششم توسعه ا جیله اق امات  است که  ج این جاستان ا  ااییت شمرستان

ایا  نبیا  شمرسیتان و بیا      گذاج  ش ه است، با توجه به مزیت  ج برنامه ششم توسعه نام استانمجیوعه که تقت عنوان برنامه عیلیات   این 

 –گیر  ا  تلفیا تجاجب قال  و بین  تقلیل  و شمو   حاصل ا  تفکر جااار  ، ت وین ش ه و برا  نیل به اا ان استان   ج نظام  جآم   بمره

 ن، اا ان کی  و حجم عیلیا  ز م جمت تققا اا ان جااار   جا ت وین نیو ه است.ازینه استا

خصوص  برا  تجمیز منابع ز م  ج  ان جکاجان  ج بخ   وهت  و جاناه و صا قانه تیام   ست جو  با ایجا  ای ه  و وفاق و تالش ایه امی  م   

ش ه برنامه ششم توسعه گام بلن   به سیت تققا توسعه  اا  عیلیات  ت وین امهسطح فرامل ، مل  و استان  و تخصیص بمینه آن بر اساس برن

 اا بر اشته شو . اا  مقیط  و انبان   ج تیام  شمرستان و جفاه اقتصا   ماتن  بر ظرفیت

ت وین این مجیوعه ایکاج  جیز  استان که  ج  ویژه سا مان م یریت و برنامهه اا  اجرای  ب  ج پایان ا  کلیه م یران، کاجشناسان  ستگاه  

 نیایم. ان  ق ج ان  م   اشته

 عبدالکریم گراوند

 استاندار

 

 

 

 

 

 

 



 پیشگفتار

یک  ا  ممیترین اا ان نظام مق س جیموج  اسالم  ایران ، تو یع عا زنه امکانا  و منابع ماه  به منظیوج کیاا  مقرومییت  ج منیا ا        

اا  پنجباهه توسعه اقتصا  ، اجتیاع  و فرانگ  ایواجه میوج  توجیه قیراج     تر ی   ج    برنامهباش  که این ا ن ب ون  کیتر توسعه یافته م 

ساهه کشوج نییز توسیعه ییافتگ  منیا ا متناسیب بیا        01گرفته و  ج این  مینه گامما  موثر  بر اشته ش ه است. ایچنین  ج سن   شم ان ا  

اا  برابر، تو یع متناسب  جآم  و ع اهت اجتیاع  ا  جیله مااحث  ابیتن  کیه    فرصتمقتضیا  فرانگ ، جغرافیای  و تاجیخ  و فراام نیو ن  

 موج  تاکی  قراج گرفته است. 

)برنامه ششم توسعه( مطابا  اج وب تنظیی  ا   رن سا مان برنامه و  0931-0011 ج این جاستا  ج ابت ا برنامه عیلیات  استان برا  ساهما     

 وین برنامه عیلیات  شمرستان  ج برنامه ششم توسعه با ایکاج   ستگااما  اجرای   ج  ستوج کاج قراج گرفت.بو جه کشوج تمیه، سپس ت 

جیز  استان آغا  ش  که منجر به تشکیل سیتا  اییاانگ  و   ب ین منظوج سا مان ا  ز م جمت تمیه این برنامه  ج سا مان م یریت و برنامه   

اا  مرتاط با یکی یگر   اا و  یربخ  اا  بخ  و کاجگرواما  تخصص  به منظوج ایاانگ  و تلفیا برنامه تلفیا برنامه و کییته اقتصا  کالن

به تفکیك اموج قضای ، اقتصا  ، مقیط  یبت، عیران جوستای  و عشایر ، سالمت، فرانگ، تربیت ب ن  و گر شگر ، آمیو ش و پیروجش و   

 جرای  استان ش .جفاه اجتیاع  با ایکاج  گبتر ه تیام   ستگااما  ا

اا  اقتصا  کالن و جیعییت و ایچنیین تمییه سیایر آمیاج و       بین ا  و  جآم   قابل تجمیز استان، پی  پس ا  برجس  و برآوج  منابع سرمایه   

آغا  و  ج مرحله بع   جیز   ج ستا  ایاانگ  و تلفیا برنامه ؛ گر ش کاج به منظوج تو یع منابع بین فصل/برنامه ا العا  موج  نیا   ج امر برنامه

ایا  ای ن کیی ، عیلییا  اجرایی  و سیرمایه       با توجه به منابع اختصاص یافته به ار فصل نبات به تنظیم ج اول کی  برنامه شامل شاخص

 گذاج  مربوط به ار فصل اق ام گر ی .

با ج یت و صرن وقت  ج تمیه این برنامیه مشیاجکت   اا  اجرای  که  ج خاتیه ا  کلیه ایکاجان سا مان تیام  م یران و کاجشناسان  ستگاه    

 گر  ان  تق یر و تشکر م  اشته

 رضا عوض پور                                                                                    

 استان بوشهر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول:

 تحلیل و تبیین وضع موجود

 



 موقعیت جغرافیایی، وضعیت جمعیت و نیروی انسانی  -1
 

 موقعیت   -1-1

دقیقه تا 0درجه و03دقیقه عرض جغرافیایی ودرفاصله 62درجه و 03تا دقیقه  61درجه و  72استان بوشهر در فاصله 

کل مساحت از درصد 6/6لومترمربعیک 61/70632دقیقه طول جغرافیایی قرارگرفته است. مساحت استان   02و 07

را به خود اختصاص داده و ازشمال به استان خوزستان وقسمتی از استان کهکیلویه وبویراحمد ازجنوب به  کشور

ازشرق به استان فارس وازمغرب به خلیج فارس محدود است ودارای  ،یج فارس وقسمتی ازاستان هرمزگانلخ

 باشد. کیلومتر می ( 510 با احتساب خورها: ) 170مرزآبی با خلیج فارس به طول 

داری آبادی  173آبادی  ) 503دهستان و  65شهر،  02بخش ،70بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی این استان دارای 

  هستند.  خانوار 73 باالی آن روستای 635 که آبادی فاقد سکنه ( است 776سکنه و 

 

 6931 نقشه ایران براساس تقسیمات استانی



 

 
 نقشه استان بوشهر

 

 

 

 

 



 جمعیت و نیروی انسانی -2  -1

 60/6نفر بوده که  6610633، جمعیت استان برابر با  30بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

رادرکشوردارا می باشد. نرخ تغییرات 77درصد از جمعیت کل کشور را شامل شده است وازنظر جمعیتی رتبه 

درصد برآورد گردیده که در مقایسه با تغییرات سالیانه  6/7برابر با  30الی  33های  سالیانه  جمعیت در فاصله سال

درصد کاهش یافته است .جمعیت مردان و زنان این استان به  2/3ه حدود درصد بود 6/0که  33الی  50سالهای 

دهند. جمعیت  درصد از جمعیت این استان را تشکیل می 16/61نفر می باشد. زنان  067125و  173277ترتیب برابر با 

 نفر بوده است. 072660و  500300شهری و روستایی )وغیرساکن(در استان به ترتیب برابر با 

خانوار بوده   076571درصد و تعداد خانوار استان  5/26، نرخ شهرنشینی برابر با 30بر اساس نتایج سرشماری سال 

خانوار در مناطق روستایی وغیرساکن می باشند. نسبت جنسی  56536خانوار آن در مناطق شهری و  702370که 

فر مرد در این استان وجود دارند . تراکم نسبی جمعیت ن 666نفر زن ،  633و به عبارت دیگر به ازای هر  666برابر با 

نفر مهاجر وارد شده  506نفر بوده که  52006نفر در کیلومتر مربع بوده است . تعداد مهاجران وارد شده  03در استان 

 های دیگر به استان وارد شده اند. از خارج از کشور و مابقی از استان

 1391 های جمعیتی استان بوشهر در سالشاخص

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد استان

 0019011 904008 598388 نفر جیعیت کل

 101400 059011 094801 نفر مر 

 800145 000093 935093 نفر  ن

 900501 50510 094108 خانواج تع ا  خانواج

 9/1 9/3 9/8 نفر بع  خانواج

 0/0 1/0- 9/8  جص  38-31نرخ جش  ساهیانه 

 011/1 05/0 40/3  جص  شمرنشین  جص  

 09014 … … کیلومتر مربع مباحت استان

 81 … … نفر به کیلومتر مربع تراکم  ج واح  سطح

 



 1391بوشهر در سال  استانوضعیت  موالید و  مرگ و میر 

 استان عنوان
 77507 تعداد والدت ثبت شده

 0356 تعداد فوت ثبت شده 
 61566 تعداد والدت درنقاط شهری

 0336 تعدادوالدت در نقاط روستایی
 7563 تعدادفوت  در نقاط شهری

 6617 تعداد فوت در نقاط روستایی
 5/23 درصد  –سهم فوت در نقاط شهری 

 

 اشتغال -3  -1
درصد( جمعیت 01/52نفر از آن ) 005606هزار نفر بوده که  633003ساله و بیشتر استان برابر  63جمعیت فعال 

اند. سهم جمعیت فعال استان از کل جمعیت  درصد( را جمعیت بیکار به خود اختصاص داده60/67)03363شاغل و 

نفر و 672033نفر و جمعیت فعال روستایی برابر با  756566جمعیت فعال شهری برابر با درصد است.  65/00برابربا

نفر بوده  075372. همچنین جمعیت غیر فعال برابر با باشد درصد می 66/06برابر با  استانسهم جمعیت فعال روستایی 

 دهد. درصد از کل جمعیت استان را تشکیل می 03/60که 

های کشاورزی، صنعت و  در بخش استاننفر گزارش شده است. ترکیب شاغلین 005606تعداد شاغالن استان  

درصد بوده و بیشترین سهم شاغلین به بخش خدمات اختصاص دارد. همچنین نرخ  16و   70، 66خدمات به ترتیب 

 باشد. درصد می 0/66 با برابر 6030بیکاری استان درسال 

 

 های اجتماعی و فرهنگی  وضع موجود شاخص  -2

 

 نرخ باسوادی -1-2 

 و در نقتاط  21/33درصتد بتوده، نترخ باستوادی در نقتاط شتهری        7/53حتدود  6030در ستال  میزان باسوادی استتان  

 بوده است.31/51ونرخ با سوادی زنان 3/36درصد برآورد گردیده است. نرخ باسوادی مردان  0/50روستایی 

 



 عمومیآموزش -2-2

در مقطع ابتدایی،  درصدآنها 2/01که  نفر بوده 632677 معادل 30-31در سال تحصیلی ان استان آموز تعداد دانش

باشند. مشغول به تحصیل میمتوسطه دوره دوم در مقطع  درصد 5/3و  متوسطه دوره اولدر مقطع  درصد 6/76

 دختر هستند.  درصد 1/63موزان پسر و آاز این دانش  درصد6/06

 002 متوسطه دوره اول و همدرسباب  050باب آن مدرسه ابتدایی،  6136باب بوده که  060مجموع مدارس استان 

 متوسطه دوره اول، مقطع 6500ابتدایی های درس مقطع  تعداد کالس .دهد تشکیل می متوسطه دوره دوم باب آن

متوسطه  ،70 ابتداییدر مقطع استان آموزان  تراکم فیزیکی دانشبوده وکالس 6132متوسطه دوره دوم و مقطع  6232

 56/71های غیر استاندارد در کلیه مقاطع کالس برآورد گردیده است. نفر 65متوسطه دوره دوم و  76 دوره اول

 دارد. کالس نیاز به بازسازی6661 تعداد های موجود با توجه به وضعیت مدارس و کالس. باشددرصد می

 فنی و حرفه ای -3-2

 6آموزش دیده  6333باشد. نسبت مربی به رشته آموزشی می 62کارگاه آموزشی و 56مرکز ثابت،  60دارای استان 

 آموزش گیرنده وجود داشته است. 0022مرکز خصوصی با  12نفر بوده، همچنین در استان 

 

 بهداشت و درمان -4-2

هزار 63تخت به ازای هر  6/67ارستانی )تخت فعال بیم6005تخت ثابت و6203بیمارستان با  61، تعداد 6030در سال 

خانه بهداشت  770مرکز روستایی( و  06مرکز بهداشتی درمانی شهری و  00مرکز خدمات جامع سالمت ) 51نفر(، 

پایگاه بهداشت فعال بوده و نسبت خانه بهداشت فعال به ازاء  51روستایی وجود داشته، همچنین این استان دارای 

متخصص و فوق تخصص بوده و نسبت تعداد  استاندرصد پزشکان 63باشد. می 5/3ی هزار نفر جمعیت روستای

و نسبت  نفر 3/0هزار نفر جمعیت  63نفر، نسبت پزشک متخصص به  5/6هزار نفر جمعیت  63پزشک به ازاء 



بوده نفر  021763جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده باشد. نفر می 1/7هزار نفر جمعیت  63دندانپزشک به 

 دهند.درصد جمعیت روستایی تشکیل می 20/62درصد جمعیت شهری و 76/07که از این تعداد 

 و گردشگری فرهنگ و هنر -1-2 
در استان وجود داشته است.  نفر عضو 0337جلد کتاب و  506000کتابخانه عمومی با 21تعداد  6030در پایان سال 

 67ای صندلی و همچنین تعداد مطبوعات محلی و منطقه0010نما با سی 66باب، تعداد سینمای فعال 50چاپخانه تعداد 

مجتمع با زیربنای  70های فرهنگی و هنری و فرهنگ سراها در استان عنوان گزارش گردیده است. تعداد مجتمع

 باشد. متر مربع می 71263

باشدکه همگی به ثبت رسیده است. همچنین فرهنگی و مذهبی می -اثر طبیعی، تاریخی  675استان بوشهر دارای 

 باشد. موزه می 0هتل وهتل آپارتمان و  62ستان دارای ا

 

 تربیت بدنی -6-2

 
نفر بوده که از ایتن   57023برابر سطح استاندر  30تعداد ورزشکاران تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی در سال 

درصد به زنان اختصاص داشته، هچنین تعداد ورزشکاران تحت پوشش نهادهای  3/67درصد به مردان و 6/02تعداد 

درصد آن به زنان اختصاص داشته است .تعداد  0/70درصد آن به مردان و  0/21نفر بوده که  66103ورزش قهرمانی 

نفتر و نستبت ورزشتکاران بته      7023نفر و تعتداد مربیتان ورزشتی     775سال برابر با  کارشناسان ورزشی استان در این

 باشد.نفر می 07مربیان 

باشتد. سترانه   درصد آنها خصوصتی متی   11/55درصد آنها دولتی و  00/66که  سالن ورزشی است 536دارای استان 

 63نین سرانه ورزشی سرپوشتیده بته ازاء   متر مربع، همچ 0073هزار نفر جمعیت  63فضاهای ورزشی روباز به ازاء هر 

هتزار   63های ورزشی خصوصتی بته ازاء    سرانه مساحت سالنمترمربع برآورد گردیده است.  6320هزار نفر جمعیت 



مترمربتع   366هتزار نفتر جمعیتت     63های ورزشتی دولتتی بته ازاء     متر مربع و سرانه مساحت سالن 6303نفر جمعیت 

نفتر و نستبت    263هتزار نفتر جمعیتت     63نستبت افتراد تحتت پوشتش نهادهتای ورزشتی همگتانی بته ازاء          باشد. می

 نفر برآورد گردیده است. 671هزار نفر جمعیت  63ورزشکاران تحت پوشش نهادهای ورزشی قهرمانی به ازاء 

 

 های اقتصادی  وضع موجود شاخص  -3
 

 آبمنابع  1-3-

های  باشد. تعداد و میزان تخلیه منابع آب میلیون مترمکعب می 36/067 استانهای زیرزمینی   میزان برداشت آب

 ها به شرح جدول زیر است. زیرزمینی به تفکیک چاهها، قنات و چشمه

 

 1391سال  -به تفکیک منبع استانمیزان برداشت آبهای زیرزمینی 

 شرح

 كل منابع آب زیرزمینی چشمه قنات چاه نیمه عمیق چاه عمیق

 تعداد
 تخلیه 

(MCM( 
 تعداد

 تخلیه 

(MCM( 
 تعداد

 تخلیه

(MCM( 
 تعداد

 تخلیه 

(MCM( 
 تعداد

 تخلیه 

(MCM( 

 40/165 69006 93 614 40/66 01 901 66141 660 6041 استان

 

 

 کشاورزی   2-3-   

بصورت هکتار  602132هکتار زیر کشت و  621260هکتار بوده که از این سطح  066073وسعت کل اراضی استان 

 هکتار بوده است. 762330و سطح اراضی دیم هکتار  32062اشد. سطح اراضی آبی بآیش می

 

 واحد : هکتار       1391وضعیت اراضی کشاورزی استان بوشهر در سال 

 عنوان
 حجم کل اراضی کشاورزی اراضی آیش اراضی باغی اراضی زراعی

 دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی

 297888 17897 924244 92842 8293 84248 33488 51794 استان

 



 

 

 واحد: تن         1391در سال بوشهر   استانمیزان تولید محصوالت کشاورزی 

 تولید میزان  نوع محصول

 6317056 زراعی

 731177 باغی

 26337 شیالتی

 56563 دامی 

 6676335 کل

                       

 

      1391در سال  بوشهر استانعمده ترین محصوالت کشاورزی 

 نوع محصول
 سطح زیر کشت

 )هکتار(

 میزان تولید

 )تن(

 606231 30333 گندم

 603071 00065 خرما

 037123 60302 گوجه فرنگی

 

 دارد. رتبه سوم کشوری رامیزان تولید این محصول  استان بوشهر ازلحاظ تولید گوجه فرنگی خارج ازفصل رتبه اول وازلحاظ* 

 

 

 منابع طبیعی3-3-

 

و سهم  7/12، سهم مرتع 0/60هکتار بوده که از این مقدار سهم جنگل  6231327وسعت اراضی منابع طبیعی استان  

 6/60ها دست کاشت و مابقی طبیعی است. درصد جنگل 3/1 استانهای درصداست. ازکل جنگل 6/63بیابان 

هکتار بوده  7003070ز استان آبخیحوزه  721باشد. سطح  می 0درصد مراتع درجه  50و  7درجه  استاندرصد مراتع 



 ،اکی وکوچکسدهای خ ،های آبیاری وزهکشی بندهای انحرافی ،شبکه میلیون مترمکعب ازطریق سدها، 035 و

 ذخیره گردیده است.ایستگاههای پمپاژ احداثی واستخرها 

 واحد : هکتار      1391در سال  ستان بوشهروسعت اراضی منابع طبیعی در شهر

 حوزه های آبخیز مساحت کل بیابان مرتع جنگل

772660 6662766 006157 6231327 7003070 

 

 

 صنعت و معدن 4-3- 

 

 صنعت - 1-4-3

واحد صنعتی بزرگ و کوچک شامل صنایع غذایی،کانی فلزی و غیر فلزی، ماشین سازی،  173استان بوشهر دارای 

 شاغل دارند . 71266نساجی و شیمیایی، برق، نیرو محرکه و سلولزی بوده است. این تعداد از واحدهای صنعتی،

 
      1391در سال  بوشهر استانجدول تعداد ،میزان سرمایه و اشتغال واحدهای صنعتی 

 اشتغال)نفر( سرمایه)میلیارد ریال( تعداد)فقره( عنوان

 29171 772211 926 استان
 

 6/767ناحیه صنعتی ویک منطقه ویتهه مصتوب استت. درمجمتوع      2شهرک صنعتی و 66استان بوشهر دارای  30پایان سال تا 

واحد تولیدی در آنهتا   057هکتار زمین صنعتی در شهرک ها ونواحی صنعتی به متقاضیان واگذار شده وتا تاریخ مذکورتعداد 

 به بهره برداری رسیده اند.

 

      1391در سال  بوشهر استانمشخصات شهرک ها و نواحی صنعتی 

 نام شهرکها و نواحی صنعتی
 مساحت

 )هکتار(
 تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده

 ظرفیت

 )قطعه(
 قطعات واگذار شده

 212 7323 057 6202 شهرک ها ونواحی صنعتی

         



 معدن - 2-4-3
 

فقره فعال بوده 633معدن بوده که ازاین تعداد  772دارای مجوز بهره برداری دراستان تعداد معادن  30تا پایان سال 

 درصد افزایش داشته است.2/7فقره غیرفعال می باشد ودر مقایسه با سال گذشته673و

 1391در سال  بوشهر استان وضعیت معادنجدول 

 شرح
 تعداد

 )فقره(

 اشتغال

 )نفر(

 گذاریسرمایه 

 ریال()میلیون 

 قطعیذخیره 

 )هزارتن(

 7305650 007536 6352 772 استان

 

 بازرگانی   -1-3
 

 پردازد. باشد که از این طریق به صادرات و واردات کاال میاسکله گمرکی فعال می 67استان دارای 
 

 صادرات -1-1-3

 

میلیتون دالر صتادر گردیتده     60626تن کتاال بته ارزش   03156026مقدار 30از گمرکات استان در دوازده ماهه سال 

 است. 

 

 واردات -2-1-3
 

میلیون دالر وارد گردیده است.   7050تن کاال به ارزش 6602127مقدار 30به گمرکات استان در دوازده ماهه سال 

 میلیارد ریال بوده است.  70373معادل 30درآمد گمرکات استان در سال 

 

 های زیربنایی  وضع موجود شاخص  -4

 
 عمران شهری و روستایی -1-4
 

درصد  3/26نقطه و میزان شهرنشینی در استان  02نفر، تعداد نقاط شهری  6610633جمعیت استان  6030در سال 

 ازای به روز در لیتر 713 مصرف میلیون مترمکعب و با سرانه 26مشترک آب شهری با مصرف  716550بوده، تعداد 



با مصرف میلیون مترمکعب در سطح استان و  60/61مشترک آب روستایی با مصرف  57316نفر و همچنین  هر

 باشند. مند می شهری از گاز بهره  نقطه 06لیتر در شبانه روز وجود دارند.  706سرانه 

درصد روستاها دارای ارتباط مخابراتی است. جمعیت روستایی  57/53درصد و  73ضریب نفوذ تلفن ثابت استان 

 50درصدگاز و  03برق و از درصد 6/30خانوار استان  73باشد. از کل روستاهای باالی  نفر می 070630 استان

 درصد از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند.

 حمل و نقل  -2-4
کیلومتر  135کیلومتر آن بین شهری ) دارای  7666، استان  کیلومتر راه های بین شهری و روستایی6655از مجموع 

کیلومتر آن طول راه روستایی)آسفالته و شوسه( 0066کیلومتر بزرگراه ( و 105کیلومتر راه فرعی و  563راه اصلی، 

 باشد.  می

و  3721فرودگاه بوده که تعداد نشست و برخاست پروازهای داخلی و خارجی آن به ترتیب  7استان بوشهر دارای 

موٌسسه،  606ت باربری می باشد. تعداد موٌسسا62102و  6063313فروند و اعزام و پذیرش مسافر به ترتیب  660

باب است. تعداد مسافران حمل شده  67های رفاهی بین راهی  شرکت و مجتمع 00های حمل مسافر  تعداد شرکت

هزار تن )خالص :  730650163و با ظرفیت فروند  7516نفر و تعداد شناورهای فعال در بارگیری  037675دریایی 

 باشد. می هزار تن( 673553033و ناخالص :  20030063

 

 فناوری اطالعات -3-4
 

دفتر پست و مخابرات 665دفتر پیشخوان دولت و  01دفترپستی روستایی،  5دفتر پستی شهری،  6استان بوشهر دارای 

 010درصد است.  73مرسوله می باشد. ضریب نفوذ تلفن ثابت  0/0روستایی بوده و سرانه مرسوالت پستی استان 

 باشد. تلفن ثابت مشغول به کار در استان برقرار می 006203روستا دارای ارتباط تلفنی و 



 گاز -4-4
 

اد انشعاب خانگی و روستا، تعد 060شهر و روستاهای گاز رسانی شده  06 استانتعداد شهرهای گاز رسانی شده در 

میلیون  66202نفر و میزان مصرف گاز طبیعی  606607و تعداد مصرف کنندگان  616013صنعتیتجاری و 

 باشد.مترمکعب می

 نفت -1-4
 

جایگاه بوده و میزان مصرف بنزین موتور  CNG 01های جایگاهو  10 های عرضه بنزین استانتعداد جایگاه

)مترمکعب(، 0263)مترمکعب(، نفت کوره 100311)مترمکعب(، نفت گاز 61533)مترمکعب(، نفت سفید006600

 باشد. مترمکعب می 73036سوخت هوایی تن و 17370گاز مایع 

 برق  -6-4
 

درصد از کل  73/6بوده که دارای سهمی معادل مشترک  671300برابر با  6030تعداد مشترکین برق استان در سال 

به بخش  درصد 6/0درصد به بخش خانگی،  65/56باشد. از مجموع مشترکین برق این استان،  مشترکین کشور می

درصد به بخش تجاری اختصاص  66/60درصد به بخش صنعتی و   01/3درصد به بخش کشاورزی،  30/6عمومی، 

 درصد است. 66 استانشترکین تولیدی و تجاری برق به کل مشترکین دارد. ضریب ترکیبی نسبت تعداد م

 مگاوات ساعت است. سرانه 0663701باشد. میزان فروش برق  حلقه می 0336شاورزی برقدار شده تعداد چاههای ک

موجودی  متر بر مشترک است. 1/62مشترک و سرانه شبکه فشار متوسط  بر کاوا 5/2 توزیع های ترانس ظرفیت

 باشد. مگاولت آمپر می 0617  نیز شبکه توزیع نیروی برقظرفیت 

یلووات ساعت ک67127مگاوات ساعت و سرانه مصرف برق نیز معادل  0663701برابر با استان میزان مصرف برق 

درصد  30/0درصدبه بخش عمومی،  0/66درصد به بخش خانگی،  33/15مصرف برق استان، بوده است. از مجموع 



درصد به روشنایی اختصاص  50/6درصد به بخش تجاری و 5/2درصد به بخش صنعتی،  11/7به بخش کشاورزی، 

 گردد. های زیربنایی استان بوشهر ارائه می داشته است. در ادامه برخی از شاخص

 محیط زیست وضع موجود  -1
 

های تعداد گونهایستگاه احداث شده است.  0های پایش آلودگی هوا در سطح استان از نظر تعداد ایستگاه

 گونه است .  5جانوری حفاظت شده 

 91های زیست محیطی در استان در  سالبرخی از شاخص
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بازدید کارشناسی برای استقرارصنایع 
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 عملکرد اعتبارات و درآمدها  -6

 درآمدها -1-6

درصد بیشتر از میزان  53/0میلیون ریال بوده که 77363336عملکرد درآمدهای عمومی استان برابر  6030در سال 

درصد افزایش یافته است.  22/6درآمد مصوب شده در این سال بوده و در مقایسه با عملکرد سال قبل، حدود 

درصد رشد داشته است. درآمدهای 00/60حدود  6036نسبت به سال  6030درآمد مصوب پیش بینی شده سال 

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

 



 درآمدهای مالیاتی 

درصد بیشتر از میزان  30/6میلیون ریال بوده که   73363573عملکرد درآمدهای مالیاتی استان برابر  6030در سال 

درصد افزایش  25/6میلیون ریال(  73020620)6036باشد و در مقایسه با سال  درآمدهای مصوب  در همان سال می

درصد( سهم مالیاتهای مستقیم و 10/00میلیون ریال )  66165636ه است. از مجموع درآمدهای مالیاتی وصولی یافت

باشد. بنابراین سهم درآمدهای مالیاتی از کل  درصد( سهم مالیاتهای غیرمستقیم می 02/66میلیون ریال ) 3737075

 درصد بوده است. 30درآمدهای استان در این سال 

 

 سایر درآمدها 

سایر درآمدهای استان از محل درآمدهای انحصارات و مالکیت دولت، درآمدهای خدمات و فروش کاال، حق بیمه 

و درآمدهای متفرقه، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه 

 گردد. ای تامین می

درصد بیشتر از میزان 56/3میلیون ریال بوده که  6633627عملکرد سایر درآمدهای استان برابر  6030در سال 

درصد افزایش یافته  30/2میلیون ریال(  6333560)6036مصوب درآمدها در همان سال بوده و در مقایسه با سال 

درصد( سهم حق بیمه و درآمدهای متفرقه،  6/63میلیون ریال ) 662360است. از مجموع سایر درآمدهای وصولی

درصد(  1/63میلیون ریال ) 762060درصد( سهم درآمدهای خدمات و فروش کاال  و  63ون ریال )میلی 660253

باشد. سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای استان در این سال پنج  سهم درآمد حاصل از جرائم و خسارات می

 درصد بوده است.

 

 

 

 

 

 



 )ارقام به میلیون ریال (                             1951-59: مقایسه درآمدهای عمومی استان بوشهر طی سالهای 1جدول 

 شرح
 درصد تغییرات 1959 1951

 عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب

 1.11 19.99 88915551 81881159 81666915 15911991 کل درآمدهای عمومی

 1.15 16.99 89519589 89181599 89919119 11919518 مالیاتها

 18.68- 19.59 11615151 18119669 19999958 19591116 مالیاتهای مستقیم

 85.86 15.11 5858985 1195169 1811559 6196196 مالیاتهای غیر مستقیم

 1.65 1.91 1195118 1955599 1959519 1981619 سایر درآمدها

 96.51- 99.99 189 699 155 199 مالكیت دولت درآمدهای انحصارات و

 1.55 15.59 119155 955599 119555 156989 درآمدهای خدمات و فروش کاال

 5.89- 81.59- 111519 899959 155891 981861 حق بیمه و درآمدهای متفرقه

 19.98 81.89 811919 896119 151198 896199 درآمد حاصل از جرائم و خسارات

 ماخذ : اداره کل امور مالیاتی استان  

 

 

 1951-59: شاخص های درآمدی و اعتبارات استانی طی سالهای 8جدو ل 

 سال
 مجموع عملكرد درآمدهای استان

 ) میلیون ریال (

 مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای استان

 ) میلیون ریال (

1951 81666915 5991655 

1959 88915551 19199198 

 91.95 1.11 درصد تغییرات

 ماخذ : محاسبات نگارنده  

 

 

 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای  -1-6

گاز،  ای استان از محل اعتبارات استانی، دو درصد نفت و های سرمایه مجموع اعتبارات تملک دارایی 6030در سال 

میلیون ریال می باشد که در  5056666های اجرایی برابر با  ها و منابع داخلی دستگاه ملی استانی شده، سایر ردیف

ع گردیده پروژه توزی 7065. این رقم اعتباری، بین درصد را نشان می دهد32/63مقایسه با سال قبل افزایش معادل 

 6030. در سال باشد درصد می 65انگر رشدی معادل ( بیپروژه 7600های سال قبل ) که نسبت به تعداد پروژه

میلیون  6076303، درصد( 6/70میلیون ریال ) 6350533های بوشهر، دشتستان و دشتی  به ترتیب با داشتن  شهرستان

های دیلم با داشتن  درصد( بیشترین سهم اعتباری و شهرستان5/66میلیون ریال ) 6360336درصد( و 6/60ریال )



ه خود درصد( کمترین سهم اعتباری را ب5/0میلیون ریال ) 073636با درصد( و دیر 7/1میلیون ریال ) 771036

پروژه بیشترین و  001و  061های دشتستان و بوشهر به ترتیب با از نظر تعداد پروژه نیز شهرستان اند.اختصاص داده

 اند. رین تعداد را به خود اختصاص دادهپروژه کمت 662و  660های عسلویه و دیلم به ترتیب با  شهرستان

پس از اعتبارات سطح استان با میانگین اعتبار هر  6030ار اختصاص یافته به هر پروژه در سال از نظر متوسط اعتب

میلیون ریال  0163میلیون ریال و گناوه با میانگین  0336های بوشهر با میانگین  شهرستان ،میلیون ریال 63536پروژه 

میانگین اعتبار اختصاص یافته به هر پروژه نیز به . کمترین ها می باشند دارای میانگین باالتری نسبت به سایر شهرستان

استان . متوسط اعتبار هر پروژه در کل میلیون ریال تعلق دارد 6110ن با و تنگستا 6003شهرستانهای کنگان با رقم 

 6030. در سال دهد درصد افزایش نشان می 6/63حدود  6036باشد که در مقایسه با سال  میلیون ریال می 0635برابر 

میلیون ریال ( رقمی بالغ بر  5056666ای اختصاص یافته به استان ) های سرمایه ازمجموع اعتبارات تملک دارایی

 . درصد تخصیص داشته است 0/15میلیون ریال معادل  0516376

یال میلیون ر 7337056فصل منابع آب با اعتبار  6030ای سال  های سرمایه از نظر توزیع فصلی اعتبارات تملک دارایی

درصد بیشترین سهم را دارا است و پس از آن به ترتیب فصل مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری با  5/00و با 

. کمترین درصد( قرار دارند5/66میلیون ریال ) 6360766درصد( و فصل حمل و نقل با 3/61میلیون ریال ) 6665003

دمات مالی، فنی، مدیریت و درصد ( و فصل خ 36/3یال )میلیون ر 6037اعتبار را نیز فصل بازرگانی و تعاون با 

 اند.  درصد( به خود اختصاص داده 32/3میلیون ریال ) 1276ریزی با  برنامه

 

 

 

 

 



 

 1951-59ها طی سالهای  و تعداد پروژه استان به تفكیک شهرستانای  های سرمایه تملک دارائیوضعیت اعتبارات : 9جدول 

 مأخذ : معاونت هماهنگی برنامه و بودجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهـرستـان
 تعداد پروژه اعتبار مصوب

سهم اعتبار شهرستان 

 به کل استان)درصد(

سهم هر شهرستان از 

 ها)درصد( تعداد پروژه
 متوسط اعتبار هر پروژه

51 59 51 59 51 59 51 59 51 59 

 01،510 1810 048 1/8 0040 3/00 009 001 0001505 454910 سطح استان

 8،310 1159 0949 9/09 0940 9/05 991 059 0359513 0400100 بوشهر

 0،119 0955 0140 5/3 840 5/0 010 001 099385 030953 تنگستان

 0،810 0305 0148 8/00 0840 4/00 801 083 0900383 539390 دشتستان

 9،851 0019 0040 1/00 0045 5/3 059 004 0109110 839091 دشتـی

 0،135 0081 444 0/4 945 1/9 030 080 903030 003551 دیــر

 9،198 0940 845 9/8 140 1/0 004 009 001910 088901 دیلم

 0،001 0109 440 0/1 044 1/8 050 090 494001 909190 جم

 0،993 9900 144 9/1 041 0/4 013 090 890001 004504 کنگان

9/3 541 8 010 035 018013 911101 گناوه  541 0801 9،103 

9/8 008 54 948001 901549 عسلویه  040 0/0  041 9484 9،010 

 9015 0580 01141 011 01141 011 0805 0099 5850000 1154084 جمـع کـل



 ای استان بوشهر به تفكیک منبع اعتباری در سالهای میزان اعتبار و تخصیص اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه :  6جدول

 ) ارقام به میلیون ریال (59-1951 

 

 

 

 

 منبع اعتبار
 1959سال  1951سال 

 میزان تخصیص میزان اعتبار میزان تخصیص میزان اعتبار

 555،891 314،000 085،915 854،141 بودجه عمومی)ملی استانی شده(

 1 1 1 1 اوراق مشارکت

 913،003 340،300 950،911 011،111 استانی

 01،901 004،111 1 1 قانون استفاده متوازن از امكانات کشور 

 1 1 001،111 008،111 مصوبات خاص

 1 1 4،111 4،111 آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت

 1 1 04،811 05،111 شهرکهای صنعتی

 1 1 01،111 01،111 حوزه های علمیه

 1 0،150،411 1 501،111 قانون برنامه پنجم 159ماده 

 1 1 0،411 9،111 ساماندهی گلزار شهداء

 0،081،184 0،081،184 0،001،144 0،001،111 دو درصد درآمد نفت و گاز

 1 910 1 1 بازارچه های مرزی

 -قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 19حوادث غیر مترقبه)ماده 

 خشكسالی(
805،111 010،011 005،111 1 

 1 911،111 010،011 805،111 قانون تشكیل سازمان مدیدیت بحران(  18حوادث غیر مترقبه  )ماده 

 0،111 0،111 1 1 تحرک بخشی به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه ای

 093،011 093،011 943،011 001،011 اعتبار طرحهای مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری 

 815،111 815،111 1 1 999999ردیف  1جزء  -موضوع ارتقاء درآمدهای استانی

 01،110 00،999 1 00،111 اعتبارات مربوط به مجتمع های آبرسانی روستایی

 1 00،111 1 1 کمک به توسعه زیربناهای روستایی

 114،550 114،550 1 1 خرید تضمینی محصوالت استراتژیک کشاورزی

 018 0،095 1 0،950 قانون اصالح قانون معادن 18ماده  6اعتبار موضوع تبصره 



 سالهایای استان بوشهر به تفكیک منبع اعتباری در  های سرمایه: میزان اعتبار و تخصیص اعتبارات تملک دارائی6ادامه جدول 

 ) ارقام به میلیون ریال (59-1951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع اعتبار

 1959سال  1951سال 

 میزان تخصیص میزان اعتبار میزان تخصیص میزان اعتبار

 9،154 9،154 0،484 0،484 اعتبار موضوع بازپرداخت فروش اموال منقول و غیر منقول دولتی 

 01،489 58،348 1 1 تخلفات جرائم رانندگیقانون نحوه رسیدگی به  89اعتبارات موضوع ماده 

 811 08،091 05،141 05،141 درآمد اختصاصی

 045،000 401،101 010،841 010،841 منابع داخلی

 1 01،111 1 1 وام

 8،510،100 5،850،000 9،359،905 1،154،084 جمع کل 



 

 )ارقام: میلیون ریال(     1951-59سرمایه ای استان بوشهر به تفكیک فصول طی سالهای جدول توزیع اعتبارات تملک دارایی های   

 نام فصل 
 1959سال  1951سال 

 اخرین تخصیص اعتبار مبادله شده اخرین تخصیص اعتبار مبادله شده

 039،314 904،598 34،810 34،810 اداره امور عمومی 

 03،011 09،111 98،011 91،411 امور قضایی

 1،400 1،400 09،101 09،101 خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه ریزی 

 - - 5،111 5،111 پژوهشهای اساسی

 01،101 91،041 91،101 91،101 دفاع

 - - - - نظم و امنیت عمومی

 941،111 050،101 909،301 005،001 آموزش 

 005،081 150،050 953،804 815،034 های جمعی، گردشگری  فرهنگ و هنر، رسانه

 900،908 048،008 911،141 993،351 بهداشت و درمان 

 14،511 40،811 10،509 51،509 اجتماعی رفاه و تامین

 801،000 100،091 009،433 094،933 تربیت بدنی 

 033،358 000،511 009،031 003،101 کشاورزی و منابع طبیعی 

 0،501،304 0،310،850 089،135 151،111 منابع آب 

 01،089 04،001 49،080 45،191 صنعت و معدن 

 01،800 04،000 00،034 00،034 محیط زیست 

 0،111 0،910 5،081 5،081 فصل بازرگانی و تعاون 

 090،181 040،111 003،981 090،981 انرژی

 404،193 0،108،000 805،309 0،011،490 حمل و نقل 

 - - - - ارتباطات و فناوری اطالعات

 581،803 0،005،991 0،000،014 0،549،100 مسكن، عمران شهری، روستایی و عشایری

 8،510،100 5،850،000 9،359،905 1،154،084 جمع کل

 مأخذ : معاونت هماهنگی برنامه و بودجه              

 

 

 

 

 



 های اجتماعی شهرستانهای استان بوشهرویژگی -جدول 

 شهرستان استان
 روستایی شهری كل

 بعد خانوار
نرخ 

 باسوادی

نرخ 

خالص 

 خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت  مهاجرت

 بوشهر

 6414 39411 9403 1,516 50,311 11,594 519,163 11,159 531,130 بوشهر

 4445 11439 9401 61,011 19,566 1,113 59,031 55,414 11,141 تنگستان

 -5451 1145 64494 55,915 13,353 61,196 615,661 50,010 515,401 دشتستان

 -6419 10410 6455 1,143 51,369 01,951 14,041 14,309 11,963 دشتی

 4413 11406 9414 9,540 65,041 69,633 01,541 61,049 14,165 دیر

 69400 36401 9411 5,135 51,031 50,316 16,941 51,119 641,146 كنگان

 -4454 11419 9410 1,911 55,114 56,164 13,190 51,616 645,010 گناوه

 -6401 13453 9419 6,101 1,914 1,641 51,011 3,111 90,151 دیلم

 5453 34406 9414 1,111 96,135 66,540 91,613 63,331 14,416 جم

 -6416 11430 0401 1,104 06,110 1,311 95,930 61,031 19,311 عسلویه

 6441 1140 0465 10,511 951,031 591,451 191,341 956,151 6,619,044 استان

 -6441 19416 949 1,694,503 54,194,151 61,610,664 13,631,101 50,631,491 13,351,514 كشور

 

 های اقتصادی ) معیشتی( شهرستانهای مرزی استان بوشهرویژگی -جدول

 نرخ مشاركت اقتصادی نرخ بیکاری بیکارجمعیت  جمعیت فعال شهرستان استان

 بوشهر

 9345 6049 69,410 36,141 بوشهر

 9341 6140 0,911 59,199 تنگستان

 9144 6141 65,414 11,511 دشتستان

 9140 6141 0,444 51,141 دشتی

 9140 6646 6,310 61,104 دیر

 0145 6045 0,559 53,104 كنگان

 9346 6941 0,913 96,101 گناوه

 9143 5441 5,506 64,111 دیلم

 0945 6644 5,050 56,319 جم

 1441 141 6,133 63,143 عسلویه

 0445 6041 14,003 903,411 استان

 9345 6541 9,509,114 51,131,131 كشور

 

 

 

 



 وضعیت فعالیت معیشتی در بخشهای اقتصادی -جدول

 شهرستان استان
 سهم شاغالن در بخشهای اقتصادی

 نامشخص خدمات صنعت كشاورزی

 بوشهر

 8/1  1/14  01 3/8  بوشهر

 0/09 9/80  1/04 0/05  تنگستان

 0/5 1/01  3/09 0/00  دشتستان

 8 0/00  00  1/05  دشتی

 3/0 5/93   0/01 0/03  دیر

 05 9/00   4/84  0 كنگان

 0/3 1/11   9/01 01  گناوه

 5/5  0/85  5/00 9/00  دیلم

 8/4 9/00   5/00 0/3  جم

 9/09 8/99  8/81 4/0  عسلویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 بخش دوم:

 برنامه عملیاتی استان طی برنامه ششم



 :  مهمترین اقدامات اجرایی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه  -الف 

 

 فصل انرژی 

 .استان جص  ا  کل شاکه تو یع برق  5/00کیلومتر معا ل  0490اصالح، نوسا   و توسعه شاکه تو یع برق به  ول  -

 

 فصل حمل و نقل جاده ای 

 کیلومتر جاه جوستای   0/08کیلومتر جاه فرع  و  0/81کیلومتر جاه اصل ،  3/01کیلومتر بزجگراه،  4/93اح اث  -

 استاناا   متر مربع عیلیا  جاا اج   ج سطح جاه 004111نقطه ا  نقاط حا ثه خیز و اجرا   94اصالح  -

 

 فصل هواشناسی 

 ایبتگاه اواشناس  041ایبتگاه و بمبا   و نوسا    90توسعه  واح اث  -

 

 فصل صنعت و معدن 

 استاناا و نواح  صنعت   اکتاج ا  اجاض  شمرک 55/009آما ه سا   -

 آ مایشگاه  00اا  مرجع و استان اج  به تع ا   آ مایشگاه  جص  ا  011تجمیز  -

 شمرک صنف   01اح اث  یر ساخت اا   -

 نفر ا  قاه  بافان 95031اا  قاه  باف  و آمو ش   جص  ا  کاجگاه 51مرکز کاجگاا  صنایع  ست  و بمبا   و نوسا    04توسعه  -

 

 فصل کشاورزی و منابع طبیعی 

 استاناکتاج ا  اجاض  آب  ...........  آبیاج   ج سطح نوین اا  توسعه سامانه -

و  ......... به  ......... ، ا  ....... به  ....... ، ا   ...... به  ......... افزای  سرانه توهی  تخم مرغ، گوشت  یوج، شیر و گوشت قرمز به ترتیب ا    -

 کیلوگرم / ازاج نفر   .........به  .........ا  

 ازاج تن  ....... کشاوج   به میزان  بخ  تکییل  و تا یل  صنایع ظرفیت توسعه -

 اکتاج  ...........ج ی  به مباحت  اا  گلخانه اح اث -

 کیلوگرم  30کیلوگرم به  5/10افزای  سرانه توهی  آبزیان ا   -

  جص   93 جص  به  01افزای  سمم توهی  آبزیان پروجش  ا  کل توهی  ا   -

 ازاج قطعه 0031پیشگیر  و مااج ه با بییاج  اا  واگیر و انگل   یوج به تع ا   -

 تن فرآوج ه اا  خام  ام  0850نظاج  و کنترل بم اشت بر توسعه  -

 استانتن ا  فرآوج ه اا  خام شیالت   ج  01091نظاج  و کنترل بم اشت  بر توسعه  -

 استانح جیعیت  ام  واح   ام   ج سط 50543توسعه نظاج  وکنترل بم اشت   -

  جص  0/5به  85/4اا  نیا من  احیاء ا   اا  احیاء ش ه به کل مباحت جنگل نبات مباحت جنگل  یافزا -

 استان اکتاج ا  اجاض  00901جوان با نماهکاج   ج سطح  اا شن تثایت و   ائ  بیابان -

 

 

 



 فصل منابع آب 

 811اا و کیلومتر عیلیا  سامان ا  جو خانه 8/08و اجرا  کیلومتر  3/300اا به  ول  جو خانه حریم و ببتر ح  تعیین مطاهعه -

 استاناا  ج  جو خانه ببتر ح  جپرگذاج  کیلومتر عیلیا 

میلیون مترمکعب  88اا و به میزان   جص  ا  کل ما ا  بر اشت ا  آبخوان 40/95به میزان   مجا  اا   اه بر اشت کاا  حجم اضافه -

کشاوج    ج  بر اج  بمره اا  پروانه تع یل و بر اج  بمره پروانه فاق  آب اا   اه نیو ن اهینفعه مبلوب و نظاج  ا   ریا کنترل،

 استان

 استاناوشین   ج  گیر  ان ا ه  ستگاه ابزاج 4094 جص  و به تع ا   011تجمیز  اه اا  کشاوج   به میزان  -

 فصل محیط زیست 

  جص   اثرا  جیزگر اا  ج سطح شمرستان ا   ریا تثایت منا ا مبتع  ایجا  جیزگر  به جوش اا  مختلف 01کاا   -

 ااگونه جانوج  و کنترل جیعیت آن 4حفاظت ا   -

نفر ساعت با ای ن اجتقیاء آگیاا      30111برنامه و آمو ش  401اا ا   ریا اجرا   فرانگ  یبت مقیط  و حیایت ا  سیناشاعه  -

 استاناا  ج جاستا  تققا حکیران  مطلوب و انجام وظایف حاکییت   یبت مقیط   ج  ین سا   آنمر م و توان

 استان  ج ش ه حفاظت منطقه 3 ا  صقیح بر اج  بمره و احیاء حفاظت، با آهو گ  و تخریب ا  جلوگیر  -

 

 فصل عمران روستایی 

 واح  مبکون  جوستای  00811بمبا   و نوسا    -

 جوستا  مر    ج  ول برنامه 91 رح اا   و سامان ا  و بمبا    38 رح اا   و اجرا   091تمیه  -

 جوستا   ج معرض خطر سوانح  ایع  88جوستا  ا ن گر شگر  و ایین سا    1بمبا   و احیاء  -

 فصل عمران عشایری 

 خانواج عشایر  9900آبرسان  سیاج به  -

 خانواج 0311جایگزین  سوخت فبیل  و تمیه تجمیزا  خوجشی   به تع ا   -

 استاننفر ا  عشایر  5104آمو ش، ترویج و مماج  آمو ش  -

مترمربع   91111تن و توهی  صنایع  ست  ا   00101تن به  09811تن، توهی  شیر ا   1598تن به  1811افزای  توهی  گوشت قرمز ا   -

 مترمربع  91911به 

 و فاضالب فصل آب 

 کیلومتر شاکه فاضالب جوستای  80کیلومتر شاکه فاضالب شمر  و  000اجرا   -

  جص   جیعیت تقت پوش  1/33نفر  ج  ول برنامه و تققا  01841افزای  جیعیت تقت پوش  شاکه آب شمر  به تع ا   -

  جص   ظرفیت موج  نیا  011متر مکعب مخا ن ذخیره آب شمر  و تققا 005111افزای   -

کیلیومتر ا  شیاکه    101 جصی  بیا با سیا   و اصیالح      1/00 جص  به  1/99 اا  نبات  ول شاکه فرسو ه تو یع آب شمر  ا ک  -

 فرسو ه شمر 

 جص   برخیوج اج  جیعییت جوسیتااا      3/44نفر و تققا  58111افزای  جیعیت تقت پوش  شاکه آب ساهم جوستای  به تع ا   -

 ساهم.خانواج ا  آب آشامی ن   01باز  

  جص   ظرفیت موج  نیا   011مترمکعب و تققا  01081افزای  ظرفیت مخا ن ذخیره آب جوستای  به میزان  -

کیلیومتر ا  شیاکه فرسیو ه     0948 جص  با با سا   و اصیالح   08 جص  به  0/00کاا  نبات  ول شاکه فرسو ه آب جوستای  ا   -

 جوستای 



 فصل بهداشت و سالمت 

 مترمربع ا  مراکز خ ما  جامع سالمت شمر   31901مترمربع مرکز پایگاه سالمت و  00301اح اث و تکییل  -

 مترمربع پایگاه انتقال خون 010مترمربع خانه بم اشت جوستای  و اح اث  80431اح اث و توسعه  -

 اا  مصوب خت جص   نبات تخت فعال بییاجستان   وهت  به ت 30مترمربع بییاجستان  وهت  و تققا  89111اح اث و تکییل  -

 

 فصل فرهنگ و هنر 

مترمربع با اح اث  100/1مترمربع به  100/1اا  فرانگ  و انر ( ا   اا، مجتیع افزای  سرانه فضااا  فرانگ  و انر  )کتابخانه -

 استانمترمربع ا  فضااا  فرانگ  و انر   ج  85880و بمبا   

با مترمربع  08به مترمربع  9/00افزای  نبات  یربنا  فضا  کانون اا  فرانگ  و انر  مباج  به ا ا  ار ازاج نفر جمت ا   -

 اا  فرانگ  و انر  مباج  مترمربع فضا  کانون 08091بمبا   و توانین  سا   

 

 فصل ورزش و جوانان 

 مترمربع فضا  وج ش   00498مترمربع با اح اث و توسعه  098/1به  09/1افزای  سرانه فضااا  وج ش  سرپوشی ه ا   -

 مترمربع فضا  وج ش  جوبا  00500مترمربع با اح اث و توسعه  45/1به  48/1افزای  سرانه فضااا  وج ش  جوبا  ا   -

 مترمربع ا  اماکن و فضااا  وج ش   03011بمبا   و نوسا    -

 مترمربع فضا  وج ش  9535مترمربع با اح اث و توسعه  01/1به  08/1آمو   ا    ان  افزای  سرانه فضااا  وج ش  سرپوشی ه -

 مترمربع فضا  وج ش  8381مترمربع با اح اث و توسعه  84/1به  81/1آمو   ا   افزای  سرانه فضااا  وج ش  جوبا   ان  -

 

 بخش گردشگری 

 مترمربع ا  اماکن، تاجیخ  و میراث فرانگ    1504مرمت، احیاء و نگم اج   -

  جص  ا  جاذبه اا   ایع  و تاجیخ  88تجمیز امکانا  ز م برا   سترس  آسان به  -

 فصل آموزش 

نفیر،    30/90نفر به  83/90کاا  تراکم  ان  آمو   ج کالس کاها    ج مقا ع ابت ای ،  متوسطه اول و متوسطه  وم  به ترتیب ا   -

 مترمربع م جسه. 090090نفر با اح اث، توسعه و خری   30/01نفر به  80/00نفر و  ا   10/04به  نفر 9/05ا  

متوسطه اول و متوسطه  وم  به ترتییب  ا من  بمبا   و نوسا   به کل  یربنا  م اجس  ج مقا ع ابت ای ، بنا  م اجس نیکاا   یر -

 مترمربع م جسه. 080998 جص  ا   ریا بمبا   و نوسا    00به  91و ا   00به  91 جص ، ا   00به  95ا  

مترمربع بیه   10/08اا  کاجو ان  به ترتیب ا     و  بیرستان ا اا  فن  و حرفه افزای  سرانه فضااا  آمو ش  و کاجگاا  انرستان -

 مترمربع. 8/08مترمربع به  8/00مترمربع و  04/01

 مترمربع 10/91متر مربع به  00/91کاجگاا   ان  آمو ان استثنای  ا  افزای  سرانه فضا  آمو ش  و  -

 

 فصل بهزیستی و تامین اجتماعی 

 مترمربع مراکزحیایت   9/0019و بمبا   و توسعه   0/0999اح اث و توسعه  -

 مترمربع فضا  تواناخش   0313بمبا   و نوسا   ح و   -

  جص  011به  11افزای  نبات گلزاجاا  شمی ان، بمبا   و احیاء و مرمت ش ه به کل گلزاجاا  شمرستان ا   -

 مترمربع 01041اح اث و توسعه مراکز تواناخش  ایثاجگران به مباحت   -



 برنامه عملیاتی استان بر حسب فصل  –ب 

  قضاییامور اول : صل ف

 پزشک  قانون  -

 اان ا اجه کل اموج  ن ا -
 اقتصادیامور دوم : صل ف

 انرژ  - 

 حیل و نقل جا ه ا  -

  جاا اج  -

 اواشناس         -

 صنعت و مع ن -

 ( منابع  ایع ، ، کشاوج   و منابع  ایع )کشاوج  ، شیال ،  امپزشک  -

 منابع آب -

 محیط زیستامور سوم : صل ف

 چهارم : عمران روستایی و عشایریصل ف

 عیران جوستای  -

 عیران عشایر  -

 آب و فاضالب -

 سالمتامور پنجم : صل ف

 فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگریامور ششم : صل ف

        فرانگ و انر -

 وج ش و تفریقا  -

 میراث فرانگ  و گر شگر  -

 آموزشامور :  هفتمصل ف

 رفاه اجتماعیامور هشتم : صل ف

        بمزیبت  -

 بنیا  شمی  -



1396 -1400در برنامه ششم توسعه بوشهر  استان بخش های هدف کمی عملیات اصلی حجم عملیات مرتبط با شاخص:  2ول شماره جد                                  

 واحد اندازه گیری  عنوان شاخص ردیف
 مقدار پایه 

6931 
6931 6931 6931 6933 6044 

جمع دوران 

 برنامه ششم

 6 5 2 4 3 4 دوره آموزشی ارتقای وضعیت دادرسی   1
22 

 14 4 2 3 2 3 1 دوره اموزشی پیشگیری از وقوع جرم  2

 26 5 7 6 5 3 9 واحدهای راه اندازی شده ارتقا کارایی و کیفیت خدمات 3

 15 2 5 3 6 2 8 واحدهای تکمیل شده توسعه مدیریت و بهبود خدمات 4

 28 دوره آموزشی ارتقا نظام اموزش و توانمند سازی  5
15 25 32 22 12 122 

 652 2 2 2 252 422 2222 مترمربع احداث و تجهیز ساختمانها  6

 132 12 22 32 42 32 122 درصد توسعه فناوری اطالعات  7

 

              )میلیون ریال(                استانی     1396 -1400در برنامه ششم توسعه استان بوشهر    سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات :  3جدول شماره 

 شاخص هدف
 قیمت هر واحد كار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

  12 22 42 32 19   دادرسی وضعیت ارتقای

  2 22 11 15 15   جرم وقوع از پیشگیری

  822 822 622 422 42   خدمات کیفیت و کارایی ارتقا

  72 122 52 52 32   خدمات بهبود و مدیریت توسعه

  25 52 35 52 62   سازی توانمند و اموزش نظام ارتقا

  2822 1822 1222 4222 3222   ساختمانها تجهیز و احداث طراحی

  122 222 222 252 42   اطالعات فناوری توسعه



 

 )میلیون ریال(                ملی        1396 -1400در برنامه ششم توسعه استان بوشهر    سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات :  3جدول شماره 

 شاخص هدف
 قیمت هر واحد كار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

  24 12 28 62 22   دادرسی وضعیت ارتقای

  22 12 24 18 24   جرم وقوع از پیشگیری

  462 292 452 622 622   خدمات کیفیت و کارایی ارتقا

  62 92 35 39 22   خدمات بهبود و مدیریت توسعه

  32 22 24 24 35   سازی توانمند و اموزش نظام ارتقا

  4222 122 1222 1522 2822   ساختمانها تجهیز و احداث طراحی

  222 42 152 322 222   اطالعات فناوری توسعه

 

 

              )میلیون ریال(             کل     1396 -1400در برنامه ششم توسعه استان بوشهر    سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات :  3جدول شماره 

 شاخص هدف
قیمت هر واحد كار ) 

 هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

  36 32 68 92 39   دادرسی وضعیت ارتقای

  22 32 35 33 39   جرم وقوع از پیشگیری

  1262 1292 1252 1222 642   خدمات کیفیت و کارایی ارتقا

  132 192 85 89 52   خدمات بهبود و مدیریت توسعه

  55 72 59 74 95   سازی توانمند و اموزش نظام ارتقا

  6822 1922 2222 5522 5822   ساختمانها تجهیز و احداث طراحی

  322 242 352 552 242   اطالعات فناوری توسعه

 



 1396 -1400در برنامه ششم توسعه بوشهر  استان های هدف کمی عملیات اصلی اداره کل زندانها در : حجم عملیات مرتبط با شاخص 2شماره جدول 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

 سطح پوشش

مقدار 

پایه 

1959 

جمع  پیش بینی

دوران 

برنامه 

 ششم

 با مرتبط کمی هدف شاخص عنوان

 یک عملیات هر) عملیات هر

 (شاخص

 اسناد و مواد قانونی مرتبط
1956 1951 1955 1955 1199 

 برنامه احداث، تكمیل و توسعه 

  99691 9599 1896 5681 11955 8819 85151 استان مترمربع احداث و تكمیل و توسعه زندانها

تصووب نامه ووئا وزوواا ب وومارا ووئا وو ه  ا

ا52/45/66 وا ب خاا12553/ت29695

آ   راسومامئا اب وما یوه ااااجهاا بجوب اا

 استهمدا  ا ما ا مامفمابمدامی

 برنامه تعمیر و تجهیز 

 مترمربع تعمیر و تجهیز زندانها
  89999 1199 6199 9999 9599 8599 8199 استان

تصووب نامه ووئا وزوواا ب وومارا ووئا وو ه  ا

ا52/45/66 وا ب خاا12553/ت29695

جهاا بجوب اآ   راسومامئا اب وما یوه ااااا

  ما ا مامفمابمدامیاستهمدا  ا

 

 )میلیون ریال(            1396 -1400در برنامه ششم توسعه بوشهر  استان سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اداره کل زندانها در :  3جدول شماره 

 شاخص هدف 

قیمت هر واحد 

 کار 

 ) میلیون ریال (

مقدار پایه 

1959 

 جمع دوران برنامه ششم پیش بینی

 جمع سایر عمومی 1199 1955 1955 1951 1956

           برنامه احداث، تكمیل و توسعه

 599599  599599 199999 151999 888999 919999 65599  86.165 احداث و تكمیل و توسعه زندانها

           برنامه تعمیر و تجهیز

 818999  818999 65999 91999 11999 81999 89999  5.915 تعمیر و تجهیز زندانها

 



 فصل دوم : امور اقتصادی -2

 انرژی -2-1

 (              راهداری  – حمل و نقل جاده ای -نقل) هواشناسیحمل و  -2-2

 صنعت و معدن -2-3

 کشاورزی و منابع طبیعی) منابع طبیعی، کشاورزی، شیالت، دامپزشکی( -2-4

 منابع آب -2-1

 

 

    

    
 

 



 بخش اول: انرژی -

 1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان : شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  بخش انرژی  1جدول 

 شاخص هدف
 واحد

 گیری اندازه
 سطح پوشش

 برآورد

 6931 

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

 فصل انرژی 

 برنامه برق 

 0 5/0 0/0 1/0 1/0 3/0 شهرستان درصد نوسازی شده به كل شبکه توزیع موجودنسبت شبکه توزیع برق اصالح و  

 

 1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان : حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش انرژی  2جدول شماره 

 
 

 )میلیون ریال(                        1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش انرژی  3جدول شماره 

 شاخص هدف
 قیمت واحد 

 

مقدار پایه 

6931 

 جمع دوران برنامه ششم پیش بینی

 جمع سایر عمومی 6044 6933 6931 6931 6931

 فصل انرژی                                        

 برنامه برق 

 0946619 4 0946619 351331 139511 111366 151119 130643 119144 6144 اصالح, نوسازی و توسعه شبکه توزیع برق

 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

 سطح پوشش

مقدار 

پایه 

6931 

جمع  پیش بینی

دوران 

برنامه 

 ششم

 مرتبط كمی هدف شاخص عنوان

 یك هرعملیات) باهرعملیات

 (شاخص

 مرتبط اجرایی سیاستهای

 توسعه ملی سند براساس

 استان
6931 6931 6931 6933 6044 

 فصل انرژی 

 برنامه برق 

اصالح, نوسازی و توسعه شبکه توزیع 

 برق
 كیلومتر

استان / 

 شهرستان
011 141 150 101 111 136 5190 

نسبت شبکه توزیع برق نیازمند 

اصالح, نوسازی و توسعه به كل شبکه 

 توزیع موجود

توسعه و تقویت شبکه های 

زیربنایی متناسب با جهت 

 گیری های اصلیتوسعه استان



 بخش دوم: حمل و نقل -

 حمل و نقل جاده ای -

 1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش حمل و نقل جاده ای : شاخص های هدف کمی عملیات اصلی   1جدول 

 هدفشاخص 
 واحد

 گیری اندازه
 6931سال  

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

        ای برنامه حمل و نقل جاده

 644 31 11 1141 13 1640 درصد نسبت احداث بزرگراه به بزرگراه مورد نیاز 

 644 36 10 11 1149 13 درصد نسبت احداث و بهسازی راههای اصلی به كل راههای اصلی مورد نیاز

 644 39 11 19 11 149 درصد نسبت احداث و بهسازی راههای فرعی به كل راههای فرعی مورد نیاز

 644 33 31 31 3140 3141 درصد نسبت احداث و بهسازی راههای روستایی  به كل راههای روستایی  مورد نیاز

 

 

 1396 -1400استان بوشهر  در برنامه ششم توسعه بخش حمل و نقل جاده ای : حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  2جدول شماره 

 

 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

مقدار 

پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع دوران 

 برنامه ششم

 هر با مرتبط كمی هدف شاخص عنوان

 (شاخص یك هرعملیات) عملیات

 مرتبط اجرایی هایسیاست

 توسعه ملی سند براساس

 استان
6931 6931 6931 6933 6044 

           ای برنامه حمل و نقل جاده

 10 كیلومتر احداث بزرگراه
تاسیسات مناسب برای حمل و نقل  نسبت احداث بزرگراه به كل بزرگراه 9341 141 1 146 3 146

كاال,مسافر و انرژی در جهت بهره 

برداری از موقعیت منطقه ای كشور با 

آبهای آزاد  توجه به دسترسی استان به

وقرار گرفتن در موقعیت مکانی در 

 -مجاورت محور میانی كریدور شمال

 جنوب

 16 كیلومتر احداث و بهسازی راه های اصلی 
نسبت احداث و بهسازی راههای اصلی به كل  0143 6545 6441 64 345 1

 راههای اصلی

 1141 كیلومتر احداث و بهسازی راه های فرعی 
نسبت احداث و بهسازی راههای فرعی به كل  1445 1 145 141 5145 0

 راههای فرعی

 551 كیلومتر احداث وبهسازی راه های روستایی 
نسبت احداث و بهسازی راههای روستایی  به كل  5146 1 149 140 140 5

 راههای روستایی



 

 استانی                )میلیون ریال(        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش حمل و نقل جاده ای : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 شاخص هدف
 قیمت هر واحد كار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

         ای برنامه حمل و نقل جاده

  1645 احداث  بزرگراه 
57.01 26.6 50.0 53.56 636.7 606.72 

 602.35 60.05 01.66 06.27 03.60 60.16  65 احداث و بهسازی راه های اصلی  

 02.35 60.76 60.30 60.03 60.30 0.62  64 احداث و بهسازی راه های فرعی 

  1 احداث و بهسازی راه های روستایی 
.56 3.6 5.2 1.02 6.10 73.56 

 

 

 

 ملی                )میلیون ریال(        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش حمل و نقل جاده ای : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 شاخص هدف
قیمت هر واحد كار ) 

 هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 ششمبرنامه 

         ای برنامه حمل و نقل جاده

  1645 احداث  بزرگراه 
670.5 665.0 603 603 676 101.6 

 013.50 637.62 51.00 57.75 27.03 71.70  65 احداث و بهسازی راه های اصلی  

  64 احداث و بهسازی راه های فرعی 
5.01 07.75 06.02 07.3 03.71 600.02 

 13.61 3.61 60.56 62.76 65.76 6.26  1 احداث و بهسازی راه های روستایی 

 

 
 
 



 
 

 

 سایر                )میلیون ریال(        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش حمل و نقل جاده ای : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 شاخص هدف
قیمت هر واحد كار ) 

 هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

         ای برنامه حمل و نقل جاده

 665.21 36.51 52.01 37.26 637.3 20.2  1645 احداث  بزرگراه 

 657.37 60.03 66.70 63.30 02.33 61.65  65 احداث و بهسازی راه های اصلی  

  64 احداث و بهسازی راه های فرعی 
5.77 62.36 76.07 77.26 77.13 37.76 

 76.56 0.73 6.36 1.65 1.35 60.  1 احداث و بهسازی راه های روستایی 

 

 کل             )میلیون ریال(        1396 -1400توسعه  استان بوشهر در برنامه ششمبخش حمل و نقل جاده ای : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 شاخص هدف
قیمت هر واحد كار ) 

 هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

         ای برنامه حمل و نقل جاده

 6001.60 062.31 032.02 031.76 070.1 723.51  1645 احداث  بزرگراه 

  65 احداث و بهسازی راه های اصلی  
01.07 663.67 602.30 610.37 636.76 233.50 

 756.51 11.63 13.03 11.65 17.00 73.70  64 احداث و بهسازی راه های فرعی 

 666.36 62.05 70.75 07.36 06.76 0  1 احداث و بهسازی راه های روستایی 

 

 



 راهداری-

 1396 -1400های هدف کمی عملیات اصلی بخش راهداری استان بوشهر در برنامه ششم توسعه  : شاخص 1جدول 

 شاخص هدف

 واحد

گیری اندازه  
سال   

 6931  

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

ای برنامه حمل و نقل جاده         

 نیازمند نگهداری و نوسازینسبت طول بزرگراههای نگهداری و نوسازی شده به طول كل بزرگراههای 
 644 13 11 11 13 16 درصد

نسبت طول راههای اصلی نیازمند نگهداری و نوسازی شده  به طول كل راههای اصلی نیازمند نگهداری و 

 644 34 16 15 10 11 درصد نوسازی

 نسبت طول راههای فرعی نگهداری و نوسازی شده به طول راههای نیازمند نگهداری و نوسازی
 644 13 11 11 11 01 درصد

نسبت طول راههای روستایی نگهداری و نوسازی شده به كل طول راههای روستایی نیازمند نگهداری و 

 644 11 11 11 11 01 درصد نوسازی

 نسبت نقاط حادثه خیز رفع شده به كل نقاط حادثه خیز شناسایی شده 
 644 13 11 11 10 93 درصد

 راهدارینسبت اجرای عملیات 
 644 644 644 644 644 644 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1396 -1400: حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش راهداری استان بوشهر  در برنامه ششم توسعه  2جدول شماره 

 

 

 

 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

مقدار 

پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع دوران 

 برنامه ششم

 هر با مرتبط كمی هدف شاخص عنوان

 (شاخص یك هرعملیات) عملیات

 مرتبط اجرایی هایسیاست

 6044 6933 6931 6931 6931 استان توسعه ملی سند براساس

 ای برنامه حمل و نقل جاده
          

 نگهداری و نوسازی بزرگراه
 166 604 690 656 660 645 193 كیلومتر

نوسازی شده نسبت طول بزرگراههای نگهداری و 

به طول کل بزرگراههای نیازمند نگهداری و 

 نوسازی

توسعه و تجهیز امکانات و شبکه ها 

و تاسیسات مناسب برای حمل و 

نقل کاال،مسافر و انرژی در جهت 

بهره برداری از موقعیت منطقه ای 

کشور با توجه به دسترسی استان به 

آبهای آزاد وقرار گرفتن در موقعیت 

ت محور میانی مکانی در مجاور

جنوب -کریدور شمال  

 نگهداری و نوسازی راههای اصلی
 011 643 31 36 11 19 141 كیلومتر

نسبت طول راههای اصلی نیازمند نگهداری و 

نوسازی شده  به طول کل راههای اصلی نیازمند 

 نگهداری و نوسازی

 نگهداری و نوسازی راههای فرعی
 6441 565 565 549 631 611 101 كیلومتر

نسبت طول راههای فرعی نگهداری و نوسازی 

 شده به طول راههای نیازمند نگهداری و نوسازی

 نگهداری و نوسازی راههای روستایی
 5130 111 113 115 115 191 5501 كیلومتر

نسبت طول راههای روستایی نگهداری و نوسازی 

شده به کل طول راههای روستایی نیازمند 

 نگهداری و نوسازی

 رفع نقاط حادثه خیز
 91 1 1 1 1 3 50 نقطه

نسبت نقاط حادثه خیز رفع شده به کل نقاط 

 حادثه خیز شناسایی شده

 561444 11144 03644 05044 91144 95544 53044 مترمربع عملیات راهداری
 نسبت اجرای عملیات راهداری



 

 )میلیون ریال(                استانی        1396 -1400بخش بخش راهداری استان بوشهر در برنامه ششم توسعه : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 شاخص هدف
قیمت هر واحد كار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

 0110044 6415314 335111 359314 111034 163691 5641114   برنامه حمل و نقل 

 نگهداری و نوسازی بزرگراه 
5444444 651144 54044 55144 50544 51144 51444 655544 

 نگهداری و نوسازی راههای اصلی 
61444444 101544 11144 11144 16344 11944 31644 043144 

 نگهداری و نوسازی راههای فرعی
6444444 111044 601144 611444 615044 613144 613144 141044 

 نگهداری و نوسازی راههای روستایی
114444 6161414 916651 915144 915144 910411 931114 6111314 

 رفع نقاط حادثه خیز
0144444 10444 54514 61114 61114 61114 61114 19514 

 عملیات راهداری
3444 611554 545114 59104 511654 943994 911314 6911644 

 

 )میلیون ریال(                ملی        1396 -1400: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش بخش راهداری استان بوشهر در برنامه ششم توسعه  3جدول شماره ادامه 

 شاخص هدف
قیمت هر واحد كار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

ششم برنامه  6931 6931 6931 6933 6044 

 6016114 115414 195131 010194 016164 066361 6311094   ای  برنامه حمل و نقل جاده

 نگهداری و نوسازی بزرگراه 
5444444 6614544 619144 541544 561144 506544 515444 113114 

 نگهداری و نوسازی راههای اصلی 
61444444 910144 09144 16444 10144 11544 11044 619144 

 نگهداری و نوسازی راههای فرعی
6444444 613144 91544 93444 04144 05044 05044 654314 

 نگهداری و نوسازی راههای روستایی
114444 611014 04651 06044 06044 05111 09314 651194 

 رفع نقاط حادثه خیز
0144444 10444 54514 61114 61114 61114 61114 03314 

 عملیات راهداری
3444 13914 11304 33914 660014 695114 615114 916104 



 

 )میلیون ریال(             کل        1396 -1400: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش بخش راهداری استان بوشهر در برنامه ششم توسعه  3جدول شماره ادامه 

 شاخص هدف
كار  قیمت هر واحد

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

 1601514 6191444 6151114 6041144 6951544 6596414 1431644   برنامه حمل و نقل 

 نگهداری و نوسازی بزرگراه 
5444444 6511444 540444 551444 505444 511444 514444 115414 

 نگهداری و نوسازی راههای اصلی 
61444444 365444 643144 651144 691144 601144 619144 119944 

 نگهداری و نوسازی راههای فرعی
6444444 101444 611444 631444 549444 565444 565444 351914 

 نگهداری و نوسازی راههای روستایی
114444 6110144 046514 060444 060444 051114 093144 5466114 

 رفع نقاط حادثه خیز
0144444 641444 04144 96144 96144 96144 96144 699544 

 عملیات راهداری
3444 510144 513144 996544 916144 006344 141144 6161104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هواشناسی -

 1396 -1400توسعه استان بوشهر در برنامه ششم بخش هواشناسی : شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  1جدول 

 شاخص هدف
 واحد

گیری اندازه  
6931سال    

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

(64044444) ریزی برنامه و مدیریت فنی, مالی, خدمات فصل  

(64041444) هواشناسی خدمات برنامه  

 644 35 13 10 11 19 درصد شبکه طرح به موجود هواشناسی ایستگاههای نسبت

 91 95 94 51 53 15 درصد هواشناسی ایستگاههای كل به نوسازی و بهسازی نیازمند هواشناسی ایسگاهای نسبت

 

 

 1396 -1400استان بوشهر  در برنامه ششم توسعه بخش هواشناسی : حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  2جدول شماره 

 

 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

مقدار 

پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع دوران 

 برنامه ششم

 هر با مرتبط كمی هدف شاخص عنوان

 (شاخص یك هرعملیات) عملیات

 مرتبط اجرایی هایسیاست

 استان توسعه ملی سند براساس
6931 6931 6931 6933 6044 

 90 64 0 1 3 1 39 ایستگاه احداث و توسعه شبکه هواشناسی
موجود به نسبت ایستگاههای هواشناسی 

 طرح شبکه

 شبکه كیفی و كمی ارتقاء

 تحقیقاتی مراكز ایجاد)  هواشناسی

 ایستگاههای توسعه و هواشناسی

 ایجاد مستعد مناطق در خودكار

 خودكار سینوپتیك ایستگاههای

انسانی خطاهای كاهش جهت
  

 611 01 91 90 94 51 01 ایستگاه بهسازی و نوسازی شبکه هواشناس

هواشناسی نیازمند نسبت ایستگاههای 

بهسازی و نوسازی به كل ایستگاههای 

 هواشناسی

 



 

 )میلیون ریال(                استانی        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش هواشناسی : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 شاخص هدف
قیمت هر واحد كار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

          هواشناسی خدمات برنامه

 16444 61104 61644 61154 56064 65594 4 5915919 احداث و توسعه شبکه هواشناسی

 90544 1144 1344 1144 3444 1644 4 630961 بهسازی و نوسازی شبکه هواشناسی

 
 )میلیون ریال(                ملی        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش هواشناسی : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 شاخص هدف
قیمت هر واحد كار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

          هواشناسی خدمات برنامه

 4 5915919 احداث و توسعه شبکه هواشناسی
4 6444 5444 4 6444 0444 

 4 630961 بهسازی و نوسازی شبکه هواشناسی
544 944 914 044 014 6144 

 
 )میلیون ریال(           کل          1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش هواشناسی : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 شاخص هدف
قیمت هر واحد كار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

          هواشناسی خدمات برنامه

 11444 61104 61644 61154 55064 65594 4 5915919 احداث و توسعه شبکه هواشناسی

 91344 1414 1944 1314 3944 1944 4 630961 بهسازی و نوسازی شبکه هواشناسی

 



صنعت و معدنبخش  -

 

 1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه صنعت و معدنبخش : شاخص های هدف کمی عملیات اصلی   1جدول 

 شاخص هدف

 واحد

گیری اندازه 6931سال     
 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

        های صنعتی و معدنیبرنامه زیرساخت

 641 641 641 641 441 1 درصد ها و نواحی صنعتیمیزان تکمیل زیرساخت های شهرك

 51 51 51 51 51 51 درصد نسبت معادن دارای زیرساخت از كل معادن موجود

 644 11 14 51 4 4 درصد های موجودندارد تجهیز شده به كل آزمایشگاههای مرجع و استاآزمایشگاهنسبت 

 6 6 6 4 4 4 شهرك تعداد شهرك های صنفی

        برنامه ایجاد و توسعه صنایع

نسبت كارگاه های صنایع دستی تجهیز شده به كل كارگاه های صنایع دستی نیازمند 

 تجهیز
 644 19 11 14 99 61 درصد

 6411 6416 6491 6451 6469 6441 درصد نسب هنرآموزان دوره های كوتاه مدت به جمعیت واجد شرایط

 5941 6346 6041 343 146 4 درصد نسبت شاغلین صنایع دستی آموزش دیده به كل صنعتگران صنایع دستی

 14 11 01 91 94 51 درصد های قالی بافی های قالی بافی بهسازی و نوسازی شده به كل كارگاهنسبت كارگاه

 644 19 11 14 99 61 درصد نسبت قالی بافان آموزش دیده به كل قالی بافان 

        برنامه اكتشاف و راه اندازی معادن

كل نقشه  ( نیازمند مطالعه به 6051444نسبت نقشه های زمین شناسی و  ژئوشیمی ) مقیاس 

 تعریف شده در سطح استانهای زمین شناسی و ژئوشیمی 
 145 141 141 6491 4 4 درصد

 



 

 1396 -1400استان بوشهر  در برنامه ششم توسعه صنعت و معدنبخش : حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  2جدول شماره 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

مقدار 

پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع دوران 

 برنامه ششم

 هر با مرتبط كمی هدف شاخص عنوان

 (شاخص یك هرعملیات) عملیات

 مرتبط اجرایی هایسیاست

 توسعه ملی سند براساس

 استان
6931 6931 6931 6933 6044 

           برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی

مساحت اراضی آماده سازی شده در 

 شهركها و نواحی صنعتی
 645431 646419 11459 36431 9143 53341 هکتار

528333 
ها و نواحی صنعتی  نسبت تعداد شهرك

ها و نواحی  به كل شهرك نیازمند تکمیل

 صنعتی

در توسعه  صنعت بخش جایگاه تقویت

استان با اولویت صنایع شیمیایی، 

انرژی بر، نفت و گاز و پتروشیمی ، 

شیالتی و فرآوری محصوالت کشاورزی 

 - برتربا فن آوری  و صنایع  و معدنی  

زمینه سازی جهت جذب 

با توجه  و خارجی   داخلی گذاری  سرمایه

استان و  اقتصادی های به پتانسیل

خلیج  حاشیه با کشورهای همجواری 

 فارس

 590 1141 1141 1141 1141   كیلومتر ایجاد زیرساخت معادن
معادن دارای زیر ساخت از كل معادن  نسبت

 موجود

 65 9 9 9 9 4 4 تعداد و استاندارد های مرجعتجهیز آزمایشگاه
نسبت آزمایشگاههای مرجع و استاندارد 

 تجهیز شده به كل آزمایشگاه های موجود

 تعداد شهركهای صنفی 6 6 6 6 4 4 4 شهرك ایجاد زیر ساخت های شهرك های صنفی 
 شکل گیری متعادل و متوازن مراكز

 زیست و فعالیت در درون استان

           توسعه صنایعبرنامه ایجاد و 

میزان كارگاه های صنایع دستی تجهیز 

 شده
 51 1 9 1 9 1 1 كارگاه

های صنایع دستی نیازمند  نسبت كارگاه

 های صنایع دستی تجهیز به كل كارگاه

ایجاد زیر ساختهای الزم به منظور 

حمایت و گسترش صنایع دستی 

 فعال استان

نسبت هنرآموزان صنایع دستی به جمعیت واجد  9311 331 131 113 130 164 151 نفر تعداد هنرآموزان دوره های كوتاه مدت 

 شرایط
 511 10 11 10 91 00 63 نفر تعداد شاغلین صنایع دستی آموزش دیده

ترویج و توسعه صنایع دستی فرش 

 گبه
 64164 5494 5404 5414 5654 5514  متر مربع

نسبت کارگاههای قالی بافی بهسازی و نوسازی 

 شده به کل کارگاههای قالی بافی 

 کل قالی بافان  به دیده آموزش بافان قالی نسبت 91534 1664 1964 1954 1514 1514 1144 نفر قالی بافان آموزش دیده ) ساالنه ( 

           برنامه اكتشاف و راه اندازی معادن

تهیه نقشه های زمین شناسی و ژئو 

 شیمی 

 (6051444مقیاس )

 51 3 3 1 5   نقشه

 نسبت نقشه های زمین شناسی و  ژئوشیمی

 ( نیازمند مطالعه به كل 6051444) مقیاس  

نقشه های زمین شناسی و ژئوشیمی تعریف شده  

 در سطح استان

تقویت جایگاه بخش صنعت در توسعه 

شیمیایی,انرژی استان با اولویت صنایع 

بر, نفت و گاز و پتروشیمی,شیالتی و 

 فرآوری محصوالت كشاورزی ومعدنی.



 

 

 استانی                )میلیون ریال(        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه صنعت و معدنبخش : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش  3جدول شماره 

 شاخص هدف
هر واحد كارقیمت   

) هزار ریال (   

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

         برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی

  933144 916144 511444 511144 641144 019461  مساحت اراضی آماده سازی شده در شهركها و نواحی صنعتی

 141044 615644 615644 615644 615644    معادنایجاد زیرساخت 

 51444 1444 3444 1444 1444 4 4  تجهیز آزمایشگاههای مرجع و استاندارد

 11011 51464 50501 51594 4 4 4  ایجاد زیر ساخت های شهرك های صنفی

         برنامه ایجاد و توسعه صنایع

 تعداد كارگاه های صنایع دستی تجهیز شده
  8948 9882 8348 9388 8194 98717 

 تعداد هنرآموزان دوره های كوتاه مدت
  2881 2598 8949 8191 5392 99847 

 تعداد شاغلین صنایع دستی آموزش دیده
  932 49 853 815 988 9438 

 8279 323 721 953 497 485   ترویج و توسعه صنایع دستی فرش گبه

 21388 7858 9938 4128 4258 5948   آموزش قالی بافان

         برنامه اكتشاف و راه اندازی معادن

 69144 0411 9141 9635 5151 4 4  (6051444تهیه نقشه های زمین شناسی و ژئو شیمی ) مقیاس 

 

 



 بخش چهارم: کشاورزی و منابع طبیعی)کشاورزی، شیالت، دامپزشکی، منابع طبیعی( -2-4

 کشاورزی  -2-4-1

 

 1396 -1400در برنامه ششم توسعه  بوشهر  استان شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش کشاورزی  : 1 جدول شماره 

 

 

 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

برآورد 

6931 

جمع  پیش بینی

دوران 

برنامه 

 ششم

6931 6931 6931 6933 6044 

 (6941444444فصل كشاورزی و منابع طبیعی )

 (6941465444در عرصه كشاورزی )  برنامه  بهبود بهره وری آب

 644 89 89 89 89 89 61/61 درصد نسبت توسعه سامانه های نوین آبیاری به كل اراضی آبی نیازمند تغییر شیوه آبیاری

 (6941464444برنامه  افزایش تولیدات محصوالت دام و طیور ) 

 66641 5931 5559 5559 5559 5404 6111 كیلوگرم/هزارنفر سرانه تولیدات تخم مرغ

 944111 19141 15411 14065 11119 11191 10301 كیلوگرم/هزارنفر سرانه تولیدات گوشت طیور

 160505 664014 641413 644109 33011 31130 39594 كیلوگرم/هزارنفر سرانه تولیدات شیر

 31434 63111 63116 63931 63611 63413 61114 كیلوگرم/هزارنفر سرانه تولیدات گوشت قرمز

 مدیریت صنایع برنامه

نسبت حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش كشاورزی )افزایش 

 ظرفیت جذب مواد خام( به كل
 01 14 15 15 15 11 1 درصد

 91 04 6141 04 99 04 14 درصد نسبت حمایت از بازسازی و نوسازی واحدهای تبدیلی و تکمیلی به كل

 افزایش سطح پوشش خدمات ترویجیبرنامه 

 66 11 15 14 01 01 00 درصد نسبت بهره برداران آموزش دیده به كل بهره برداران 

 61 11 14 11 11 15 14 درصد نسبت توسعه و حمایت از صندوق های خرد زنان روستایی به كل صندوق ها 

 66 14 01 01 00 06 93 درصد نسبت زنان بهره بردار آموزش دیده به كل زنان بهره بردار



 1396-1400: حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی استان بوشهر در برنامه ششم توسعه 2جدول شماره 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

 سطح پوشش

مقدار 

پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

برنامه 

 ششم

 كمی هدف شاخص عنوان

) باهرعملیات مرتبط

 (شاخص یك هرعملیات

 مرتبط اجرایی سیاستهای

 توسعه ملی سند براساس

 استان
6931 6931 6931 6933 6044 

 (6941444444فصل كشاورزی و منابع طبیعی )

 (6941465444برنامه  بهبود بهره وری آب در عرصه كشاورزی ) 

   61/1 9410 9410 9410 9410 9410 5149 استان هزارهکتار توسعه سامانه های نوین آبیاری

   54 0 0 0 0 0 6 استان تعداد بران ایجاد و ساماندهی تشکلهای آب

   05/1 6541 6449 146 141 146 041 استان هزارهکتار خاك ورزی حفاظتی

(6941464444و طیور )  برنامه  افزایش تولیدات محصوالت دام  

   445 649 645 645 645 646 646 استان هزارتن افزایش تولید تخم مرغ

   146 0446 9143 9141 9140 9145 90 استان هزارتن افزایش تولید گوشت طیور

   3491 01405 09456 06491 93410 91411 91441 استان هزارتن افزایش تولید شیر

   4401 1431 1416 1410 1411 1411 1415 استان هزارتن افزایش تولید گوشت قرمز

  صنایع برنامه

حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 بخش كشاورزی )افزایش ظرفیت جذب مواد خام(
 916401 14 11 10 16 11 16411 استان هزارتن

بهره برداری از واحدهای 

 تولیدی صنایع تبدیلی
 

حمایت از بازسازی و نوسازی واحدهای تبدیلی و 

 تکمیلی
  بازسازی واحدهای تولیدی 51 1 1 1 1 1 6 استان واحد

 برنامه افزایش محصوالت زراعی

   903411 14 14 14 14 643411 64541 شهرستان هزارتن افزایش تولید گندم

   14 65 65 65 65 65 66 شهرستان هزارتن افزایش تولید جو

   6345 1 1 0 9 545 641 شهرستان هزارتن افزایش تولید دانه روغنی

   56141 01 01 00 09 0641 9140 شهرستان هزارتن افزایش تولید علوفه

   0444 164 164 164 164 114 119 شهرستان هزارتن افزایش تولید سبزی و صیفی

   1343 60 60 60 60 6943 6949 شهرستان هزارتن افزایش تولید بذر گندم

   0345 64 64 64 64 345 345 شهرستان هزارتن سایر

 برنامه افزایش محصوالت باغی

   9354 6110 6410 110 910 550 650 استان هکتار احداث گلخانه های جدید

   6010444 956444 964444 531444 510444 515444 541155 استان هزار تن محصوالت باغبانی

   9460444 160444 141444 145444 131444 130444 135144 استان تن گوجه فرنگی

 برنامه افزایش سطح پوشش خدمات ترویجی

   11331 61103 61916 60314 69141 69095 64516 استان نفر توانمند سازی فنی بهره برداران 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه و حمایت از صندوق های خرد زنان 

 روستایی
   16 3 61 65 61 64 51 استان صندوق

   64161 5130 5000 5603 6155 6941 6435 استان نفر توانمند سازی زنان روستایی

 كشاورزی اراضی از حفاظت

   1 6 6 6 6 6 3 استان هکتار پیگیری و شناسایی تغییر كاربری

   0444 144 144 144 144 144 6016 استان هکتار نظارت بر مجوزهای صادره تغییركاربری

   111 661 661 661 661 661 141 اتسان هکتار بازنگری طرحهای هادی

 اراضی از برداری بهره

   010191 669151 669151 31041 11965 19311 10604 استان هکتار واگذاری و نظارت بر اراضی

 كشاورزی اراضی سند صدور و مالکیت ساماندهی

   961114 4 4 641554 641554 641554 151605 استان هکتار مهندسی و آمایش اراضی كشاورزی)كاداستر(

   561144 09614 09614 09614 09614 09614 9094 استان هکتار صدور سند اراضی كشاورزیساماندهی مالکیت و 

   1911 6419 6419 6419 6419 6419 0414 اتسان هکتار یکپارچه سازی اراضی كشاورزی



 )میلیون ریال(     1396 -1400در برنامه ششم توسعه   حجم عملیات اصلی استانمرتبط با  سرمایه گذاری: 3جدول شماره 

 شاخص هدف
مقدار پایه 

6931 

 ششمجمع دوران برنامه  پیش بینی

 جمع سایر عمومی 6044 6933 6931 6931 6931

 (6941444444) كشاورزی و منابع طبیعیفصل 

 (6941465444 )بهبود بهره وری آب در عرصه كشاورزی  برنامه 

 6111444 4 6111444 055444 055444 055444 055444 544444 4 سامانه های نوین آبیاریتوسعه 

 5194 4 5194 104 114 144 054 994 4 بران ایجاد و ساماندهی تشکلهای آب

 01411 4 01411 69411 64144 1144 1544 1444 4 خاك ورزی حفاظتی

 (6941464444برنامه  افزایش تولیدات محصوالت دام و طیور ) 

 1344 4 1344 6544 6544 6544 6544 6644 344 افزایش تولید تخم مرغ

 613444 4 613444 04144 93644 91144 91044 91544 90544 افزایش تولید گوشت طیور

 541454 4 541454 01644 09594 06914 93104 91114 91414 افزایش تولید شیر

 99194 4 99194 1354 1194 1104 1114 1114 1154 افزایش تولید گوشت قرمز

 صنایع برنامه

حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 

 كشاورزی )افزایش ظرفیت جذب مواد خام(
516516 510444 011444 165444 191444 114444 5914444 4 5914444 

 691444 4 691444 51444 94444 51444 94444 51444 54514 واحدهای تبدیلی و تکمیلیحمایت از بازسازی و نوسازی 

 محصوالت زراعیتولید  برنامه افزایش 

 6115111 6106961 66516455 5161419 5901456 6314411 6191469 5141461 90551643 افزایش تولید گندم

 55440691 55445664 5451411 119411 013410 935461 951409 519411 505451 افزایش تولید جو

 1941131 1941440 139453 590415 631411 694415 16411 14456 6593410 افزایش تولید دانه روغنی

 61511143 61151441 1091461 5669491 6116461 6091431 6619451 303491 6553410 افزایش تولید علوفه

 3114051 3160111 69111143 91404411 96144415 51016415 55646451 61900404 6105141 افزایش تولید سبزی و صیفی

 04511541 04405440 5915461 111403 101435 011410 915444 961455 64459543 افزایش تولید بذر گندم

 6114410 4 6114410 013410 936491 951416 515411 543431 545419 سایر

 محصوالت باغی تولید برنامه افزایش

 69414444 69414444 4 0144444 9144444 5144444 6914444 344444 4 احداث گلخانه های جدید

 1465319 1119190 613093 6151164 6013546 6045151 6991030 6511109 4 محصوالت باغبانی

 1111444 1111444 4 6910444 6901444 6994444 6951444 6954444 4 گوجه فرنگی

 برنامه افزایش سطح پوشش خدمات ترویجی

 60915 4 60915 9151 9419 5155 5146 5911 6344 توانمند سازی فنی بهره برداران

 61934 4 61934 0914 9194 9601 5394 5691 6141 توسعه و حمایت از صندوق های خرد زنان روستایی

 61604 4 61604 0611 9316 9004 5303 5139 6115 توانمند سازی زنان روستایی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشاورزی اراضی از حفاظت

 14 4 14 64 64 64 64 64 4 پیگیری و شناسایی تغییر كاربری

 51 4 51 1 1 1 1 1 4 نظارت بر مجوزهای صادره تغییركاربری

 64 4 64 5 5 5 5 5 4 بازنگری طرحهای هادی

 اراضی از برداری بهره

 641 4 641 55 56 56 56 56 4 واگذاری و نظارت بر اراضی

 كشاورزی اراضی سند صدور و مالکیت ساماندهی

 04 4 04 4 4 4 64 94 4 مهندسی و آمایش اراضی كشاورزی)كاداستر(

 3 4 3 6 6 6 9 9 4 ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی كشاورزی

 51 4 51 6 6 6 1 61 4 یکپارچه سازی اراضی كشاورزی



 شیالت  -2-4-2

       1396 -1400در برنامه ششم توسعه   بوشهر استان بخش شیالت کمی عملیات اصلی  شاخص های هدف: 1شماره  جدول 

 واحد مقدار پایه پیش بینی
 ردیف شاخص هدف

 اندازه گیری 59 31 31 31 33 6044

 6 سرانه تولیدات آبزیان کیلوگرم /  نفر 16/1 11/1 14/1 11/1 15/1 35

 5 سهم تولید آبزیان پرورشی از کل تولید ) استحصال شده ( آبزیان درصد 61 61/1 53 90 91/1 93

 

 

 1396 -1400استان بوشهر  در برنامه ششم توسعه شیالتبخش  یکم یهدف ها ی: حجم عملیات مرتبط با شاخص ها 2جدول شماره 

  
 

ردی   

 9814 9819 9817 9813 9811 9588  (  ) ف

 تن 5991 8894 8594 8494 8494 4334 91354 
 6 

 7  میلیون قطعه   8 4/9 92/94 92/94 98/94 52/44 

 0  هکتار   8 3/4 3/4 3/4 9/4 3/4 

 6  هکتار 5888 9218 3718 1118 3118 7118 1118 

تن در  7/00 0 0/0 0/00 0/00 0/1 0/1 
 0  هکتار

 06073/1 67330/6 63330/6 2330/6 6330/6 6033   1  تن

 2  بندر  73 73 73 73 73 73 73 

 

 

 

 



 

 الیر ونیلیواحد: م               یمرتبط با حجم عملیات برنامه تولید آبزیان و آبزیان پرورش یاز محل اعتبارات استان ی: سرمایه گذار 3جدول شماره 

 
  

   

9588 9811 9813 9817 9819 9814 

8                9 

8 8 8 8 8        2 

88828 5798 98958 1528 1888        8 

291898 53488 44488 44488 58788 94228 7844    5 

8                4 

8                9 

535994 989888 988488 983488 985888 95294 59413    7 

                 3 

 جمع کل   48148 21533 939788 288528 991958 945298 787213

 

 واحد : میلیون ریال                               یمرتبط با حجم عملیات برنامه تولید آبزیان و آبزیان پرورش یاز محل اعتبارات مل ی: سرمایه گذار 3جدول شماره 

 
  

   

9588 9811 9813 9817 9819 9814 

8                9 

85758 98158 1398 1958 5388 8      2 

8                8 

8                5 

8                4 

8                9 

9844142 258888 288888 298888 298888 994142 78948    7 

8                 3 

 جمع کل   78948 994142 295388 291958 281398 248158 9818912



 

 واحد : میلیون ریال                    یمرتبط با حجم عملیات برنامه تولید آبزیان و آبزیان پرورش یاز محل اعتبارات خصوص ی: سرمایه گذار 3جدول شماره 

 
  

   

9588 9811 9813 9817 9819 9814 

282288 29988 4188 9488 9488 919788 992988    9 

8                2 

8                8 

2428488 738888 998888 458288 528888 58588 17288    5 

998288 998388 951388 981988 929198 33328 43528    4 

8789488 9837888 189888 989888 892488 744888      9 

8                7 

8                 3 

 جمع کل   893228 9873128 198198 9899388 9799788 2851588 7951588

 

 واحد : میلیون ریال                    یمرتبط با حجم عملیات برنامه تولید آبزیان و آبزیان پرورش  ی: جمع سرمایه گذار 3جدول شماره 

 
  

   
9588 9811 9813 9817 9819 9814 

282288 29988 4188 9488 9488 919788 992988    9 

85758 98158 1398 1958 5388 8 8    2 

88828 5798 98958 1528 1888 8 8    8 

2992828 323488 794488 414788 598788 43928 985444    5 

998538 998388 951388 981988 929198 33328 43528    4 

8789488 9837888 189888 989888 892488 744888 8    9 

9457297 859888 888488 813488 855888 988297 997253    7 

8                 3 

 جمع کل   552328 9225898 9892598 9731898 2924788 2545988 3189538



 

 

 

 دامپزشکی  -2-4-3

 1396-1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استانشاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش دامپزشکی : 1جدول شماره  

 پیش بینی

پایان سال 

1959 

واحد اندازه 

 گیری
 ردیف شاخص هدف 

1199 1955 1955 1951 1956 

 درصد 91.99 99.61 96.19 91.55 95.99 69.89
بیماری های نسبت واحدهای دامی تحت پوشش بهداشتی در برابر 

 واگیر و انگلی به کل واحدهای دامی استان
1 

 درصد 11.18 19.69 16.99 11.15 15.16 15.11
نسبت واحدهای دامی تحت  کنترل بهداشتی در برابر بیماری های قابل 

 انتقال بین انسان و دام به کل واحدهای دامی استان
8 

 9 طیور تحت پوشش بهداشتی در برابر بیماریها به کل طیور استاننسبت  درصد 95.55 61.91 68.85 69.99 61.51 66.11

 درصد 96.51 95.19 95.91 69.61 61.55 69.91
نسبت فراورده های خام دامی تحت کنترل بهداشتی به کل فراورده 

 های خام دامی استان
1 

 درصد 61.19 68.99 69.69 61.51 66.11 61.15
کنترل بهداشتی به کل فراورده نسبت فراورده های خام شیالتی تحت 

 های خام شیالتی استان
9 

 درصد 69.51 69.15 66.95 65.98 65.15 19.55
نسبت آبزیان پرورشی تحت پوشش بهداشتی در برابر بیماریها به کل 

 آبزیان پرورشی استان
6 

 واحد 19 19 19 19 19 19
 نسبت واحدهای فنی دامپزشكی تعمیر و تجهیز شده به کل واحدهای

 فنی دامپزشكی استان
1 

 واحد 8 8 8 8 8 8
نسبت واحدهای قرنطینه ای دامپزشكی تعمیر و تجهیز شده به کل 

 واحدهای قرنطینه ای موجود استان
5 



 واحد 8 8 1 1 1 1
نسبت تعداد واحدهای فنی دامپزشكی احداث شده به کل واحدهای فنی 

 مورد نیاز استان
5 

 

 1396-1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش دامپزشکی : 2جدول شماره  

 پیش بینی
مقدار پایه 

1959 

واحد اندازه 

 گیری
 ردیف شاخص هدف

1199 1955 1955 1951 1956 

 واحد دامی 511885 566118 559159 1999891 1989996 1919519
توسعه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و انگلی دام در سطح جمعیت 

 دامی استان 
1 

 8 توسعه نظارت وکنترل بهداشتی دام در سطح جمعیت دامی استان واحد دامی 116695 158981 595965 581191 511191 595111

 هزار قطعه 11199 11616 11519 18199 18951 18619
مبارزه با بیماریهای واگیر و انگلی طیور در سطح توسعه پیشگیری و 

 جمعیت طیور استان
9 

 1 توسعه نظارت و کنترل بهداشتی فراورده های خام دامی استان تن 19868 11191 18999 18591 19556 11511

 9 شیالتی استانتوسعه نظارت و کنترل بهداشتی فراورده های خام  تن 55869 191819 199865 199991 191191 195956

 هزار ابزی 1819899 1895911 1866999 1859851 1981118 1915611
توسعه  پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و انگلی آبزیان در سطح 

 مراکز تكثیر و مزارع پرورش استان
6 

 1 اداری دامپزشكی استان  -تعمیر و تجهیز واحدهای فنی   واحد  19 19 19 19 19 19

 5 تعمیر و تجهیز واحدهای قرنطینه ای دامپزشكی استان  واحد  8 8 8 8 8 8



 5 احداث، تكمیل ،تجهیز وتوسعه ساختمان های دامپزشكی استان  واحد  8 8 1 1 1 1

 

 

 میلیون ریال    1396- 1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش دامپزشکی : 3جدول شماره  

 سرجمع
مقدار پایه  پیش بینی

سال 

1959 

قیمت هر 

 واحد کار
 ردیف شاخص هدف

1199 1955 1955 1951 1956 

55558 15199 11659 11589 89659 11198 9116 
 

 1 جمعیت دامی استانتوسعه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و انگلی دام در سطح 

199951 81599 89999 89599 11919 11951 1881 
 

 8 توسعه نظارت وکنترل بهداشتی دام در سطح جمعیت دامی استان

51599 81199 88999 15999 11999 11999 9199 
 

 9 توسعه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و انگلی طیور در سطح جمعیت طیور استان

195589 85999 89699 88999 15699 19889 1966 
 

 1 توسعه نظارت و کنترل بهداشتی فراورده های خام دامی استان

119199 85699 86699 89999 15599 16999 1559 
 

 9 توسعه نظارت و کنترل بهداشتی فراورده های خام شیالتی در استان

58199 15199 15999 16999 11599 19999 9559 
 

و مبارزه با بیماریهای واگیر و انگلی آبزیان در سطح مراکز تكثیر و مزارع  توسعه  پیشگیری

 پرورش استان
6 

98199 19999 11999 11599 19199 5599 8519 
 

 1 اداری دامپزشكی استان -تعمیر و تجهیز واحدهای فنی 

5999 1599 8199 1599 1199 1599 919 
 

 5 استان تعمیر و تجهیز واحدهای قرنطینه ای دامپزشكی 



19999 8999 9999 9999 8999 9999 599 
 

 5 احداث، تكمیل ،تجهیز وتوسعه ساختمان های دامپزشكی استان

 

 

 

 منابع طبیعی  -2-4-4

 1396-1400در برنامه ششم توسعه  بوشهر استان: شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش منابع طبیعی و آبخیزداری  1جدول شماره 

 هدفعنوان شاخص  ردیف
واحد 

 گیری  اندازه

 پایهمقدار 

 (6931) 

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

  طبیعی منابع و کشاورزی فصل

  خاك حفاظت و آبخیزداری برنامه

 17.2 15.83 14.27 13.17 11.77 11 درصد  استان آبخیز های حوزه سطح کل به آبخیزداری عملیات پوشش آبخیز تحت های حوزه مساحت نسبت 1

 كشور های جنگل از اصولی برداری بهره و توسعه احیاء, برنامه

 92.98 92.97 92.96 92.95 92.9  درصد جنگل کل سطح به ها جنگل حفاظتی پوشش نسبت 1

 8.1 8.1 8 7.87 7.58   درصد احیاء نیازمند های جنگل مساحت کل به شده احیاء های جنگل مساحت نسبت 2

 كشور مراتع و ها جنگل از حفاظت وضعیت برنامه ارتقاء

       درصد نسبت پوشش حفاظتی به سطح کل مراتع و جنگل های استان 1

 كشور مراتع از اصولی برداری بهره و توسعه احیاء, برنامه

 12.44 8.1 5.7 3.8 2.5 1 درصد نسبت مساحت مراتع اصالح و احیاء شده به کل مساحت مراتع استان 1

 برنامه افزایش سطح پوشش خدمات ترویجی 



 هدفعنوان شاخص  ردیف
واحد 

 گیری  اندازه

 پایهمقدار 

 (6931) 

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

       درصد برداران بهره کل به ترویج و آموزش پوشش تحت برداران بهره نسبت 1

  روان های شن تثبیت و زدائی بیابان با مقابله برنامه

1 
های  نسبت مساحت اراضی تحت پوشش اجرای عملیات بیابان زدایی به عرصه کل اراضی تحت تاثیر کانون

 بحرانی
 2 2 1 1 1 3.81 درصد

  



 1396-1400در برنامه ششم توسعه  بوشهر استان: حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش منابع طبیعی و آبخیزداری  2جدول شماره 

 عنوان شاخص هدف ردیف
واحد 

 گیری  اندازه

 پایهمقدار 

 (6931) 
 جمع 6044 6933 6931 6931 6931

  طبیعی منابع و کشاورزی فصل

  خاك حفاظت و آبخیزداری برنامه

 51786 12817 13936 8443 11821 6769  هکتار پیشگیری و مهار سیل 1

2 
های شهری و  پخش و بهره برداری از سیالب و حوزه

 روستایی
 36836 7892 9574 7216 7399 4955  هکتار

 32425 5773 7499 6586 8739 3828  هکتار حوزه سدهای استان 3

 37849 12533 8956 6332 7785 4245  هکتار های فاقد سد حوزه 4

 112522 32222 24222 28222 12522 16222  هکتار مطالعات تفصیلی ـ اجرایی 5

 برنامه احیاء, توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های كشور

 399.8 399.8 399.8 399.8 399.8 399.8 399.8 هکتار حفاظت و مدیریت ذخیره گاههای جنگلی  1

 1352 282 332 332 282 132 2 هزار اصله *تولید نهال  2

 1223 297 232 249 257 192 16236 هکتار اجرای عملیات پرورش جنگل ) کاشت نهال (  3

4  
ایجاد و تجهیز پارك های جنگلی طبیعی و دست کاشت و 

 بوستان های روستایی
 794.6 794.6 794.6 734.6 734.6 734.6 734.6 هکتار

 كشور مراتع و ها جنگل از حفاظت وضعیت برنامه ارتقاء

1  
جایگزینی سوخت های مناسب، تغییر و اصالح الگوی 

 مصرف
 1337 372 312 259 216 182 812 خانوار

 138465 38582 32152 26794 22329 18628 635176 هکتار کنترل آفات و امراض در جنگلها و مراتع  2

 171.22 47.6 39.7 33.12 27.6 23 412.9 کیلومتر ایجاد کمربند حفاظتی  3



 عنوان شاخص هدف ردیف
واحد 

 گیری  اندازه

 پایهمقدار 

 (6931) 
 جمع 6044 6933 6931 6931 6931

4  
احیاء و بازسازی عرصه های آسیب دیده ناشی از فعالیت 

 های معدنی 
 27.26 8.6 6.2 5.16 4.3 3 6 هکتار

5  
پایش، نظارت و ارزیابی معادن در عرصه های منابع  

 طبیعی 
 2112.5 772.5 551.8 394.2 253 141 141 هکتار

 65 12 12 12 12 17 22 درصد **توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات رادیویی  6

 1726142 1726142 1726142 1726142 1726142 1726142 1726142 هکتار **گشت و مراقبت  7

 62 14 14 13 13 8 52 نفر سال تامین و تجهیز نیروی حفاظتی  8

 مراتع كشوربرنامه احیاء, توسعه و بهره برداری اصولی از 

1  
اجرای برنامه های اصالحی در مراتع ) اجرای عملیات 

 بیولوژیك و بیومکانیك (
 12532 3815 3632 3222 122 172 165 هکتار

2  
اجرای برنامه های احیایی در سطح مراتع ) قرق مراتع و 

 تامین آب شرب دام (

هکتار / 

 مورد
12328 17252 14712 19222 22922 22582 124488 

 برنامه افزایش سطح پوشش خدمات ترویجی 

 119 31 27 23 22 18 54 تشکل توانین سا   تشکل اا و جوامع مقل   1

 571 126 122 114 128 123 255  قیقه تمیه و توهی  برنامه ترویج ، آمو ش  و ا الع جسان   2

3  
آمو ش و اجتقاء  ان  مجریان و بمره بر اجان و  ست 

 ان جکاجان 
 17596 4219 3836 3488 3171 2882 3416 نفر جو 

 8758 2122 1929 1736 1578 1435 222 نفر تشکل سا مان ا  اییاجان  ایعت  4

 14 3 3 3 3 2 2 موج  اهگوسا   و مبتن سا   تجاجب موفا و  ان  بوم   5

 برنامه مقابله با بیابان زدائی و تثبیت شن های روان 

 21342 5822 5222 4112 3452 2982 3254 هکتار نهالکاری 1



 عنوان شاخص هدف ردیف
واحد 

 گیری  اندازه

 پایهمقدار 

 (6931) 
 جمع 6044 6933 6931 6931 6931

 18162 4952 4222 3512 2952 2552 625 هکتار بذرپاشی با همراه رواناب مدیریت 2

 752 352 122 122 122 122 2 هکتار زنده بادشکن 3

 

 )منابع ملی(       ارقام به میلیون ریال    1396-1400در برنامه ششم توسعه  بوشهر استان: سرمایه گذاری مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش منابع طبیعی و آبخیزداری  3جدول شماره 

 جمع 6044 6933 6931 6931 6931 عنوان شاخص هدف ردیف

  طبیعی منابع و کشاورزی فصل

 خاك حفاظت و آبخیزداری برنامه

       پیشگیری و مهار سیل 1

       روستاییهای شهری و  پخش و بهره برداری از سیالب و حوزه 2

 12912.97 14173.11 12447.54 16516.71 7197.12  حوزه سدهای استان 3

 22118.23 17125.96 12292.3 14869.35 8127.95  های فاقد سد حوزه 4

       مطالعات تفصیلی ـ اجرایی 6

 برنامه احیاء, توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های كشور

 2 2 2 2 2 2 گاههای جنگلی حفاظت و مدیریت ذخیره  5

 2 2 2 2 2 2 تولید نهال  6

 43212 12822 12822 7522 6212 5722 اجرای عملیات پرورش جنگل ) کاشت نهال (  7

8  
ایجاد و تجهیز پارك های جنگلی طبیعی و دست کاشت و بوستان 

 2 2 2 2 2 2 های روستایی



 جمع 6044 6933 6931 6931 6931 عنوان شاخص هدف ردیف

 كشور مراتع و ها جنگل از حفاظت وضعیت برنامه ارتقاء

 12233 3348 2792 2331 1944 1622 جایگزینی سوخت های مناسب، تغییر و اصالح الگوی مصرف  3

 1661582 462984 385824 321528 267948 223296 کنترل آفات و امراض در جنگلها و مراتع  4

 8228.96 2284.8 1925.6 1589.76 1324.8 1124 ایجاد کمربند حفاظتی  5

 2182.8 688 496 412.8 344 242 احیاء و بازسازی عرصه های آسیب دیده ناشی از فعالیت های معدنی   6

 4225 1545 1123.6 788.4 526 282 پایش، نظارت و ارزیابی معادن در عرصه های منابع طبیعی    7

 2 2 2 2 2 2 *توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات رادیویی  8

 1279627 1279627 1279627 1279627 1279627 1279627 *گشت و مراقبت  9

 2 2 2 2 2 2 تامین و تجهیز نیروی حفاظتی  12

 (04665444برنامه احیاء, توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع كشور)

1  
اجرای برنامه های اصالحی در مراتع ) اجرای عملیات بیولوژیك و 

 بیومکانیك (
2 2 2 2 2 2 

2  
در سطح مراتع ) قرق مراتع و تامین آب  اجرای برنامه های احیایی

 شرب دام (
2 2 2 2 2 2 

 (04663444برنامه افزایش سطح پوشش خدمات ترویجی )

 2385 742 595 432 342 282 توانمندسازی تشکل ها و جوامع محلی  6

 1812 483 422 346 322 261 تهیه و تولید برنامه ترویجی، آموزشی و اطالع رسانی  7

 7231 2352 1525 1255 1252 871 آموزش و ارتقاء دانش مجریان و بهره برداران و دست اندرکاران   8

 1257 295 245 224 172 143 سازماندهی همیاران طبیعت  9



 جمع 6044 6933 6931 6931 6931 عنوان شاخص هدف ردیف

 5278 1326 1156 1256 962 622 الگوسازی و مستندسازی تجارب موفق و دانش بومی  12

 (04653444های روان )برنامه مقابله با بیابان زدائی و تثبیت شن 

 594482 222122 152222 112882 77625 55875 نهالکاری 1

 112471 37125 28352 21262 14461 11475 بذرپاشی با همراه رواناب مدیریت 2

 21825 12275 3222 2625 2252 1875 زنده بادشکن 3

 

 

 )منابع استانی(       ارقام به میلیون ریال    1396-1400در برنامه ششم توسعه  بوشهر استان: سرمایه گذاری مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش منابع طبیعی و آبخیزداری  3جدول شماره 

 جمع 6044 6933 6931 6931 6931 عنوان شاخص هدف ردیف

 (40100000) طبیعی منابع و کشاورزی فصل

 (04641444) خاك حفاظت و آبخیزداری برنامه

 65768.22 13737.59 17698.72 12722.61 15212.67 8596.63 پیشگیری و مهار سیل 1

 62411.24 12942.88 15721.36 11526.24 12134.36 8126.2 های شهری و روستایی پخش و بهره برداری از سیالب و حوزه 2

       حوزه سدهای استان 3

       های فاقد سد حوزه 4

       مطالعات تفصیلی ـ اجرایی 6

 (04666444برنامه احیاء, توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های كشور)

 32222 8222 8222 8222 6222 2 حفاظت و مدیریت ذخیره گاههای جنگلی  9



 جمع 6044 6933 6931 6931 6931 عنوان شاخص هدف ردیف

 25522 5822 6222 5622 5522 2622 تولید نهال  12

 2 2 2 2 2 2 پرورش جنگل ) کاشت نهال (اجرای عملیات   11

12  
ایجاد و تجهیز پارك های جنگلی طبیعی و دست کاشت و بوستان 

 129422 32522 32522 29222 22222 24222 های روستایی

 كشور مراتع و ها جنگل از حفاظت وضعیت برنامه ارتقاء

 8222 2232 1862 1554 1296 1282 جایگزینی سوخت های مناسب، تغییر و اصالح الگوی مصرف  11

 1127722 328656 257216 214352 178632 148864 کنترل آفات و امراض در جنگلها و مراتع  12

 5472.64 1523.2 1272.4 1259.84 883.2 736 ایجاد کمربند حفاظتی  13

 2 2 2 2 2 2 احیاء و بازسازی عرصه های آسیب دیده ناشی از فعالیت های معدنی   14

 2 2 2 2 2 2 پایش، نظارت و ارزیابی معادن در عرصه های منابع طبیعی    15

 975 182 182 182 182 255 *توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات رادیویی  16

 1279627 1279627 1279627 1279627 1279627 1279627 *گشت و مراقبت  17

 167.4 37.8 37.8 35.1 35.1 21.6 تامین و تجهیز نیروی حفاظتی  18

 (04665444برنامه احیاء, توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع كشور)

3  
اجرای برنامه های اصالحی در مراتع ) اجرای عملیات بیولوژیك و 

 بیومکانیك (
1362 822 25622 29242 32522 84242 

4  
اجرای برنامه های احیایی در سطح مراتع ) قرق مراتع و تامین آب 

 شرب دام (
15525 13239 17122 18812 22322 94239.2 

 (04653444برنامه مقابله با بیابان زدائی و تثبیت شن های روان )

 نهالکاری 1
18652 25875 32962 52222 66722 194189 



 جمع 6044 6933 6931 6931 6931 عنوان شاخص هدف ردیف

 بذرپاشی با همراه رواناب مدیریت 2
3825 5163 7222 9452 12375 37833 

 زنده بادشکن 3
625 752 875 1222 4225 7275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش پنجم: منابع آب -2-1

 1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه منابع آب : شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  1جدول 

 عنوان شاخص هدف ردیف
واحد اندازه 

 گیری 
 6931مقدار پایه 

 پیش بینی

1396 1397 1398 1399 1422 

 فصل منابع آب

  آب تأمینبرنامه 

 96.31 3.69 2 2 2 2 درصد  به کل ظرفیت آب قابل تنظیم آب تنظیمی سدها ظرفیتنسبت  1

2 
و  یاریآب یها شبکهنسبت اراضی تحت پوشش به کل اراضی نیازمند 

 یاصل یزهکش
 13.95 12.72 13.91 11.54 8.31 2 درصد

 مهندسی رودخانه ها و سواحلبرنامه 

 122 87.21 79.13 71.24 65.67 51.37  درصد هانسبت رودخانه های مورد مطالعه به کل رودخانه  3

 122 93.29 86.58 79.87 73.15 14.43 درصد نسبت رودخانه های ساماندهی شده به کل رودخانه ها 4

 122 84.2 68.4 52.61 36.81 21.21 درصد نسبت رودخانه های رپرگذاری شده به کل رودخانه ها 5

 بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب برنامه 

6 
نسبت حجم اضافه برداشت از چاههای غیر مجاز به کل مازاد برداشت از 

 آبخوان
 55.23 62.28 69.12 76.16 83.21 93.77 درصد

7 
ی قابل چاه هابه کل  هوشمند یریبه ابزار اندازه گمجهز  یچاه هانسبت 

 تجهیز
 122 86.13 72.17 58.13 44.26 39.33 درصد

 
  



 1396 -1400استان بوشهر  در برنامه ششم توسعه منابع آب : حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  2جدول شماره 

 عنوان شاخص هدف ردیف
واحد اندازه 

 گیری 
 جمع 1422 1399 1398 1397 1396 6931مقدار پایه 

 فصل منابع آب 

  آب تأمینبرنامه 

آب تنظیمی سدها )غیرمرزی( ظرفیت  1  
میلیون 

 مترمکعب
2 2 2 2 19.2 521.2 522.4 

)غیرمرزی( یاصل یو زهکش یاریآب یها احداث شبکه 2  15272 3525 3215 3515 2915 2122 2 هکتار 

 مهندسی رودخانه ها و سواحل برنامه 

ها و مرحله اول ساماندهی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه 3  924.9 247 152 152 126 271.9 977 کیلومتر 

ها اجرای عملیات ساماندهی رودخانه 4  25.5 2 2 2 2 17.5 4.3 کیلومتر 

ها اجرای عملیات رپرگذاری حد بستر رودخانه 5  522 122 122 122 122 122 133 کیلومتر 

 بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب برنامه 

6 
آب فاقد پروانه بهره  یالمنفعه نمودن چاه ها مسلوبکنترل، نظارت و 

های  جلوگیری از اضافه برداشت چاه ،یمضر به مصالح عموم یبردار

برداری کشاورزی های بهره مجاز  و تعدیل پروانه  

میلیون 

 مترمکعب
8.85 15 12 12 12 12 55 

هوشمند یریچاه ها به ابزار اندازه گ زیتجه 7  7237 1655 1665 1675 1678 564 4692 دستگاه 

 

  



 )میلیون ریال(                استانی        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه منابع آب : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش  3جدول شماره 

 سرجمع 1422 1399 1398 1397 1396 عنوان شاخص هدف ردیف

 فصل منابع آب 

  آب تأمینبرنامه 

 2 2 2 2 2 2 ظرفیت آب تنظیمی سدها )غیرمرزی(  1

)غیرمرزی( یاصل یو زهکش یاریآب یها احداث شبکه 2  2 2 2 2 2 2 

 مهندسی رودخانه ها و سواحل برنامه 

ها و مرحله اول ساماندهی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه 3  3888 2438 3972 4564 3747 18627 

ها عملیات ساماندهی رودخانهاجرای  4  2 31252 35727 41263 47222 155242 

ها اجرای عملیات رپرگذاری حد بستر رودخانه 5  1842 4622 5292 6283 6996 24829 

 بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع برنامه 

6 

آب فاقد پروانه بهره  یالمنفعه نمودن چاه ها کنترل، نظارت و مسلوب

های  جلوگیری از اضافه برداشت چاه ،یمضر به مصالح عموم یبردار

برداری کشاورزی های بهره مجاز  و تعدیل پروانه  

2 2 2 2 2 2 

هوشمند یریچاه ها به ابزار اندازه گ زیتجه 7  2 2 2 2 2 2 

  



 )میلیون ریال(                ملی        1396 -1400ششم توسعه  استان بوشهر در برنامهمنابع آب : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش  3جدول شماره 

 سرجمع 1422 1399 1398 1397 1396 عنوان شاخص هدف ردیف

 فصل منابع آب

  آب تأمینبرنامه 

 8722222 1252222 1452222 2922222 3322222 2 ظرفیت آب تنظیمی سدها )غیرمرزی(  1

)غیرمرزی( یاصل یو زهکش یاریآب یها احداث شبکه 2  327222 552222 497222 527222 539222 2442222 

 مهندسی رودخانه ها و سواحل برنامه 

ها و مرحله اول ساماندهی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه 3  6988 2438 3972 4564 3747 21727 

ها اجرای عملیات ساماندهی رودخانه 4  47252 31252 35728 41264 47224 222296 

ها اجرای عملیات رپرگذاری حد بستر رودخانه 5  6162 4622 5292 6284 6996 29132 

 بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب برنامه 

6 

آب فاقد پروانه بهره  یالمنفعه نمودن چاه ها کنترل، نظارت و مسلوب

های مجاز   جلوگیری از اضافه برداشت چاه ،یمضر به مصالح عموم یبردار

برداری کشاورزی های بهره و تعدیل پروانه  

24222 19222 23242 27652 33182 127272 

هوشمند یریچاه ها به ابزار اندازه گ زیتجه 7  11722 86942 122683 113952 132189 443464 



 )میلیون ریال(             کل        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه منابع آب : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش  3جدول شماره 

 سرجمع 1422 1399 1398 1397 1396 عنوان شاخص هدف ردیف

 فصل منابع آب 

 آب تأمینبرنامه 

)غیرمرزی(ظرفیت آب تنظیمی سدها   1  2 3322222 2922222 1452222 1252222 8722222 

)غیرمرزی( یاصل یو زهکش یاریآب یها احداث شبکه 2  327222 552222 497222 527222 539222 2442222 

 مهندسی رودخانه ها و سواحل برنامه 

ها و مرحله اول ساماندهی مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه 3  12876 4876 7942 9128 7494 42314 

ها اجرای عملیات ساماندهی رودخانه 4  47252 62122 71415 82127 94446 357338 

ها اجرای عملیات رپرگذاری حد بستر رودخانه 5  8222 9222 12582 12167 13992 53939 

 بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب برنامه 

6 

آب فاقد پروانه بهره  یچاه ها المنفعه نمودن کنترل، نظارت و مسلوب

های مجاز   جلوگیری از اضافه برداشت چاه ،یمضر به مصالح عموم یبردار

برداری کشاورزی های بهره و تعدیل پروانه  

24222 19222 23242 27652 33182 127272 

هوشمند یریچاه ها به ابزار اندازه گ زیتجه 7  11722 86942 122683 113952 132189 443464 

 

 



 امور محیط زیست-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش محیط زیست : شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  1جدول 

 شاخص هدف

 واحد

 گیری اندازه

 

 6931برآورد 

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

 درصد کاهش آلودگی هوا وخاكتدوین برنامه 
94 64 94 04 11 14 

 درصد مقابله با اثرات ریزگردها
54 91 14 14 14 644 

 درصد جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط با حفاظت، احیاء و بهره برداری صحیح از محیط زیست
04 64 54 94 01 14 

 درصد تهیه و اجرای برنامه عمل مدیریت و حفاظت از گونه ها
14 64 54 94 04 14 

 درصد کاهش مخاطرات زیست محیطی
4 

4 4 4 4 4 

 درصد تجهیز و ساماندهی مناطق تحت مدیریت
14 64 54 94 04 14 

 درصد مقابله با خشکسالی و تقویت منابع آبی با اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری
54 64 51 01 11 14 

 درصد از سمن هااشاعه فرهنگ زیست محیطی و توسعه و حمایت 
04 61 51 91 01 14 

 درصد تدوین برنامه جامع آموزشی
94 54 94 04 14 14 

 درصد تقویت سیستم پشتیبانی وحقوقی
14 1 64 61 51 04 

 



 1396 -1400در برنامه ششم توسعه   استان بوشهربخش محیط زیست : حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  2جدول شماره 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

سطح 

 پوشش

مقدار 

پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع 

دوران 

برنامه 

 ششم

 شاخص عنوان

 كمی هدف

 مرتبط

) باهرعملیات

 هرعملیاتی

 (شاخص

 اجرایی سیاستهای

 سندملی براساس مرتبط

 استان توسعه
6931 6931 6931 6933 6044 

استان   طرح آلودگی هوا وخاكبرای پایش احداث ایستگاه  سنجش آلودگی 

 بوشهر

احداث ایستگاه    12 - 12 12 12 12

 سنجش آلودگی
مدیریت آالینده های 

وپسماندها  باهدف 

حفاظت ازمحیط زیست 

وارتقاء کیفی محیط 

 زیست استان

با   تثبیت مناطق مستعد ایجاد ریزگرد به روش های مختلف

 هدف مقابله با اثرات ریزگردها
  12 - 7 7 12 12 " منطقه

تثبیت مناطق 

مستعد ایجاد ریزگرد  

 به روشهای مختلف

جلوگیری پایش مستمر واحیاء زیستگاه های تخریب شده جهت 

از تخریب وآلودگی با حفاظت, احیا و بهره برداری صحیح از 

 محیط زیست

  9 2 9 9 9 9 " منطقه
واحیاء پایش مستمر 

زیستگاههای تخریب 

 شده

جرای حفاظت موثر گونه ها و كنترل جمعیت آنها در راستای ا

 برنامه عمل مدیریت وحفاظت ازگونه ها
  7 2 3 5 6 7 " گونه

حفاظت موثر گونه 

ها وکنترل جمعیت 

 آنها

حفاظت از طبیعت، 

تنوع زیستی و ذخایر 

 ژنتیکی ارزشمند استان

مخاطرات كاهش كنترل ومقابله با حوادث غیرمترقبه برای 

 زیست محیطی
کنترل ومقابله با   222222 52222 52222 122222 152222 222222 " هکتار

 حوادث غیرمترقبه

جهت ساماندهی مناطق تحت تامین وتجهیز واحدهای اجرایی 

 مدیریت
تامین وتجهیز   9 2 9 9 9 9 " منطقه

 واحدهای اجرایی

اجرای طرح های آبخیزداری وآبخوان داری جهت مقابله با 

 خشکسالی و تقویت منابع آبی
  3622 - 922 1822 2722 3622 " مترمکعب

افزایش بیالن آب 

های جاری 

 وزیرزمینی

 و اشاعه فرهنگ زیست محیطیبا   ارتقاء شاخص آگاهی مردم

 توسعه و حمایت از سمن ها

تعداد 

 برنامه
ارتقاء شاخص آگاهی   222 146 122 122 222 222 "

حکمرانی مطلوب محیط  مردم

زیستی در راستانی 

انجام وظایف حاکمیتی 

 درسطح استان

توانمندسازی اقشار   25222 22222 12222 15222 22222 25222 " نفرساعت تدوین برنامه جامع آموزشیتوانمندسازی اقشار مردم با 

 مردم

تقویت سیستم پشتیبانی توسعه منابع انسانی و مادی با هدف 

 وحقوقی
توسعه منابع انسانی   42 122 12 22 32 42 " نفر

 ومادی



 )میلیون ریال(                استانی        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش محیط زیست : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش  3جدول شماره 

 

 

 شاخص هدف

قیمت هر واحد 

 كار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

 پیش بینی

 جمع 6044 6933 6931 6931 6931

 آلودگی هوا و خاكبرای پایش احداث ایستگاه سنجش آلودگی 
192222 2861 3433 

12522 11222 9122 8422 39222 

با هدف مقابله با اثرات  ریزگرد به روش های مختلفتثبیت مناطق مستعد ایجاد 

 9822 2822 2822 2122 2122 336 282 2822 ریزگردها

جلوگیری از تخریب و پایش مستمر و احیاء زیستگاه های تخریب شده  جهت  

 26622 7222 7222 6322 6322 14569 12141 478222 آلودگی با حفاظت، احیاء و بهره برداری صحیح از محیط زیست

جرای برنامه عمل حفاظت موثر گونه ها و کنترل جمعیت آنها در راستای ا

 19622 5622 5622 4922 3522 1222 1222 522222 مدیریت و حفاظت ازگونه ها

 مخاطرات زیست محیطیکاهش کنترل و مقابله با حوادث غیرمترقبه برای 
26222 1565 1878 1422 1422 1422 1422 5622 

 جهت ساماندهی مناطق تحت مدیریتتامین و تجهیز واحدهای اجرایی 
422222 2222 2422 4222 5622 5622 6322 21722 

اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری جهت مقابله با خشکسالی و تقویت 

 8422 2822 2122 2122 1422 14569 12141 829 منابع آبی 

توسعه و حمایت  و فرهنگ زیست محیطیشاعه با ا ارتقاء شاخص آگاهی مردم

 14222 4222 3522 3522 2822 727 589 23222 از سمن ها

 تدوین برنامه جامع آموزشیتوانمندسازی اقشار مردم با 
432 129 155 2822 3522 3522 2822 12622 

 تقویت سیستم پشتیبانی وحقوقیتوسعه منابع انسانی و مادی با هدف 
991 1983 2382 4222 4552 9122 5252 23122 



 )میلیون ریال(                ملی        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش محیط زیست : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش  3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 شاخص هدف

قیمت هر 

 واحد كار 

 ()هزار ریال

مقدار 

پایه 

6931 

 پیش بینی

 جمع 6044 6933 6931 6931 6931

 آلودگی هوا و خاكبرای پایش احداث ایستگاه سنجش آلودگی 
192222 2861 3433 

4522 4822 3922 3622 16822 

 با هدف مقابله با اثرات ریزگردها تثبیت مناطق مستعد ایجاد ریزگرد به روش های مختلف
2822 282 336 922 922 1222 1222 4222 

جلوگیری از تخریب و آلودگی با حفاظت، احیاء و بهره پایش مستمر و احیاء زیستگاه های تخریب شده  جهت  

 11422 3222 3222 2722 2722 14569 12141 478222 برداری صحیح از محیط زیست

 جرای برنامه عمل مدیریت و حفاظت ازگونه هاحفاظت موثر گونه ها و کنترل جمعیت آنها در راستای ا
522222 1222 1222 1522 2122 2422 2422 8422 

 مخاطرات زیست محیطیکاهش کنترل و مقابله با حوادث غیرمترقبه برای 
26222 1565 1878 622 622 622 622 2422 

 جهت ساماندهی مناطق تحت مدیریتتامین و تجهیز واحدهای اجرایی 
422222 2222 2422 1822 2422 2422 2722 9322 

 اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری جهت مقابله با خشکسالی و تقویت منابع آبی 
829 12141 14569 622 922 922 1222 3622 

 توسعه و حمایت از سمن ها و شاعه فرهنگ زیست محیطیبا ا ارتقاء شاخص آگاهی مردم
23222 589 727 1222 1522 1522 1822 6222 

 تدوین برنامه جامع آموزشیتوانمندسازی اقشار مردم با 
432 129 155 1222 1522 1522 1222 5422 

 تقویت سیستم پشتیبانی وحقوقیتوسعه منابع انسانی و مادی با هدف 
991 1983 2382 1822 1452 2122 2252 7622 



 )میلیون ریال(        کل             1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش محیط زیست : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش  3جدول شماره 

 
 

 

 شاخص هدف

قیمت هر واحد 

 كار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

 پیش بینی

 جمع 6044 6933 6931 6931 عملکرد((6931

 آلودگی هوا و خاكبرای پایش احداث ایستگاه سنجش آلودگی 
192222 2861 3433 15222 16222 13222 12222 

56222 

با هدف مقابله با  تثبیت مناطق مستعد ایجاد ریزگرد به روش های مختلف

 4222 4222 3222 3222 336 282 2822 اثرات ریزگردها
14222 

جلوگیری از پایش مستمر و احیاء زیستگاه های تخریب شده  جهت  

 12222 12222 9222 9222 14569 12141 478222 و بهره برداری صحیح از محیط زیست تخریب و آلودگی با حفاظت، احیاء
38222 

جرای برنامه عمل حفاظت موثر گونه ها و کنترل جمعیت آنها در راستای ا

 8222 8222 6222 5222 1222 1222 522222 مدیریت و حفاظت ازگونه ها
28222 

 مخاطرات زیست محیطیکاهش کنترل و مقابله با حوادث غیرمترقبه برای 
26222 1565 8181 2222 

2222 2222 2222 8222 

 جهت ساماندهی مناطق تحت مدیریتتامین و تجهیز واحدهای اجرایی 
422222 2222 0022 6222 8222 8222 9222 

31222 

اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری جهت مقابله با خشکسالی و 

 4222 3222 3222 3222 80541 12141 829 تقویت منابع آبی 
12222 

توسعه و  و شاعه فرهنگ زیست محیطیبا ا ارتقاء شاخص آگاهی مردم

 6222 522 522 4222 828 589 23222 حمایت از سمن ها
22222 

 تدوین برنامه جامع آموزشیتوانمندسازی اقشار مردم با 
432 129 855 4222 522 522 

4222 18222 

 7522 7222 6222 4222 0812 1983 991 تقویت سیستم پشتیبانی وحقوقیتوسعه منابع انسانی و مادی با هدف 
27222 

 252222 جمع کل



 فصل چهارم : امور مسکن، عمران روستایی و عشایری -4

 بخش اول: عمران روستایی و عشایری -4-1

 بخش دوم: آب و فاضالب -4-2

 



 عمران روستایی  -

 1396 -1400: شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش عمران روستایی استان بوشهر در برنامه ششم توسعه  1جدول 

 شاخص هدف
 واحد

گیری اندازه  
6931سال    

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

 ییروستا مسکن و یبازساز حوزه

 ازمندینروستایی  یمسكون یواحدها کل به شده یساز مقاوم ییروستا یمسكون یها واحد نسبت

   یساز مقاوم
 98.8 15.5 19.9 18 95.1 99 درصد

نسبت واحد های مسكونی نیمه تمام بهسازی و بازسازی نیازمند به کمک به کل  سهمیه کمک به 

 واحدهای نیمه تمام بهسازی و بازسازی 
 199 16.8 91.6 91.6 16.9 - درصد

بازسازی و فاقد حمام به کل سهمیه تسهیالت تعمیر و –نسبت واحدهای مسكونی نیازمند به تعمیر 

 بازسازی و احداث حمام
 199 59 69 19 89 - درصد

 حوزه عمران روستایی

 کل بهنیازمند تجدید نظر   روستائی هادی طرح دارای ( خانوار 89 باالی) روستاهای نسبت

 55 11 61 91 19 96 درصد (خانوار 89 باالی) روستاهای

 89 باالی) روستاهای کل به هادی طرحبرخوردار از اجرای (  خانوار 89 باالی) روستاهای نسبت

 95 98 16.9 11 99.1 91.9 درصد  هادی طرح دارای( خانوار

خانوار مرزی  89خانوار مرزی بهسازی شده به کل روستاهای باالی  89نسبت روستاهای باالی 

 دارای طرح هادی   
 89 19 19 9 9 9 درصد

 199 11 99 99 11 9 درصد هدف گردشگری تهیه طرح شده به کل روستاهای هدف گردشگری روستاهای نسبت

 66 11 88 11 9 9 درصد یگردشگر هدف یروستاها کل به بهسازی و احیاءشده یگردشگر هدف روستاهای نسبت

نسبت روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی ایمن سازی شده به کل روستاهای در معرض خطر 

 سوانح طبیعی
 99 88.5 16.9 19.9 1.5 9 درصد

 

 

 

 

 

 



 1396 -1400روستایی استان بوشهر  در برنامه ششم توسعه : حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش عمران  2جدول شماره 

 

 

 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

مقدار 

پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع دوران 

 برنامه ششم

 هر با مرتبط كمی هدف شاخص عنوان

 (شاخص یك هرعملیات) عملیات

 مرتبط اجرایی هایسیاست

 استان توسعه ملی سند براساس
6931 6931 6931 6933 6044 

 حوزه بازسازی و مسکن روستایی

  ییروستا مسكن ینوساز و یبهساز

 (ییروستا مسكن یساز مقاوم)
 18999 8999 8999 8999 8999 8999 8999 واحد

نسبت واحد های مسكونی روستایی مقاوم 

سازی شده به کل واحدهای مسكونی 

  روستایی نیازمند مقاوم سازی 

قانون  95 ماده ب بنددر راستای اجرای 

 دولت نكهیا خصوص در برنامه ششم

 بیآس کاهش منظور به است موظف

 هدف با)  ییروستا یها سكونتگاه یریپذ

 و(  ییروستا مسكن ینوساز و یبهساز

 کم اقشار یبرا مسكن نیتأم نیهمچن

 ، شهری)در شهر های کوچک(درآمد

 و متیق ارزان التیتسه و یمال منابع

 یسنوات بودجه قالب در را ازین مورد نیزم

 از و نیتأم برنامه قانون یاجرا طول در

اقدام  یاسالم انقالب مسكن ادیبن قیطر

 نماید.

 

 

 اقشار مسكن نیتام جهت بالعوض کمک

  درآمد کم
 1999 919 859 869 899 819 - واحد

 تمام مهین ی مسكونیها واحد نسبت

  کل به کمک به ازمندین یبازساز و یبهساز

 تمام مهین یواحدها به کمک هیسهم

 یبازساز و یبهساز

 احداث و ریتعم  الحسنه قرض التیتسه

  حمام
 8999 999 999 999 999 999 - واحد

 ازمندین ییروستامسكونی  یواحدها نسبت  

 کل به حمام فاقد و یبازساز– ریتعم به

 احداث و یبازساز و ریتعم التیتسه هیسهم

 حمام

 حوزه عمران روستایی

 طرح روستایی هادی طرحهای تهیه
- 15 95 99 99 69 899 

 طرح دارای(  خانوار 89 باالی) روستاهای نسبت

 کل به نظر دیتجد ازمندین  روستائی هادی

 (خانوار 89 باالی) روستاهای

 81بند الف ماده  6در راستای اجرای جزء

 قانون برنامه شششم توسعه 

 طرح روستایی هادی های طرح اجرای
- 9 81 81 88 89 59 

 از برخوردار(  خانوار 89 باالی) روستاهای نسبت

 89 باالی) روستاهای کل به هادی طرح یاجرا

 هادی طرح دارای( خانوار

 قانون 86 مادهب  بند یاجرا یراستا در

  توسعه شششم برنامه

 96 5 5 5 5 9 9 روستا ساماندهی و بهسازی روستاهای مرزی
 یبهساز یمرز خانوار 89 یباال یروستاها نسبت

  یمرز خانوار 89 یباال یروستاها کل به شده

 81بند ب ماده  9در راستای اجرای جزء 

 قانون برنامه ششم

 5 8 8 8 8 1 9 روستا تهیه طرح گردشگری روستاهای هدف
 شده طرح هیته یگردشگر هدف روستاهای نسبت

 یگردشگر هدف یروستاها کل به

برنامه قانون  55در راستای اجرای ماده 

 ششم توسعه

 6 8 8 1 1 9 9 روستا بهسازی و احیاء روستاهای هدف گردشگری
 و یبهساز یگردشگر هدف روستاهای نسبت

 یگردشگر هدف یروستاها کل به اءشدهیاح

 برنامه قانون 55 ماده یاجرا یراستا در

 توسعه ششم

ایمن سازی روستاهای در معرض خطر سوانح 

 طبیعی
 99 19 11 19 19 5 9 روستا

 یعیطب سوانح خطر معرض در یروستاها نسبت

 خطر معرض در یروستاها کل به شده یساز منیا

 یعیطب سوانح

 81بند الف ماده  5در راستای اجرای جزء

 قانون برنامه ششم توسعه 



 

 1396 -1400برنامه ششم  توسعه  بوشهر در استان اسالمی انقالب مسکن : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات بنیاد    3جدول شماره    

 شاخص هدف

قیمت هر واحد 

 کار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

1959 

 جمع دوران برنامه ششم پیش بینی

 جمع سایر عمومی 1199 1955 1955 1951 1956

 1951119 1111899 1961599 1119999 1519689 9819119 1198199 861189 

 9915999  9915999 9 115999 181999 619999 681999 919999     ییروستا مسکن و یبازساز حوزه

 یساز مقاوم)  ییروستا مسكن ینوساز و یبهساز

 (ییروستا مسكن
869999 - 999999 699999 699999 199999 199999 9 9899999 9899999 

 درآمد کم اقشار مسكن نیتام جهت بالعوض کمک

 ییروستا
69999 9 19999 11999 19999 11999 15999 9 15999 15999 

 99999 99999 9 19999 19999 19999 19999 19999 9 89999 ییروستا حمام احداث و ریتعم  الحسنه قرض التیتسه

 1951919  1911899 9819119 1961189 559999 555199 588199 581119     حوزه عمران روستایی

 59119 9 59119 15989 81199 89599 16199 11519 - 195999 روستایی هادی طرحهای تهیه

 9519999 151999 9115999 591999 589999 116999 659999 198999 - 19999999 روستایی هادی های طرح اجرای

 159999 159999 9 19999 19999 19999 19999 9 9 9999999 یمرز یروستاها یبهساز و یسامانده

 1899 1899 9 1699 1699 1699 1699 599 9 599999 هدف یروستاها یگردشگر طرح هیته

 69999 69999 9 89999 89999 19999 19999 9 9 19999999 یگردشگر هدف یروستاها اءیاح و یبهساز

 999999 999999 9 15999 18999 66999 69999 91999 9 6999999 یعیطب سوانح خطر معرض در یروستاها یساز منیا

 

 

 

 

 

 

 



 عمران عشایری -

 1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش عمران عشایری : شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  1جدول 

 شاخص هدف
 واحد

گیری اندازه  
6931سال    

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

 18.86 18 15.3 13.38 11.46 11.23 درصد نسبت پوشش مطالعات ساماندهی اسکان عشایر به کل خانوارهای عشایری استان

 49 46.32 44 41.52 38.63 36.32 درصد نسبت خانوار عشایری بهره مند از خدمات ساماندهی اسکان به کل خانوار عشایری استان

 122 122 122 122 122 122 درصد نسبت خانوارهای کوچرو بهره مند از آب آشامیدنی به کل خانوارهای کوچرو عشایری استان *

 55 55 55 55 45 122 درصد نسبت راه های مرمت و بازگشایی شده به کل راه های عشایری استان **

 36.54 32.1 25 19.23 13.46 12 درصد نسبت خانوارهای بهره مند از سوخت فسیلی و تجهیزات خورشیدی به کل خانوارهای عشایری استان

 4.2 3.5 2.7 2 - - درصد خانوارهای عشایری استاننسبت خانوارهای بهره مند از مسکن مقاوم به کل 

 2872 25.39 22.25 18.72 15.39 12.26 درصد نسبت عشایر بهره مند از آموزش های فنی و مهارتی به کل جمعیت عشایری استان

 11.72 11.72 11.72 11.72 11.72 8.6 درصد نسبت اعضای آموزش یافته تشکل های عشایری به کل اعضاء تشکل های استان

 5 4 3 2 1  122 درصد نسبت افزایش سالیانه تولید گوشت قرمز به کل تولید عشایر استان ***

 3.8 3 2.3 1.5 2.77  122 درصد نسبت افزایش سالیانه تولید شیر به کل تولید عشایر استان ***

 18.7 15 11.25 7.5 3.7  122 درصد نسبت افزایش سالیانه تولید علوفه به کل تولید عشایر استان ***

 6.7 5.37 4 2.69 1.35  122 درصد نسبت افزایش سالیانه تولید محصوالت زراعی به کل تولید عشایر استان ***

 2.42 2.34 2.25 2.17 2.28  122 درصد نسبت افزایش سالیانه تولید محصوالت باغی به کل تولید عشایر استان ***

 1 2.8 2.6 2.4 2.2  122 درصد صنایع دستی به کل تولید عشایر استان ***نسبت افزایش سالیانه تولید 

 



 

 1396 -1400استان بوشهر  در برنامه ششم توسعه بخش عمران عشایری : حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  2جدول شماره 

 

 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

مقدار 

پایه 

6931 

 پیش بینی
 جمع دوران

 برنامه ششم

 هر با مرتبط كمی هدف شاخص عنوان

 (شاخص یك هرعملیات) عملیات

 مرتبط اجرایی هایسیاست

 استان توسعه ملی سند براساس
6931 6931 6931 6933 6044 

 316 14 691 644 644 55 110 خانوار مطالعات ساماندهی عشایر
  

 5113 614 651 651 614 654 6113 خانوار ساماندهی اسکان عشایر
  

 - 9966 9966 9966 9966 9966 9966 خانوار تامین آب آشامیدنی )آبرسانی سیار(
  

 - 144 144 144 144 044 344 كیلومتر تکمیل, مرمت و بازگشایی راه های عشایری
  

جایگزینی سوخت فسیلی و تهیه تجهیزات 

 خورشیدی
 - 6344 6144 6944 6444 144 154 خانوار

  

 104 554 614 604 644 - - خانوار برخورداری از مسکن مقاوم
  

 1161 6444 6444 6444 6444 6444 9161 نفر آموزش و ترویج و مهارت آموزی
  

 - 5414 5414 5414 5414 5414 6144 نفر توانمندسازی تشکل های عشایری
  

 1191 11 11 11 11 11 1144 تن افزایش تولید گوشت قرمز
  

 60454 640 640 640 640 640 69144 تن تولید شیرافزایش 
  

 0114 614 614 614 614 614 0444 تن افزایش تولید علوفه
  

 1304 644 644 644 644 644 1004 تن افزایش تولید محصوالت زراعی
  

 14514 14 14 14 14 14 14444 تن افزایش تولید محصوالت باغی
  

 94944 14 14 14 14 14 94444 مترمربع افزایش تولید صنایع دستی
  



 )میلیون ریال(               استانی         1396 -1400: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش عمران عشایری استان بوشهر در برنامه ششم توسعه  3جدول شماره 

 شاخص هدف

قیمت هر واحد كار 

 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع دوران 

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

 5544 - 344 114 144 514 - - مطالعات ساماندهی عشایر

 11144 61444 61444 61444 61444 64144 - - ساماندهی اسکان عشایر

 13364 54194 61114 60314 69094 65514 - - تامین آب آشامیدنی)آبرسانی سیار(

 15111 55054 54161 61613 61034 1114 - - بازگشایی راه های عشایریتکمیل,مرمت و 

 19161 61514 60633 64941 1904 0044 - - جایگزینی سوخت فسیلی و تهیه تجهیزات خورشیدی

 4 - - - - - - - برخورداری از مسکن مقاوم

 1134 6114 6114 6114 6114 6414 - - آموزش و ترویج و مهارت آموزی

 - - - - - - - - توانمند سازی تشکل های عشایری

 - - - - - - - - افزایش تولید گوشت قرمز

 - - - - - - - - افزایش تولید شیر

 - - - - - - - - افزایش تولید علوفه

 - - - - - - - - افزایش تولید محصوالت زراعی

 - - - - - - - - افزایش تولید محصوالت باغی

 - - - - - - - - صنایع دستیافزایش تولید 

 



 )میلیون ریال(                ملی        1396 -1400: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش عمران عشایری استان بوشهر در برنامه ششم توسعه  3جدول شماره 

 شاخص هدف

قیمت هر واحد كار 

 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

 پیش بینی
دوران جمع 

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

 5014 144 144 114 144 - - - مطالعات ساماندهی عشایر

 15444 51444 61444 63444 64444 1444 - - ساماندهی اسکان عشایر

 04011 3334 1014 1144 1531 1444 - - تامین آب آشامیدنی)آبرسانی سیار(

 - - - - - - - - های عشایریتکمیل,مرمت و بازگشایی راه 

 - - - - - - - - جایگزینی سوخت فسیلی و تهیه تجهیزات خورشیدی

 - - - - - - - - برخورداری از مسکن مقاوم

 - - - - - - - - آموزش و ترویج و مهارت آموزی

 - - - - - - - - توانمند سازی تشکل های عشایری

 - - - - - - - - افزایش تولید گوشت قرمز

 - - - - - - - - افزایش تولید شیر

 - - - - - - - - افزایش تولید علوفه

 - - - - - - - - افزایش تولید محصوالت زراعی

 - - - - - - - - افزایش تولید محصوالت باغی

 5014 144 144 114 144 - - - افزایش تولید صنایع دستی

 

 

 



 

 )میلیون ریال(                سایر        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش عمران عشایری : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 شاخص هدف
قیمت هر واحد كار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم
 - - - - - - - - مطالعات ساماندهی عشایر

 - - - - - - - - ساماندهی اسکان عشایر

 - - - - - - - - تامین آب آشامیدنی)آبرسانی سیار(

 - - - - - - - - تکمیل,مرمت و بازگشایی راه های عشایری

 - - - - - - - - جایگزینی سوخت فسیلی و تهیه تجهیزات خورشیدی

 651444 00444 91444 51444 54444 - - - برخورداری از مسکن مقاوم

 5444 044 044 044 044 044 - - آموزش و ترویج و مهارت آموزی

 9444 144 114 144 114 144 - - توانمند سازی تشکل های عشایری

 13114 69391 69391 69391 69391 69391 - - افزایش تولید گوشت قرمز

 69451 5141 5141 5141 5141 5141 - - تولید شیرافزایش 

 6144 944 944 944 944 944 - - افزایش تولید علوفه

 9144 344 144 144 144 144 - - افزایش تولید محصوالت زراعی

 9444 144 114 144 114 144 - - افزایش تولید محصوالت باغی

 6414 504 554 554 544 544 - - افزایش تولید صنایع دستی

 

 

 



 

 )میلیون ریال(             کل        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش عمران عشایری : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 شاخص هدف

قیمت هر واحد كار 

 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع دوران 

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

 0114 144 6144 6644 6444 514 - - مطالعات ساماندهی عشایر

 611144 01444 91444 91444 51444 61144 - - ساماندهی اسکان عشایر

 654911 94154 51594 55114 63151 54514 - - تامین آب آشامیدنی)آبرسانی سیار(

 15111 55054 54161 61613 61034 1114 - - تکمیل,مرمت و بازگشایی راه های عشایری

 19161 61514 60633 64941 1904 0044 - - جایگزینی سوخت فسیلی و تهیه تجهیزات خورشیدی

 651444 00444 91444 51444 54444 4 - - برخورداری از مسکن مقاوم

 3134 5514 5514 6314 6314 6014 - - آموزش و ترویج و مهارت آموزی

 9444 144 114 144 114 144 - - تشکل های عشایریتوانمند سازی 

 13114 69391 69391 69391 69391 69391 - - افزایش تولید گوشت قرمز

 69451 5141 5141 5141 5141 5141 - - افزایش تولید شیر

 6144 944 944 944 944 944 - - افزایش تولید علوفه

 9144 344 144 144 144 144 - - افزایش تولید محصوالت زراعی

 9444 144 114 144 114 144 - - افزایش تولید محصوالت باغی

 9194 104 6454 114 144 544 - - افزایش تولید صنایع دستی

 

 



 بخش دوم: آب و فاضالب -

 1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش آب و فاضالب : شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  1جدول 

 هدف عنوان شاخص ردیف
واحد اندازه 

 گیری 

مقدار شاخص در وضع 

 (1395موجود)

 پیش بینی

1396 1397 1398 1399 1422 

 فصل آب و فاضالب 

  برنامه توسعه تاسیسات فاضالب و بازچرخانی آب

 34.98 32.6 32.8 28.9 26.4 24.6 درصد  نسبت جمعیت شهری تحت پوشش فاضالب به کل جمعیت شهری 1

2 
تحت پوشش فاضالب به کل جمعیت  ییروستا تیجمعنسبت 

 (خانوار 22 ی) باالروستایی
 3 2.65 2.15 1.65 2.6 2 درصد 

  برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی

 99.6  99.3  99  98.7  98.3  98.1   درصد نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری به کل جمعیت شهری 3

 122 99.7 94.7 86.1 76.8 67.7 درصد ذخیره آب شهری به ظرفیت مورد نیازنسبت ظرفیت مخازن  4

 14.6 19.2 23.3 27.2 32.5 33.6 درصد نسبت طول شبکه توزیع آب فرسوده شهری به کل طول شبکه 5

6 
به کل جمعیت سالم  یدنیآشامنسبت جمعیت تحت پوشش شبکه آب 

 (خانوار 22 ی) باال روستایی
 77.9 74.4 71 65.9 62.5 59.4  درصد

 122 93.2 85.8 78.7 75 73.4 درصد نسبت ظرفیت مخازن ذخیره آب روستایی به ظرفیت مورد نیاز 7

 15 21.2 27 32.2 37 41.2 درصد نسبت طول شبکه توزیع آب فرسوده روستایی به کل طول شبکه 8

 



1396 -1400استان بوشهر  در برنامه ششم توسعه بخش آب و فاضالب  اصلی: حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات  2جدول شماره   

 جمع 1422 1399 1398 1397 1396 (شرایط فعلیحجم عملیات موجود) واحد اندازه گیری  هدف عنوان شاخص ردیف

 فصل آب و فاضالب 

  برنامه توسعه تاسیسات فاضالب و بازچرخانی آب

 241 68 58 48 36 31 556 کیلومتر طول شبکه فاضالب شهری 1

 52 2 5 26 5 16 7 کیلومتر (خانوار 22 ی) باالطول شبکه فاضالب روستایی 2

  برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی

 26572 6412 3982 5192 5652 5342 825322 نفر جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری 3

 128222 1222 22222 34222 37222 36222 268852 مترمکعب ظرفیت مخازن ذخیره آب شهری 4

 622 152 135 125 112 122 1297 کیلومتر طول شبکه توزیع آب فرسوده شهری 5

 85222 16122 15622 23422 15622 14322 272622 نفر جمعیت تحت پوشش شبکه آب روستایی 6

 26252 6652 7322 7222 3722 1622 72252 مترمکعب ظرفیت مخازن ذخیره آب روستایی  7

 1375 326 298 274 252 225 2161 کیلومتر طول شبکه توزیع آب فرسوده روستایی 8

 

 )میلیون ریال(                استانی        1396 -1400استان بوشهر در برنامه ششم توسعه بخش آب و فاضالب : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 سرجمع 1422 1399 1398 1397 1396 هدف عنوان شاخص ردیف

 فصل آب و فاضالب

  برنامه توسعه تاسیسات فاضالب و بازچرخانی آب

 2 2 2 2 2 2 طول شبکه فاضالب شهری 1

 2 2 2 2 2 2 (خانوار 22 ی) باالطول شبکه فاضالب روستایی 2

  برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی

 2334322 543722 449122 371622 552722 419222 جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری 3

 1259222 12222 165222 282222 327522 296522 ظرفیت مخازن ذخیره آب شهری 4

 1626822 381722 354222 322822 288222 262322 طول شبکه توزیع آب فرسوده شهری 5

 3232572 1212184 665172 621662 569649 385925 جمعیت تحت پوشش شبکه آب روستایی 6

 218222 55222 61222 57522 31222 13522 ظرفیت مخازن ذخیره آب روستایی  7

 1176622 278522 256122 235322 214222 192722 طول شبکه توزیع آب فرسوده روستایی 8

  



 )میلیون ریال(                ملی        1396 -1400برنامه ششم توسعه استان بوشهر در بخش آب و فاضالب : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 سرجمع 1422 1399 1398 1397 1396 هدف عنوان شاخص ردیف

 فصل آب و فاضالب 

  برنامه توسعه تاسیسات فاضالب و بازچرخانی آب

 2728322 775322 656822 552322 428622 335322 طول شبکه فاضالب شهری 1

 62822 22862 12862 12722 8922 7442 (خانوار 22 ی) باالشبکه فاضالب روستاییطول  2

  برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی

 67122 11622 11122 8922 19522 16222 جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری 3

 2 2 2 2 2 2 ظرفیت مخازن ذخیره آب شهری 4

 2 2 2 2 2 2 طول شبکه توزیع آب فرسوده شهری 5

 482144 2 2 2 125176 376968 جمعیت تحت پوشش شبکه آب روستایی 6

 2 2 2 2 2 2 ظرفیت مخازن ذخیره آب روستایی  7

 2 2 2 2 2 2 طول شبکه توزیع آب فرسوده روستایی 8

 

 

 )میلیون ریال(                سایر        1396 -1400ششم توسعه استان بوشهر در برنامه بخش آب و فاضالب : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 سرجمع 1422 1399 1398 1397 1396 هدف عنوان شاخص ردیف

 فصل آب و فاضالب 

 برنامه توسعه تاسیسات فاضالب و بازچرخانی 

 54566 15526 13136 11246 8172 6726 طول شبکه فاضالب شهری 1

 168222 2 16222 152222 2 2 (خانوار 22 ی) باالروستاییطول شبکه فاضالب  2

  برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی

 38248 9398 8264 6592 6296 7898 جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری 3

 2 2 2 2 2 2 ظرفیت مخازن ذخیره آب شهری 4

 32136 7634 7282 6416 5762 5246 طول شبکه توزیع آب فرسوده شهری 5

 316427 2 2 2 2 316427 جمعیت تحت پوشش شبکه آب روستایی 6

 2 2 2 2 2 2 ظرفیت مخازن ذخیره آب روستایی  7

 2 2 2 2 2 2 طول شبکه توزیع آب فرسوده روستایی 8

  



 )میلیون ریال(             کل        1396 -1400توسعه استان بوشهر در برنامه ششم بخش آب و فاضالب : سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی  3جدول شماره 

 سرجمع 1422 1399 1398 1397 1396 عنوان شاخص هدف ردیف

 فصل آب و فاضالب 

  برنامه توسعه تاسیسات فاضالب و بازچرخانی آب

 2782866 792826 669936 563346 416772 342226 طول شبکه فاضالب شهری 1

 228822 22862 28862 162722 8922 7442 (خانوار 22 ی) باالروستاییطول شبکه فاضالب  2

  برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی

 2439648 564698 468264 387292 576496 443298 جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری 3

 1259222 12222 165222 282222 327522 296522 ظرفیت مخازن ذخیره آب شهری 4

 1638936 389334 361282 327216 293762 267546 شبکه توزیع آب فرسوده شهریطول  5

 4231121 1212184 665172 621662 674825 1279282 جمعیت تحت پوشش شبکه آب روستایی 6

 218222 55222 61222 57522 31222 13522 ظرفیت مخازن ذخیره آب روستایی  7

 1176622 278522 256122 235322 214222 192722 طول شبکه توزیع آب فرسوده روستایی 8

 

 



 امور سالمت -

 

 

 

 

                                 



                1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش بهداشت و درمان  1جدول شماره 

 شاخص هدف
 واحد

گیری اندازه  
6931سال   

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

 فصل بهداشت و سالمت 

 برنامه خدمات بهداشتی 

 644 31 39 35 13 11 درصد مورد نیاز  پایگاه سالمتموجود به كل مراكز  پایگاه سالمتنسبت مراكز 

 644 31 31 13 11 11 درصد مورد نیاز  خدمات جامع سالمت شهریموجود به كل مراكز  خدمات جامع سالمت شهرینسبت مراكز 

 644 31 31 39 36 13 درصد نسبت خانه های بهداشت روستایی موجود به كل خانه های بهداشت مورد نیاز 

 برنامه خدمات درمانی

 644 14 14 14 14 14 درصد های مصوب های انتقال خون موجود به كل پایگاه نسبت پایگاه

 4 5041 0041 1641 11 31 درصد های انتقال خون های انتقال خون نیازمند تعمیر به كل پایگاه نسبت پایگاه

 30 39 11 15 15 13 درصد بیمارستانی دولتی به تخت های مصوبنسبت تخت فعال 

 

 1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش بهداشت و درمان  2جدول شماره 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

مقدار 

پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع دوران 

 برنامه ششم

 هر با مرتبط كمی هدف شاخص عنوان

 (شاخص یك هرعملیات)  عملیات

 بر مرتبط اجرایی هایسیاست

 6044 6933 6931 6931 6931 استان توسعه ملی سند اساس

 برنامه خدمات بهداشتی 

 مترمربع احداث و تکمیل مراکز مراکز پایگاه سالمت
50944 9111 

0144 0164 0151 0164 
مراکز پایگاه سالمت موجود به کل مراکز نسبت  55354

 پایگاه سالمت مورد نیاز
دستیابی به هدف های توسعه هزاره در 

بهبود سطح خدمات بهداشتی   -استان 

و درمانی متناسب با افزایش جمعیت و 

تامین نظام ارائه  -فعالیت در استان 

خدمات سالمت با کیفیت و عدالت 

رمحو  

جامع سالمت  احداث و تکمیل مراکز خدمات

 شهری
 مترمربع

11444 61104 
61044 61044 54144 54144 

34904 
نسبت مراکز خدمات جامع سالمت شهری 

موجود به کل مراکزخدمات جامع سالمت 

 شهری در طرح مصوب

 مترمربع احداث و توسعه خانه های بهداشت روستایی
55944 1014 

64114 64114 65514 65514 
بهداشت روستایی موجود به نسبت خانه های  10134

 کل خانه بهداشت مورد نیاز

 برنامه خدمات درمانی

 045 4 690 690 690 4 4 مترمربع احداث پایگاه های انتقال خون 
های انتقال خون موجود به کل نسبت پایگاه

 های مصوبپایگاه

دستیابی به هدف های توسعه هزاره در 

بهبود سطح خدمات بهداشتی   -استان 

درمانی متناسب با افزایش جمعیت و و 

ارائه  تامین نظام -فعالیت در استان 

خدمات سالمت با كیفیت و عدالت 

 محور

 61691 1193 5061 5441 6011 64444  میلیون ریال تعمیر وتجهیز پایگاه های انتقال خون
های انتقال خون نیازمند تعمیر به نسبت پایگاه

 های انتقال خونکل پایگاه

 19444 64444 64444 1444 1444 61444 05144 مترمربع احداث وتکمیل بیمارستانهای دولتی
نسبت تخت فعال بیمارستانی دولتی به تخت 

 های مصوب

file:///E:/91/gozaresh/برنامه%20پنجم%20آذر%2091/گزارش%20به%20صورت%20WORD/اهراف%20کمی.xlsx%23RANGE!%23REF!


 

 ) منابع استانی(    1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش بهداشت و درمان  3جدول شماره 

 شاخص هدف

قیمت هر واحد كار 

 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع دوران 

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

 (94945444برنامه خدمات بهداشتی )

 905144 14444 11444 15144 14444 11444 11444 94444 پایگاه سالمتاحداث و تکمیل مراكز مراكز 

 6904444 941144 941144 504444 504444 501444 501444  94444 خدمات جامع سالمت شهریاحداث و تکمیل مراكز 

 104444 655144 655144 641444 641444 11444 11444 54444 احداث و توسعه خانه های بهداشت روستایی

( 94949444درمانی)برنامه خدمات   

 0113 4 6163 6114 6944 4 4  احداث پایگاه های انتقال خون 

 50191 1193 5061 5441 6011 64444   تعمیر وتجهیز پایگاه های انتقال خون

 6544444 544444 544444 544444 544444 044444 044444 14444 احداث وتکمیل بیمارستانهای دولتی

 

 )منابع ملی(       1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات  3جدول شماره 

 شاخص هدف

قیمت هر واحد كار 

 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع دوران 

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

 (94945444)برنامه خدمات بهداشتی 

 905144 14444 11444 15144 14444 11444 11444 94444 پایگاه سالمتاحداث و تکمیل مراكز مراكز 

 6904444 941144 941144 504444 504444 501444 501444  94444 خدمات جامع سالمت شهریاحداث و تکمیل مراكز 

 104444 655144 655144 641444 641444 11444 11444 54444 احداث و توسعه خانه های بهداشت روستایی

( 94949444برنامه خدمات درمانی)  

 6014444 944444 944444 544444 544444 014444 014444 14444 احداث وتکمیل بیمارستانهای دولتی

 

 

 

 



 )میلیون ریال(کل       1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات  3جدول شماره 

 شاخص هدف

قیمت هر واحد كار 

 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع دوران 

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

 (94945444برنامه خدمات بهداشتی )

 111444 604444 614444 601444 604444 664444 664444 94444 پایگاه سالمتاحداث و تکمیل مراكز مراكز 

 5114444 161444 161444 014444 014444 034444 034444  94444 خدمات جامع سالمت شهریاحداث و تکمیل مراكز 

 6414444 501444 501444 564444 564444 614444 614444 54444 احداث و توسعه خانه های بهداشت روستایی

( 94949444خدمات درمانی)برنامه   

 0113 4 6163 6114 6944 4   احداث پایگاه های انتقال خون 

 50191 1193 5061 5441 6011 64444   تعمیر وتجهیز پایگاه های انتقال خون

 5114444 144444 144444 044444 044444 114444 114444 14444 احداث وتکمیل بیمارستانهای دولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل ششم : امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری -6

 بخش اول: فرهنگ و هنر -6-1

 بخش دوم: ورزش و تفریحات -6-2

 بخش سوم: میراث فرهنگی -6-3

 بخش چهارم: گردشگری -6-4

 

 

 

 

 



 بخش اول: فرهنگ و هنر -6-1

 

 (1396 -1400بوشهر طی برنامه ششم  توسعه )  استان: شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش فرهنگ و هنر در  1جدول شماره 

 شاخص هدف
واحد 

 گیری اندازه

سطح 

 پوشش

برآورد 

1951 

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

 حوزه خدمات فرهنگی و هنری

 450/4 450/4 453/4 495/4 491/4 406/4 متر مربع )کتابخانه ها ، مجتمع فرهنگی و هنری ها(سرانه  فضاهای فرهنگی و هنری 

 9/50 0/50 1/50 1/50 1/50 51 متر مربع نسبت زیربنای فضای کانون های فرهنگی  و هنری مساجد به ازای هزار نفر جمعیت

 درصد زیربنای فضاهای فرهنگی و هنرینسبت زیربنای فضاهای فرهنگی و هنری نیارمند تجهیز به کل 
 

1/51 1/51 5/50 59 1/51 1/51 

 درصد نسبت زیربنای فضاهای فرهنگی و هنری نیازمند بهسازی و نوسازی به کل زیربنای فضاهای فرهنگی و هنری
 

5/91 95 5/51 50 63 50 

 

 

 1396 -1400فرهنگ و هنر در استان بوشهر در برنامه ششم  توسعه : حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش  2جدول شماره 

 شاخص هدف

واحد 

اندازه 

 گیری

سطح 

 پوشش

مقدار 

پایه 

1959 

جمع دوران  پیش بینی

برنامه 

 ششم

عنوان شاخص هدف کمی مرتبط با هر عملیات)        

 هر عملیات یک شاخص(
 اسناد و مواد قانونی مرتبط

6931 6931 6931 6933 6044 

 حوزه خدمات فرهنگی و هنری

بهسازی و توانمندسازی فضاهای 

 فرهنگی و هنری

متر 

 مربع
  69969 65114 66113 66994 3353 65110 11115 

نبات  یربنا  فضااا  فرانگ  و انر  نیا من  بمبا   و 
 نوسا   به کل  یربنا  فضااا  فرانگ  و انر 

  

بهسازی و توانمدسازی فضای کانون 

 های فرهنگی و هنری مساجد

متر 

 مربع
51514 53614 94654 94114 96144 95014 610914 

نبات  یربنا  فضا  کانون اا  فرانگ   و انر  مباج  به 
 ا ا  ازاج نفر جیعیت

بن   38 ج جاستا  اجرا  ما ه 
 ج قانون برنامه ششم توسعه

 تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری
متر 

مربع
64539 3111 1311 64511 65551 69914 10195 

نبات  یربنا  فضااا  فرانگ  و انر  نیاجمن  تجمیز به کل 
  یربنا  فضااا  فرانگ  و انر 

  

 

 



 1396 -1400: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش فرهنگ و هنر در استان بوشهر در برنامه ششم  توسعه  3جدول شماره 

شاخص هدف

قیمت هر واحد 

 کار

 هزار ریال () 

مقدار پایه 

1959 

 جمع دوران برنامه ششم پیش بینی

 جمع سایر عمومی 1199 1955 1955 1951 1956

 حوزه خدمات فرهنگی و هنری

 119961 4 119961 14444 11444 665444 560144 611161 11614   بهسازی و توانمندسازی فضاهای فرهنگی و هنری

کانون های فرهنگی و هنری بهسازی و توانمندسازی فضای 

 مساجد
  64914 1044 1444 1144 1544 0144 96344 96344 

 96544 96544 0444 1644 1344 1444 1544 3614   تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری

 000004 4 4   احداث کتابخانه های روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته

روستایی کانون پرورش فكری تامین و تجهیز ماشین های سیار 

 کودکان و نوجوانان
  4 000004 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش دوم: ورزش و تفریحات -6-2

 

 1396 -1400های هدف کمی عملیات اصلی بخش تربیت بدنی استان بوشهر در برنامه ششم توسعه : شاخص 1جدول 

 شاخص هدف
 واحد

 گیری اندازه

 سال 

 6931 

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

     -   برنامه گسترش ورزش همگانی

 691/4 690/4 699/4 695/4 69/4  متر مربع سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده 

 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4  مترمربع سرانه فضاهای ورزشی باز 

 51 51 96 91 93  درصد نسبت زیربنای اماکن و فضاهای ورزشی نیازمند تجهیز به کل زیربنای اماکن ورزشی

 51 53 96 91 04  درصد نسبت زیربنای اماکن و فضاهای ورزشی نیازمند بهسازی و نوسازی به کل زیربنای فضاهای ورزشی

     -   آموزان و دانشجویان برنامه گسترش ورزش دانش

 51/4 51/4 51/4 51/4 51/4  متر مربع آموزان  سرانه فضاهای ورزشی )سرپوشیده ( دانش

 51 96 91 93 00  درصد آموزی آموزی نیازمند تجهیز به کل زیربنای اماکن ورزشی دانش نسبت زیربنای اماکن و فضاهای ورزشی دانش

آموزی نیازمند بهسازی و نوسازی به کل زیربنای اماکن ورزشی  نسبت زیربنای اماکن و فضاهای ورزشی دانش

 آموزی دانش
 94 99 91 06 01  درصد

 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4  متر مربع  سرانه فضاهای ورزشی روباز دانش آموزان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1396 -1400در برنامه ششم توسعه بخش تربیت بدنی استان بوشهر : حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی  2جدول شماره 

 

 

 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

مقدار 

پایه 

6931 

بینیپیش   
جمع دوران 

 برنامه ششم

 هر با مرتبط كمی هدف شاخص عنوان

 (شاخص یك هرعملیات) عملیات

 مرتبط اجرایی هایسیاست

 6044 6933 6931 6931 6931 استان توسعه ملی سند براساس

           برنامه گسترش ورزش همگانی

احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی 

  سرپوشیده
  مترمربع

 سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده  166485 162622 159272 156372 089588
توسعه فضاهای ورزشی سر پوشیده و 

روباز با اولویت فضاهای تخصصی مطابق 

 با استانداردها

تفریحی و ،گسترش ورزش همگانی - 

 قهرمانی در استان 

  مترمربع  وفضاهای ورزشی باز اماکن وتوسعه احداث
 سرانه فضاهای ورزشی باز  941955 932741 921257 912685 925441

  میلیون ریال تجهیز اماکن و فضاهای ورزشی 
نسبت زیربنای اماکن و فضاهای ورزشی نیازمند   42245 37264 32485 28495 08111

افزایش بهره وری اماکن و فضاهای  تجهیز به کل زیر بنای اماکن ورزشی

 ورزشی موجود
  مترمربع وفضاهای ورزشی اماکن نوسازیبهسازی و  

نسبت زیربنای اماکن و فضاهای ورزشی نیازمند   41227 35963 31524 28782 00035

 فضاهایورزشی بهسازی و نوسازی به کل زیربنای

آموزان و  برنامه گسترش ورزش دانش

 دانشجویان
 

1 
2 2 2 2    

و فضاهای ورزشی  اماکن  و توسعه  احداث 

 سرپوشیده دانش آموزان
  مترمربع

 آموزان سرانه فضاهای ورزشی)سرپوشیده ( دانش  43874 41962 41333 42788 01900

حمایت و تقویت ورزش در مدارس به 

 -منظور ارتقاء سالمت دانش آموزان 

ارتقاء نقش ورزش در تامین سالمت 

جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای 

 افراد و گروههای اجتماعی

  میلیون ریال  دانش آموزان ورزشی وفضاهای اماکن تجهیز
8411 6582 7545 8682 12232  

نسبت زیربنای اماکن و فضاهای ورزشی دانش 

آموزی آموزی نیازمند تجهیز به کل زیر 

 بنایاماکنورزشی دانش آموزی

حمایت و تقویت ورزش در مدارس به 

 منظور ارتقاءسالمت دانش آموزان
ورزشی   و فضاهای اماکن  نوسازی و   بهسازی  

 آموزان دانش 
  مترمربع

0411 5414 6215 7145 8255  
نسبت زیربنای اماکن و فضاهای ورزشی دانش 

آموزی نیازمند بهسازی و نوسازی به کل زیر 

 بنایاماکن ورزشی دانش آموزی

احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی روباز 

 دانش آموزان 
  مترمربع

 سرانه فضاهای ورزشی روباز دانش آموزان   98355 96833 95428 94224 39058



 

 

 

 

 استانی                )میلیون ریال(        1396 -1400: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش تربیت بدنی استان بوشهر در برنامه ششم توسعه  3جدول شماره 

 شاخص هدف
قیمت هر واحد كار 

 هزار ریال () 

مقدار پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

 6044 6933 6931 6931 6931 برنامه ششم

   برنامه گسترش ورزش همگانی
101011 195494 365414 391115 313141 

 

    احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده
991035 911191 009161 164114 111314  

    وفضاهای ورزشی باز اماکن وتوسعه احداث
630990 559964 511154 531101 904911  

   تجهیز اماکن و فضاهای ورزشی 
51444 51031 95011 91411 05501  

   فضاهای ورزشی و اماکن بهسازی و نوسازی 
91944 06041 01511 19301 16101  

   آموزان و دانشجویان دانشبرنامه گسترش ورزش 
640190 666951 651464 601064 613534  

   و فضاهای ورزشی سرپوشیده دانش آموزان اماکن  و توسعه  احداث 
10090 10604 11944 31414 665114  

    دانش آموزان ورزشی فضاهای و اماکن  تجهیز
1144 1114 1101 1114 64494  

   آموزان دانش ورزشی   و فضاهای اماکن  و نوسازی  بهسازی  
1414 1654 3954 64161 65914  

   احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی روباز دانش آموزان 
51114 96111 91051 05661 01544  

 

 

 

 

 



 بخش چهارم: گردشگری -4-6و  بخش سوم: میراث فرهنگی -6-3

 1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش میراث فرهنگی و گردشگری :  1جدول شماره 

 شاخص هدف
 واحد

 گیری اندازه
 سطح پوشش

برآورد 

6931 

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

 های جمعی, و گردشگری فصل فرهنگ و هنر, رسانه

 برنامه تامین, حفاظت, مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی

تاریخی و میراث فرهنگی نیازمند حفظ و نگهداری به كل اماكن تاریخی و نسبت تعداد اماكن 

 میراث فرهنگی شناسایی شده
 11 13 16 11 11 11 استان  درصد

نسبت تعداد اماكن تاریخی و میراث فرهنگی نیازمند احیا و مرمت به كل اماكن تاریخی و میراث 

 فرهنگی ثبت شده 
 14 11 11 16 11 11 استان  درصد

 برنامه توسعه زیرساختهای مورد نیاز گردشگری 

های طبیعی و تاریخی نیازمند تجهیز امکانات و زیربناها به كل مساحت  نسبت مساحت جاذبه

 های طبیعی و تاریخی نیازمند تجهیز  جاذبه
 01 14 14 14 11 11 استان  درصد

 

 1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش میراث فرهنگی و گردشگری :  2جدول شماره 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

سطح 

 پوشش

مقدار 

پایه 

6931 

جمع دوران  پیش بینی

برنامه 

 پنجم

 كمی هدف شاخص عنوان

) عملیات هر با مرتبط

 (شاخص یك هرعملیات

 مرتبط اجرایی سیاستهای

 توسعه ملی سند براساس

 استان
6931 6931 6931 6933 6044 

 برنامه تامین, حفاظت, مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی 

و نگهداری اماكن  اءمرمت, احی

تاریخی, میراث فرهنگی و باغ های 

 تاریخی

ناستا مترمربع  1106 1610 3011 64101 65434 69111 1161 

نسبت تعداد اماكن تاریخی و میراث 

فرهنگی نیازمند حفظ و نگهداری به 

كل اماكن تاریخی و میراث فرهنگی 

 شناسایی شده

مرمت, حفاظت, احیاء وتعیین 

كاربری مناسب ابنیه تاریخی با 

 حفظ اصالت بنا

 برنامه توسعه زیرساختهای مورد نیاز گردشگری

برای دسترسی  تجهیز امکانات الزم

 آسان به جاذبه های طبیعی و تاریخی

میلیون 

 ریال
ناستا  1416445 661444 611444 544444 501444 961444 6494444 

نسبت مساحت جاذبه هایطبیعی و 

تاریخی نیازمند تجهیز امکانات و 

زیر بناها به كل مساحت جاذبه 

 هیطبیعیو تاریخی نیازمند تجهیز

تاریخی بهره گیری از جاذبه های 

و فرهنگی وطبیعی با اولویت 

توسعه    -  سواحل و جزایر

ها و امکانات گردشگری و فعالیت

میراث فرهنگی و گذران 

اوقاتفراغت با توجه به افزایش 

 تحرك اقتصادی استان



 

 )میلیون ریال(   1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان سرمایه گذاری استانی مرتبط با حجم عملیات اصلی بخش میراث فرهنگی و گردشگری :  3جدول شماره 

 شاخص هدف
 واحد

 گیری اندازه
 سطح پوشش

برآورد 

6931 

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

 های جمعی, و گردشگری فصل فرهنگ و هنر, رسانه

 برنامه تامین, حفاظت, مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی

تعداد اماكن تاریخی و میراث فرهنگی نیازمند حفظ و نگهداری به كل اماكن تاریخی و نسبت 

 میراث فرهنگی شناسایی شده
 11 13 16 11 11 11 استان  درصد

نسبت تعداد اماكن تاریخی و میراث فرهنگی نیازمند احیا و مرمت به كل اماكن تاریخی و میراث 

 فرهنگی ثبت شده 
 14 11 11 16 11 11 استان  درصد

 برنامه توسعه زیرساختهای مورد نیاز گردشگری 

های طبیعی و تاریخی نیازمند تجهیز امکانات و زیربناها به كل مساحت  نسبت مساحت جاذبه

 های طبیعی و تاریخی نیازمند تجهیز  جاذبه
 01 14 14 14 11 11 استان  درصد



 پرورشفصل هفتم : امور آموزش و  -7

 بخش اول: آموزش و پرورش عمومی -7-1

 بخش دوم: آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی -7-2

 

 

 

 

 



 1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش آموزش  1جدول شماره 

 شاخص هدف
 واحد

 گیری اندازه
 سطح پوشش

 پیش بینی
 جمع کل

56 51 55 55 1199 

 فصل آموزش  

 برنامه آموزش ابتدائی 

  91/51 98/96 98/88 98/95 98/95 استان  نفر آموز در کالس کالبدی تراکم دانش

 میلیون ریال  تجهیز مدارس ابتدایی
 استان 

 
65999 18999 16999 59999 58999  

 درصد زیربنای مدارس ابتدایینسبت زیربنای مدارس ابتدایی نیازمند بهسازی و نوسازی به کل 
 استان 

 
95 91 99 86 88  

 برنامه آموزش متوسطه اول

 نفر آموز در کالس کالبدی تراکم دانش
 استان 

 
85/9 81/51 81/91 81/89 81/98  

 میلیون ریال  تجهیز مدارس متوسطه اول
 استان 

 
91999 96999 95999 19999 19999  

 درصد نیازمند بهسازی و نوسازی به کل زیربنای مدارس متوسطه اول نسبت زیربنای مدارس متوسطه اول
 استان 

 
99 86 88 15 11  

 برنامه آموزش متوسطه دوم 

 نفر آموز در کالس کالبدی تراکم دانش
 استان 

 
81/98 81/99 81/11 81/99 89/58  

 میلیون ریال  تجهیز مدارس متوسطه دوم
 استان 

 
86999 85999 99999 99999 99999  

 درصد نسبت زیربنای مدارس متوسطه نیازمند بهسازی و نوسازی به کل زیربنای مدارس متوسطه دوم
 استان 

 
99 86 88 15 11  

 ای برنامه آموزش متوسطه فنی و حرفه

 متر مربع ای های فنی و حرفه سرانه فضای آموزشی و کارگاهی هنرستان
 استان

 
19/98 19/99 19/65 16/96 16/11  

 میلیون ریال  ای تجهیز هنرستانهای فنی و حرفه
 استان

 
6999 1899 5199 5699 19599  

 درصد ای های فنی و حرفه ای نیازمند بهسازی و نوسازی به کل زیربنای هنرستان هنرستانهای فنی و حرفه زیربنای نسبت
 استان

 
99 19 19 81 99  

 متر مربع کارودانشسرانه فضای آموزشی و کارگاهی دبیرستانهای 
 استان

 
11/9 11/69 11/58 19 19/9  

 میلیون ریال  تجهیز دبیرستانهای کارودانش
 استان

 
1999 1599 9699 6199 1899  

 درصد نسبت زیربنای دبیرستانهای کارودانش نیازمند بهسازی و نوسازی به کل زیربنای دبیرستانهای کارودانش
 استان

 
19 91 91 91 85  

 تامین، توسعه و تجهیز فضاهاو ساختمانهابرنامه 

 درصد نسبت ساختمانهای نیازمند تعمیر و بهسازی به کل ساختمانها
 استان

 
19 99 99 89 89  

 متر مربع توسعه ساختمانها
 استان

 
598 519 519 599 599  

 میلیون ریال تاسیسات و تجهیزات اداری
 استان

 
59999 59999 59999 59999 59999  



 1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش آموزش  1جدول شماره ادامه 

 شاخص هدف
 واحد

 گیری اندازه
 سطح پوشش

 پیش بینی

 جمع کل
1956 1951 1955 1955 1199 

  فصل آموزش 

  ای  برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه

 درصد نسبت آموزش گیران فنی وحرفه ای )زن ومرد(به متقاضیان 
 استان 

 
     

 

 میلیون ریال  ای  تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه
 استان 

 
6999 5999 19999 19999 19999  

ای نیازمند بهسازی و نوسازی به کل زیربنای مراکز آموزش فنی و  نسبت زیربنای مراکز آموزش فنی و حرفه

 ای حرفه
 درصد

 استان 

 
89 11 11 11 5  

 میلیون ریال  های تخصصی تجهیز مراکز آموزشی سایر آموزش
 استان 

 
9999 9999 9999 9999 9999  

  برنامه آموزش استثنائی

  9/65 9/65 9/61 9/66 9/69 استان  درصد سهم دانش آموز با نیاز ویژه کرانه پایین تحت پوشش از کل دانش آموزان مشمول

  99/61 99/61 99/61 99/11 99/11 استان  متر مربع آموزان استثنائی سرانه فضای آموزشی و کارگاهی دانش

  5999 5999 5999 6999 6999 استان  میلیون ریال  تجهیز مدارس استثنائی 

  88 85 96 19 99 استان  درصد استثنائینسبت مساحت زیربنای مدارس استثنائی نیازمند بهسازی و نوسازی به کل مساحت مدارس 

  1/6 1/9 1/1 1/9 1/8 استان  درصد سهم دانش آموز با نیاز ویژه کرانه باال ) استعداد درخشان ( تحت پوشش از کل دانش آموزان 

  19/91 19/91 19/91 19/91 19/91 استان  متر مربع آموزان استعدادهای درخشان سرانه فضای آموزشی و کارگاهی دانش

  8999 8999 8999 8999 8999 استان  میلیون ریال  تجهیز مدارس استعدادهای درخشان

نسبت مساحت زیربنای مدارس استعدادهای درخشان نیازمند بهسازی و نوسازی به کل مساحت مدارس 

 استعدادهای درخشان
  19 16 15 88 89 استان  درصد

 



 1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش آموزش  2جدول شماره 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

 سطح پوشش

 پیش بینی

 جمع 

جمع دوران 

 برنامه ششم
  مرتبط کمی هدف شاخص عنوان

 یک هرعملیات) باهرعملیات

 (شاخص

 
1956 1951 1955 1955 1199 

 فصل آموزش 

 برنامه آموزش ابتدائی 

دستیابی همگانی به   تراکم دانش آموز در کالس کالبدی  19961 11999 11196 11111 11589 11519 استان  مترمربع احداث، توسعه و خرید مدارس ابتدایی

  -آموزش ابتدایی 

توسعه کمی و کیفی و 

استاندارد سازی 

امكانات و فضاهای 

 آموزشی 

 915999 58999 59999 16999 18999 65999 استان  ریال میلیون تجهیز مدارس ابتدایی 
نسبت زیربنای مدارس ابتدایی نیازمند  

 تجهیز به کل زیر بنای مدارس ابتدایی

 58119 16199 16666 16981 16969 16159 استان  مترمربع نوسازی مدارس ابتداییبهسازی و  

نسبت زیربنای مدارس ابتدایی نیازمند  

بهسازی و نوسازی به کل زیر بنای 

 مدارس ابتدایی

 برنامه آموزش متوسطه اول 

 1999 استان  مترمربع احداث، توسعه و خرید مدارس متوسطه اول
1999 1999 1999 

1999 91999 
 

 تراکم دانش آموز در کالس کالبدی

توسعه کمی و کیفی و 

استاندارد سازی 

امكانات و فضاهای 

 آموزشی

 155999 19999 19999 95999 96999 91999 استان  میلیون ریال تجهیز مدارس متوسطه اول

نسبت زیربنای مدارس متوسطه اول  

نیازمند تجهیز به کل زیر بنای مدارس 

 اولمتوسطه 

 19565 5999 5999 5869 5151 5959 استان  مترمربع بهسازی و نوسازی مدارس متوسطه اول

نسبت زیربنای مدارس متوسطه اول  

نیازمند بهسازی و نوسازی به کل زیر 

 بنای مدارس متوسطه اول

 برنامه آموزش متوسطه دوم نظری

 تراکم دانش آموز در کالس کالبدی  88989 1989 1999 1659 1999 1989 استان  مترمربع احداث، توسعه و خرید مدارس متوسطه دوم 

توسعه کمی و کیفی و 

استاندارد سازی 

امكانات و فضاهای 

 آموزشی

 111999 99999 99999 99999 85999 86999 استان  میلیون ریال تجهیز مدارس متوسطه دوم 

نسبت زیربنای مدارس متوسطه  

بنای مدارس نیازمند تجهیز به کل زیر 

 متوسطه دوم

 91986 6999 6899 6988 6961 6159 استان  مترمربع بهسازی و نوسازی مدارس متوسطه دوم 

نسبت زیربنای مدارس متوسطه  

نیازمند بهسازی و نوسازی به کل زیر 

 بنای مدارس متوسطه دوم

 ای  برنامه آموزش متوسطه فنی و حرفه

 6999 1918 1199 1815 1119 1999 استان  مترمربع فنی و حرفه ایو خرید هنرستانهای  احداث،توسعه
سرانه فضای آموزشی وکارگاهی  

توسعه کمی و کیفی و  هنرستانهای فنی و حرفه ای

استاندارد سازی 

امكانات و فضاهای 

توسعه  -آموزشی 

منابع انسانی و تامین 

نیروی انسانی ماهر 

 مورد نیاز 

 18999 19599 5699 5199 1899 6999 استان  میلیون ریال  ای تجهیز هنرستانهای فنی و حرفه

نسبت زیربنای هنرستانهای فنی و  

حرفه ای نیازمند تجهیز به کل زیر 

 بنای هنرستانهای فنی وحرفه ای

 5999 8169 8999 1586 1696 1185 استان  مترمربع  بهسازی و نوسازی هنرستانهای فنی و حرفه ای\

هنرستانهای فنی و نسبت زیربنای  

حرفه ای نیازمند بهسازی و نوسازی به 

کل زیر بنای هنرستانهای فنی و حرفه 

 ای

 



1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش آموزش  2جدول شماره ادامه 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

 سطح پوشش

 پیش بینی

 جمع 

جمع دوران برنامه 

 ششم
 شاخص عنوان

) باهرعملیات مرتبط کمی هدف

 (شاخص یک هرعملیات

 
1956 1951 1955 1955 1199 

 فصل آموزش 

احداث، توسعه و خرید دبیرستانهای کار و 

 دانش
 مترمربع

 استان 

 
666 169 598 599 1995 1888 

سرانه فضای آموزشی و کارگاهی  

 دبیرستانهای کاردانش

 
 میلیون ریال  تجهیز دبیرستانهای کار و دانش

 استان 

 
1999 1599 9699 6199 1899 85999 

کار و دانش نسبت زیربنای دبیرستانهای  

نیازمند تجهیز به کل فضای آموزشی و 

 کارگاهی دبیرستانهای کاردانش

 مترمربع کار و دانش دبیرستانهای ونوسازی بهسازی 
 استان 

 
598 1959 1811 1991 1119 6999 

نسبت زیربنای دبیرستانهای کار و دانش  

نیازمند بهسازی و نوسازی به کل زیر بنای 

 دبیرستانهای کارو دانش

 برنامه تامین، توسعه و تجهیز فضاهاو ساختمانها 

 مترمربع تعمیرات اساسی
 استان 

 
5591 5619 5191 5869 5959 11899 

 
توسعه منابع انسانی و  

تامین نیروی انسانی 

ماهر و متخصص مورد 

 نیازفعالیتهای استان

 مترمربع توسعه ساختمانها
 استان 

 
598 519 519 599 599 1969 

 
 

 میلیون ریال تاسیسات و تجهیزات اداری
 استان 

 
59999 59999 59999 59999 59999 199999 

 
 

 ای  برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه

 مترمربع ای وحرفه فنی مراکزآموزش وتكمیل احداث 
 استان

 
1968 1119 1955 1959 1199 1199  

 نسبت آموزش گیران فنی و حرفه ای

 ) زن و مرد ( به متقاضیان 

وسعهآموزشهایفنیوحرفهت

ایباتوجهبهالزاماتتوسعهو

 -  گرایشهای

توسعهكمیوکیفیواستاندار

دسازیامكاناتوفضاهایآموز

شیتخصصیفعالیتهادراستا

 ن

 میلیون ریال تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
 استان

 
6999 5999 19999 19999 19999 11999 11999 

مراکز آموزش فنی و حرفه ای  زیربنای نسبت

نیازمند تجهیز به کل زیر بنای مراکز آموزش 

 فنی وحرفه ای

بهسازی و نوسازی مراکز آموزش فنی و  

 حرفه ای
 مترمربع

 استان

 
151 1916 1551 1598 1515 1655  

زیربنای مراکز آموزش فنی و حرفه ای  نسبت

زیربنای نیازمند بهسازی و نوسازی به کل 

 مراکز آموزش فنی و حرفه ای

 

 تجهیز سایر مراکز آموزش های تخصصی 

 

 میلیون ریال

 

 استان

 

9999 9999 9999 9999 9999 89999 89999 

 

سایر آموزشهای  نسبتزیربنای مراکز آموزش

تخصصی نیازمند تجهیز به کل زیربنای 

 مراکزآموزشی سایر آموزشهای تخصصی



 1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش آموزش  2جدول شماره ادامه 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

سطح 

پوش

 ش

 پیش بینی

 جمع 

جمع دوران برنامه 

 مرتبط کمی هدف شاخص عنوان ششم

 (شاخص یک هرعملیات) باهرعملیات
 

1956 1951 1955 1955 1199 

 فصل آموزش 

 برنامه آموزش استثنائی 

 696 696 9 9 9 851 918  مترمربع استثناییاحداث، توسعه مدارس 

سهم دانش آموزان با نیازویژه کرانه 

پایین تحت پوشش از کل دانش آموزان 

 مشمول

ارتقاء کیفی نظام 

 -آموزش استان 

توسعه کمی و کیفی 

و استاندارد سازی 

امكانات و فضاهای 

 آموزشی

 96999 96999 5999 5999 5999 6999 6999  میلیون ریال تجهیز مدارس استثنایی 

نسبت مساحت زیر بنای مدارس 

استثنایی نیازمند تجهیز به کل مساحت 

 مدارس استثنایی

  19955 9899 9991 9115 8185 8595  مترمربع بهسازی و نوسازی مدارس استثنایی 

نسبت مساحت زیر بنای مدارس 

استثنایی نیازمند بهسازی و نوسازی به 

 استثناییکل مساحت مدارس 

 9 9 9 9 9 9 9  مترمربع  احداث و توسعه مدارس استعدادهای درخشان 

 سهم دانش آموز با نیاز ویژه کرانه باال

) استعداد درخشان ( تحت پوشش از کل  

 دانش آموزان

 19999 19999 8999 8999 8999 8999 8999  میلیون ریال تجهیز مدارس استعدادهای درخشان 

بنای مدارس  نسبت مساحت زیر

استعدادهای درخشان نیازمند تجهیز به 

کل مساحت مدارس استعدادهای 

 درخشان

 696 9191 599 599 519 199 116  مترمربع بهسازی و نوسازی مدارس استعدادهای درخشان 

 مدارس نسبتمساحت زیر بنای

استعدادهای درخشان نیازمند بهسازی و 

نوسازی به کل مساحتمدارس 

 درخشاناستعدادهای 

 



 )میلیون ریال(             1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات بخش آموزش  3جدول شماره 

 شاخص هدف

قیمت هر واحد 

 کار 

 ) هزار ریال (

 جمع پیش بینی

1956 1951 1955 1955 1199 

 1589151 1951999 1969999 511161 591999 599189 فصل آموزش 

 1559999 119999 199999 959999 969999 919999   برنامه آموزش ابتدائی 

 1989999 851999 859999 866999 898999 895999 19999 احداث، توسعه و خرید مدارس ابتدایی

 915999 58999 59999 16999 18999 65999  تجهیز مدارس ابتدایی 

 155999 11999 19999 95999 96999 91999 8999 بهسازی و نوسازی مدارس ابتدایی 

 515999 891999 898999 158999 151999 111999  برنامه آموزش متوسطه اول

 666999 111999 118999 199999 181999 189999 19999 احداث، توسعه و خرید مدارس متوسطه اول 

 155999 19999 19999 95999 96999 91999  متوسطه اولتجهیز مدارس 

 51999 89999 89999 15999 15999 11999 8999 بهسازی و نوسازی مدارس متوسطه اول 

 698151 199999 199999 99161 111999 185189  برنامه آموزش متوسطه دوم نظری 

 116151 195999 195999 19161 55999 59189 89999 احداث، توسعه و خرید مدارس متوسطه 

 111999 99999 99999 99999 85999 86999  تجهیز مدارس متوسطه 

 18999 19999 19999 19999 11999 19999 8999 بهسازی و نوسازی مدارس متوسطه 

 999999 59999 59999 19999 69999 99999  ای  برنامه آموزش متوسطه فنی و حرفه

 111999 91599 99699 85199 89899 81999 89999 هنرستانهای فنی و حرفه ایو خرید  احداث،توسعه

 18999 19599 5699 5199 1899 6999   تجهیز هنرستانهای فنی و حرفه ای

 81999 9199 1599 1899 9699 9999 8999  بهسازی و نوسازی هنرستانهای فنی و حرفه ای

 55999 89899 88199 15699 16599 11999 89999 احداث، توسعه و خرید دبیرستانهای کار و دانش

 85999 1899 6199 9699 1599 1999   تجهیز دبیرستانهای کار و دانش

 11999 9699 9899 8599 8199 8999 8999 بهسازی و نوسازی دبیرستانهای کار و دانش 

 199999 199999 199999 199999 199999 199999  برنامه تامین، توسعه و تجهیز فضاهاو ساختمانها 

 899999 99999 99999 99999 99999 99999 9999 تعمیرات اساسی

 199999 89999 89999 89999 89999 89999 89999 توسعه ساختمانها

 199999 59999 59999 59999 59999 59999  تاسیسات و تجهیزات اداری

 899999 69999 99999 99999 19999 19999  ای  برنامه آموزش غیررسمی فنی و حرفه

 119999 99999 99999 89999 89999 89999 19999 ای وحرفه فنی مراکزآموزش وتكمیل احداث 

 11999 19999 19999 19999 5999 6999  تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای 

 11999 19999 19999 19999 1999 1999 9999 بهسازی و نوسازی مراکز آموزش فنی و حرفه ای 

 89999 9999 9999 9999 9999 9999  9999 تجهیز سایر مراکز آموزش های تخصصی 

 



 )میلیون ریال(             1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات بخش آموزش  3جدول شماره ادامه 

 شاخص هدف

قیمت هر واحد 

 کار 

 ) هزار ریال (

 پیش بینی

 جمع
1956 1951 1955 1955 1199 

       فصل آموزش

 199999 89999 89999 89999 89999 89999  برنامه آموزش استثنائی

 19999 9 9 9 9999 9999 19999 احداث، توسعه مدارس استثنایی

 96999 5999 5999 5999 6999 6999  تجهیز مدارس استثنایی

 96999 5999 5999 5999 6999 6999 8999 بهسازی و نوسازی مدارس استثنایی

 9 9 9 9 9 9 19999 احداث و توسعه مدارس استعدادهای درخشان

 19999 8999 8999 8999 8999 8999  تجهیز مدارس استعدادهای درخشان

 5999 8999 8999 8999 1999 1999 8999 بهسازی و نوسازی مدارس استعدادهای درخشان

 



 فصل هشتم : امور رفاه اجتماعی -8

 بهزیستی -8-1

 بنیاد شهید -8-2

 

 

 

 

 



 بهزیستی -1-8

 

 1396-1400بوشهر در برنامه ششم  توسعه  استان: شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش بهزیستی  1جدول شماره 

 شاخص هدف
 واحد

 گیری اندازه
 6931 سطح پوشش

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

 اجتماعی  فصل رفاه و تامین

 برنامه حمایت از خانواده و فرزندان 

 4 34 11/5 14/1 13/1 16/6 استان درصد نسبت زیر بنای مراكز حمایتی ایجاد شده به مورد نیاز 

 64 63/0 51/1 96/1 91/9 93/6 استان درصد نسبت زیر بنای فضاهای حمایتی نیازمند بهسازی و نوسازی به كل فضاهای موجود 

 4 16/6 11/1 11/0 01/1 01/6 استان درصد نسبت زیر بنای مراكز حمایتی تجهیز شده به مراكز موجود 

 برنامه توانبخشی 

 4 14 19/5 11/5 11/5 11/5 استان درصد بخشی ایجاد شده به كل فضاهای مورد نیاز  نسبت زیربنای فضاهای توان

 64 56/1 61/1 51/9 51/0 99/1 استان درصد نسبت زیر بنای فضاهای توانبخشی نیازمند بهسازی و نوسازی به كل فضاهای موجود 

 4 11/5 14/1 06/1 99 51/1 استان درصد نسبت زیر بنای فضاهای توانبخشی تجهیز شده به كل فضاهای موجود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1396-1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: حجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی بخش بهزیستی  2جدول شماره 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

سطح 

 پوشش
6931 

جمع  پیش بینی

دوران 

برنامه 

 ششم

 مرتبط كمی هدف شاخص عنوان

 یك هرعملیات) عملیات هر با

 (شاخص

 مرتبط اجرایی هایسیاست

 6044 6933 6931 6931 6931 استان توسعه ملی سند براساس

 اجتماعی  فصل رفاه و تامین

 برنامه حمایت از خانواده و فرزندان

   6111/1 6161/1 314 4 01/3 استان مترمربع احداث و توسعه مراكز حمایتی
نسبت مراكز حمایتی ایجادشده به 

 مورد نیاز

ریشه كنی فقر شدید و بهره مندی همگانی 

 -از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی 

صیانت از كیان خانواده و ارتقاء عزت نفس و 

 كرامت انسانی 

) احداث, توسعه كمی و كیفی و بهبود 

 استاندارد مراكز حمایتی (

بهسازی و نوسازی مراكز 

 حمایتی
   6651 6965/1 344 151/1 909/1 استان مترمربع

نسبت زیر بنای فضاهای حمایتی 

نیازمند بهسازی و نوسازی به كل 

 فضاهای موجود 

 تجهیز مراكز حمایتی 
میلیون 

 ریال
   64144 64444 1144 5544 590/1 استان

نسبت مراكز حمایتی تجهیز شده به 

 مراكز موجود

صیانت از كیان خانواده و ارتقاء عزت 

 نفس و كرامت انسانی

) احداث, توسعه كمی و كیفی و بهبود  

 استاندارد مراكز حمایتی ( 

 برنامه توانبخشی 

احداث و توسعه فضاهای 

 توانبخشی 
   4 4 4 4 4 استان مترمربع

بخشی  نسبت زیربنای فضاهای توان

 ایجاد شده به كل فضاهای مورد نیاز 
 تعادل بخشی در استفاده از 

 فرصت های اجتماعی بر اساس اصول

آمایشسرزمین و تعمیق فرهنگ اصیل 

 ایرانی ـ اسالمی

بهسازی و نوسازی فضاهای توان 

 بخشی
   6415/1 165/1 4 39/1 61/1 استان مترمربع

نسبت زیر بنای فضاهای توانبخشی 

نیازمند بهسازی و نوسازی به كل 

 فضاهای موجود 

 تجهیز فضاهای توان بخشی
میلیون 

 ریال
   0144 1144 5444 4 1395 استان

نسبت زیر بنای فضاهای توانبخشی 

 تجهیز شده به كل فضاهای موجود  

 

 



 

 

 

 )میلیون ریال(1396-1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استان: سرمایه گذاری مرتبط با حجم عملیات بخش بهزیستی  3جدول شماره 

 شاخص هدف

قیمت هر 

 واحد كار 

) هزار 

 (ریال

6931 

 ششمجمع دوران برنامه  پیش بینی

 جمع سایر عمومی 6044 6933 6931 6931 6931

 519514 4 519514 35444 13144 11144 90144 3114 34673  اجتماعی  فصل رفاه و تامین

 541194 4 541194 10444 11144 11144 95144 1194 51316    برنامه حمایت از خانواده و فرزندان 

 661444  661444 51444 91444 91444 63444 4 6091 5444 حمایتیاحداث و توسعه مراكز 

 01194  01194 65144 3444 64144 1544 1194 5114 1444 بهسازی و نوسازی مراكز حمایتی

 09144  09144 60144 64144 64444 1144 5544 59041 1444 تجهیز مراكز حمایتی 

 11114  11114 91444 69444 65444 5444 114 1415  برنامه توانبخشی 

 51444  51444 51444 4 4 4 4 4 51444 احداث و توسعه فضاهای توانبخشی 

 59514  59514 1144 1144 1144 4 114 614 1444 بهسازی و نوسازی فضاهای توان بخشی

 61144  61144 1144 0144 1144 5444 4 1395 1444 تجهیز فضاهای توان بخشی

 

 



 بنیاد شهید -8-2

 

 1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استانترویج فرهنگ ایثار و شهادت : شاخص های هدف کمی عملیات اصلی برنامه  1جدول شماره 

 شاخص هدف
 واحد

 گیری اندازه
 سطح پوشش

برآورد 

6931 

 پیش بینی

6931 6931 6931 6933 6044 

 اجتماعی  فصل رفاه و تامین

 برنامه آموزشی و ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

 644 644 644 11 11 14 استان/شهرستان درصد نسبت گلزارهای شهیدان, بهسازی و احیاء و مرمت شده به كل گلزارهای استان 

 644 1349 1143 14 01 94 استان/شهرستان درصد نسبت مراكز توانبخشی احداث شده ایثارگران به كل مراكز مورد نیاز 

 644 644 14 01 91 54 استان/شهرستان درصد نسبت مراكز فرهنگی احداث شده در گلزارهای شهدا به مورد نیاز 

 

 

 1396 -1400بوشهر در برنامه ششم توسعه  استانحجم عملیات مرتبط با شاخص های هدف کمی عملیات اصلی برنامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت :  2جدول شماره 

 شاخص هدف

 واحد

 اندازه

 گیری 

 سطح پوشش
مقدار پایه 

6931 

 پیش بینی
جمع دوران 

 برنامه ششم

 هر با مرتبط كمی هدف شاخص عنوان

 (شاخص یك هرعملیات) عملیات

 براساس مرتبط اجرایی هایسیاست

 6044 6933 6931 6931 6931 استان توسعه ملی سند

 اجتماعی  فصل رفاه و تامین

 برنامه فرهنگی, آموزشی, ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

بهسازی, احیاء و مرمت گلزارهای 

 شهیدان
 549 4 4 11 10 00 51 استان گلزار 

نسبت گلزارهای شهیدان, بهسازی و احیاء 

اعتال ء فرهنگ دینی و ارزشهای فرهنگی و  و مرمت شده به كل گلزارهای استان 

دراستفاده از فرصت های تعادل بخشی  -هویتی 

اجتماعی بر اساس اصول آمایش سرزمین و 

 تعمیق فرهنگ اصیالیرانی ـ اسالمی

احداث و توسعه مراكز توانبخشی 

 ایثارگران 
 64514 6644 5544 5544 5911 5911 4 استان مترمربع

نسبت مراكز توانبخشی احداث شده 

 ایثارگران به كل مراكز مورد نیاز 

احداث و توسعه مراكز فرهنگی در 

 گلزارهای شهدا 
 60514 4 114 1144 5114 5114 5114 استان مترمربع

نسبت مراكز فرهنگی احداث شده در 

 گلزارهای شهدا به مورد نیاز 

 

 

 

 



 

 )میلیون ریال(                     1396 -1400در برنامه ششم توسعه  ستان بوشهرابرنامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  : سرمایه گذاری استانی مرتبط با حجم عملیات 3جدول شماره 

 شاخص هدف

قیمت هر واحد 

 كار 

 ) هزار ریال (

مقدار پایه 

6931 

 جمع دوران برنامه ششم پیش بینی

 جمع سایر عمومی 6044 6933 6931 6931 6931

         اجتماعی  فصل رفاه و تامین

ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و برنامه فرهنگی, آموزشی, 

 شهادت ایثارگران
    693144 693144 653114 651444 14444 110414   110414 

 51414 4 51414 4 4 11144 11144 31444 64934 944444 بهسازی, احیاء و مرمت گلزارهای شهیدان

 014444 4 014444 14444 644444 644444 644444 644444 4 1114 احداث و توسعه مراكز توانبخشی ایثارگران 

 641444 4 641444 4 51444 59444 94444 94444 4 1604 احداث و توسعه مراكز فرهنگی در گلزارهای شهدا 

 

 


