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  رزیی استان بوشهر و ربانهمت سازمان مدریی 

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر
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 یخواجه برج سفید آرمانی:رفنیمد
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 ی اصلی مطالعاتی:هاسرگروه

 کوروش کمالیبررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:محمد علی محمدی
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 رضا جاللیداری و سازمانی: ا-بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیریبررسی و تحلیل اقتصادی:
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 رامین ساعد موچشیبررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:
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 بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهی

 ضوابط ومقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه 

GIS ،IT  :مرتضی بیدگلیو گرافیک 

 تلفیق : رضا احمدیان 

 آینده نگاری: طاها ربانی

 :آدرس کارفرما
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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایی:                        مدیر فنی: ،مجتبی رفیعیانفیروز توفیقمشاوران عالی: 

  سونیا کریمی                      آرمان خواجه برج سفیدی وحسین آرامی رتضی ثابت قدمم

 گروه بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:
 گروه 

 بررسی و تحلیل سیاسی اداری و سازمانی:
 ها:گروه بررسی و تحلیل پیوندهای بین سکونتگاه

 مدیر گروه: کوروش کمالی

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 یرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 بانفریده آذر

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 مدیر گروه: حمید محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 های زیربنایی:گروه تحلیل ویژگی گروه بررسی و تحلیل محیط زیست:

 مدیر گروه: صدیقه فیضی مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار روه بررسی و تحلیل اقتصادی:گ مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : میثم نصیریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:

 و گرافیک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی گروه: محمدعلی محمدی مدیر

 مرتضی بیدگلیمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیجالل مهسا گروه بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 موچشی رامین ساعدمدیر گروه:  احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی:

 ضا احمدیانمدیر گروه: ر

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفیق و های جمعیتی:گروه بررسی و تحلیل ویژگی

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حمید حسین نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان تحلیل نظام سکونتگاهی:گروه بررسی و 

 سفیدی آرمان خواجه برج مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی :آینده نگاریگروه 

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها ربانی

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسی و تحلیل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی گروه بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهی هدی پورپیرعلی

 علی اصغر محمدی پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 5 ................................................................................................................................................. شگفتاریپ

 1 ............................................................................................................ درآمد -1-2-3-5-2

 6 .................................................................................. یعموم یدرآمدها -1-2-3-5-2-1

 11 ................... هاآن سهم و میرمستقیغ و میمستق یاتیمال یدرآمدها -1-2-3-5-2-2

 11 ........................................................ ...( خدمات بیمه،) درآمدها سایر -1-2-3-5-2-3

 11 ................................................................................. یاختصاص درآمد -1-2-3-5-2-4

 11 ...................................................................................... یمال منابع نیتأم -1-2-3-5-3

 11 .......................................................................................... یدولت منابع -1-2-3-5-3-1

 به آن مصارف یچگونگ و یاهیسرما یهاییدارا تملک اعتبار -1-2-3-5-3-1-1

 11 ................................................................................. یاستان و یمل کیتفک

 و یمل کیتفک به آن مصارف یچگونگ و یانهیهز اعتبارات -1-2-3-5-3-1-2
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 32 ....................................... یدولت یها شرکت یها یگذار هیسرما -1-2-3-5-3-1-3
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 35 ...................................................................................................... یانهیهز
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 فهرست جداول

 3 ........................................ (عملکرد) 1334- 44 دوره یط کشور یعموم یدرآمدها از بوشهر استان سهم: 1 جدول

 3 ..... (عملکرد) 1334-44 دوره یط درآمد اقالم تفکیک به کشور یعموم یدرآمدها از بوشهر استان سهم: 2 جدول

 6 ................................ (عملکرد) 1334-43 -استان یداخل ناخالص تولید به یمالیات و یعموم رآمدد نسبت: 3 جدول

 7 ............................................. 1341 سال ثابت و یجار متیق به استان یعموم یدرآمدها تحوالت روند:  4 جدول

 11 ................................................. الیر اردیلیم -یجار متیق به بوشهر استان یعموم یدرآمدها عملکرد:  5 جدول

 11 .................................. الیر اردیلیم -1341 سال ثابت متیق به بوشهر استان یعموم یدرآمدها عملکرد:  6 جدول

 -44یهاسال یط استان درآمد کل از یدرآمد یهافیرد از کی هر سهم میانگین و ساالنه رشد متوسط:  7 جدول

 11 .................................................................................................................................... درصد -(عملکرد) 1334
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 13 .................................................................. 1335-41 یهاسال یط بوشهر استان یاختصاص یدرآمدها: 4 جدول

 21 .................... 1337 -44 - دستگاه برحسب بوشهر استان ییاجرا یهادستگاه یعمران اعتبارات عملکرد: 11 جدول

 26 ...... 1337 -44 - بوشهر استان ییاجرا یهادستگاه یعمران اعتبارات ساالنه رشد متوسط و سهم متوسط: 11 جدول
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 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1344در فروردین سال برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر 

 به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد. استان بوشهر(

آن در  ینیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

دوین متفاوت است، از آن جمله ت هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شده لیتشک مقیاس ملی از مراحل مختلفی

و  اهداف اندازچشمبه تدوین  یپژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی 

 ارائهاتی به عملی و سطح کندیمی مشخص للالمنیبو  و جایگاه این استان را در سطح ملی پردازدیدر استانماقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازین موردی هاپروژهو  هاطرح

ص به مشخ طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شده نیتدو در برنامه ازین موردعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

شرح  اصلی و ارکان مراحل .پردازدیم شده ینیبشیپی هااستیسو  هابرنامهاز  پایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:تدوین سند آمایش

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

جربیات جهانی و ت هاروشدوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم،  فصل شود.شهر، بررسی و ارزیابی میمرتبط با استان بو فرادست

 ایش است.های مکانی آمنیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه داده اختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

د. رسانی عمومی را به انجام میاجماع سازمکاری وه یدهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناساچهارم،  فصل

ر فصل ششم، نیاز اختصاص دارد. د بندی اقدامات مورداولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقهمسئلهفصل پنجم به 

بر  شهای اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه آمایتحلیل مسائل و مزیت

های مطالعاتی الزم برای تهیه اسناد توسعه فصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  اساس

 اختصاص دارد. راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

داری و سازمانی، ا -، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیستیزطیمح

بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و 

ها، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل
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گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.قرار می یموردبررساستان را 

ناسایی و شامل چهار فصل با عناوین: ش توسعه فضایی اختصاص داشته یوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

و تدوین  توسعه فضایی استان یوهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و وسعه، معرفی طرحگام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی ت

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گابع مالی سرمایهگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد مندر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرمپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت م

 آمایش است.

 تهیه طرح عملیاتی آمایش مرحله دوم:

 گردد.در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

صیلی و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمیلی آمایش گام اول این مرحله به انجام مطالعات تفص

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

دخالن(، م مشتمل بر کلیه ذی)دی های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهرونها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم کمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.می

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدو، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاستکنترل اهداف خرد

 های اجرایی توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، 

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه می، نقشه سیاستهای ویژه موضوعی و موضعی توسعهمعرفی طرح
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ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

، روش جرااهای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

جم نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار گام پن

های سیاست های ارزیابی برنامه وپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.مه میاجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنا

 پایش و ارزیابی برنامه آمایش مرحله سوم:

 شود.در این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می

توسعه و  پایش ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملفزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ اارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانرنامه آمایش استان و ارائه گزارشگیری و تعیین اثرات آن بر بهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

عی و های موضاد بازنگریپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگریکوچک

زارش استان با عنوان گ یمطالعات اقتصاد رندهیاستان است که دربرگ شیگزارش حاضر از مجموعه مطالعات برنامه آما

-3-2-1و  4-5-3-2-1، 2-5-3-2-1ینطبق با بندهامصارف( و م-یمنابع مال نیتام-کالن استان )درآمد  یاقتصاد لیتحل

  شرح خدمات است. 5-5



 مصارف(-یمنابع مال نیتام-کال ن استان)درآمد  یاقتصاد  لیتحل ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  

 

5002212B002130306RE102960827م 

 

1 

 



 مصارف(-یمنابع مال نیتام-کال ن استان)درآمد  یاقتصاد  لیتحل ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  

 

5002212B002130306RE102960827م 

 

2 

 



 مصارف(-یمنابع مال نیتام-کال ن استان)درآمد  یاقتصاد  لیتحل ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  

 

5002212B002130306RE102960827م 

 

3 

 



 مصارف(-یمنابع مال نیتام-کال ن استان)درآمد  یاقتصاد  لیتحل ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  

 

5002212B002130306RE102960827م 

 

4 

 



 مصارف(-یمنابع مال نیتام-کال ن استان)درآمد  یاقتصاد  لیتحل ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  

 

5002212B002130306RE102960827م 

 

5 

 



 مصارف(-یمنابع مال نیتام-کال ن استان)درآمد  یاقتصاد  لیتحل ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  

 

5002212B002130306RE102960827م 

 

6 



 مصارف(-یمنابع مال نیتام-کال ن استان)درآمد  یاقتصاد  لیتحل ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  

 

5002212B002130306RE102960827م 

 

1 

 درآمد -1-2-3-5-2

ی مالی است. قانون محاسبات عمومی، هااستیسبودجه برنامه مالی ساالنه و یکی از ابزارهای مهم دولت جهت اعمال 

ه، ی مندرج در برنامه پنج سالهااستیسو  هاهدفکه در قالب  کندیمبودجه ساالنه را برنامه عملیات اجرایی دولت تعریف 

وابسته  و مؤسسات انتفاعی هابانکی دولتی، هاشرکت. بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی، بودجه دشویمتهیه و تدوین 

 به دولت است.

 برای انجام عملیات است که منجر به نیل هانهیهزی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد نیبشیپبودجه حاوی 

( و )منابع هایافتیدری، بودجه دولت در دو بخش زیربودجهدر نظام نوین  رو نیا از. شودیمی قانونی هاهدفو  هااستیس

ی دولت به درآمدهای عمومی، منابع ناشی از هایافتیدر. بر این اساس ردیگیم)مصارف( مورد بررسی قرار  هایپرداخت

 .شودیمی بند میتقساصی ی مالی و درآمدهای اختصهاییدارای، منابع ناشی از واگذاری اهیسرمای هاییداراواگذاری 

ی اجرایی وصول و به خزانه هادستگاهقانون محاسبات عمومی توسط  موجب بهدرآمدهای عمومی درآمدهایی هستند که 

ی اجتماعی، دریافت هاکمک. درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها )دریافت شوندیمدولت واریز 

و درآمدهای  هاخسارتو  جرائم، درآمدهای خدمات و فروش کاال، هاییداراموال و ی بالعوض، درآمدهای اهاکمک

تی، ی دولهاساختمانی از اقالمی مانند فروش نفت خام، اهیسرمای هاییدارای ناشی از واگذاری هایافتیدرمتفرقه( است. 

ی هاییارادی ناشی از واگذاری هایافتیدر. و سایر اقالم تشکیل شده است رمنقولیغو تجهیزات، اموال منقول و  آالتنیماش

 ی دولتی و سایر موارد است.هاشرکتمالی شامل فروش اوراق مشارکت، تسهیالت خارجی، منابع ناشی از واگذاری 

قانون محاسبات عمومی برای مصرف یا مصارف  موجب بهاز درآمدهایی که  عبارت استدرآمدهای اختصاصی نیز 

ی هااهدستگقانون توسط  موجب به. این درآمدها گرددیمتحت عنوان درآمد اختصاصی منظور خاص در بودجه کل کشور 

در خصوص  گذارقانون. رسندیمی خاص همان دستگاه هانهیهزاجرایی وصول و به خزانه دولت واریز شده و به مصرف 

 .کندیمدرآمدهای اختصاصی موارد مصرف را مشخص 

استان بوشهر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در بخش اول کار جایگاه استان در این گزارش وضعیت درآمدهای 

بوشهر در اقالم مختلف درآمدهای عمومی کشور در یک دوره زمانی بررسی شده و سپس میزان وابستگی دولت به اقتصاد 

ولید بت درآمدهای مالیاتی به تدر استان بوشهر با دو شاخص نسبت درآمدهای عمومی به تولید ناخالص داخلی استان و نس

 دهندهلیشکتناخالص داخلی استان مورد سنجش قرار گرفته است. در بخش بعدی درآمدهای عمومی استان به تفکیک اقالم 

 درآمدهای اختصاص در استان بوشهر بحث شده است.  تینها درآن بررسی شده و 
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 دولت جایگاه استان بوشهر در کشور از نظر درآمدهای عمومی -الف

یاتی، ی پول شامل درآمدهای مالالمللنیبی آماری صندوق بندطبقهنظام  بر اساسدرآمدهای استانی یا منابع عمومی استان 

و خسارت، درآمدهای  جرائمدرآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از خدمات و فروش کاال، درآمد حاصل از 

 . باشدیمی اهیسرمای هاییدارامتفرقه و واگذاری 

مشاهده  2جدول و  1جدول در  توانیمرا  1344تا  1334ی هاسالسهم استان بوشهر از درآمدهای عمومی کشور طی 

درصد در  1.27این سهم با نوسانات بسیاری در طول دوره مورد بررسی همراه بوده و از  شودیمکه مشاهده  طورهماننمود. 

 1344رسیده است. نسبت مذکور بیشترین و کمترین مقدار خود را به ترتیب در سال  1344درصد در سال  1.73به  1334سال 

درصد داشته است. این در حالی است که در دوره مذکور متوسط سهم استان بوشهر از  1.27با  1334درصد و سال  1.73با 

 درصد بوده است.  2.72استان از تولید ناخالص داخلی کشور درصد و متوسط سهم  1.3جمعیت کشور 

تانی و اس شوندیمی مربوط است که تنها در سطح ملی کسب ایدرآمدی هافیردالبته بخش مهمی از این اختالف به 

ختالف ا دهنده حیتوضاین اقالم درآمد حاصل از فروش نفت است. اما شاید بهترین ردیف درآمدی که  نیترمهمنیست. از 

بین سهم استان بوشهر از درآمدهای عمومی کشور و سهم این استان از جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشور است، 

 درآمدهای مالیاتی است که در بخش بعدی بیشتر تشریح خواهد شد. 

 یدرآمدهای، مالیات یدرآمدهاکه  دهدیمسهم اقالم مختلف درآمدی از درآمدهای عمومی )عملکرد( کشور نیز نشان 

بیشترین سهم را نسبت به سایر اقالم  و خسارات میحاصل از جرا یحق بیمه و درآمدهاو  حاصل از فروش کاال و خدمات

 .اندداشتهدرآمدی استان از کشور 



 مصارف(-یمنابع مال نیتام-کال ن استان)درآمد  یاقتصاد  لیتحل ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  

 

5002212B002130306RE102960827م 

 

3 

 

 )عملکرد( 1339- 49: سهم استان بوشهر از درآمدهای عمومی کشور طی دوره 1جدول 

 1349 1343 1342 1341 1341 1334 1333 1331 1333 1335 1339 شرح

 2،531،652 2،351،134 2،361،435 1،641،623 1،714،633 1،264،744 461،751 451،533 636،424 542،151 731،154 کشور

 21،133 13،517 11،327 3،131 6،316 5،115 4،477 2،373 2،615 2،411 2،117 استان بوشهر

 1.73 1.57 1.44 1.44 1.37 1.41 1.47 1.31 1.33 1.41 1.27 سهم )درصد(

 : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر و سالنامه آماری کشورمأخذ

 )عملکرد( 1339-49دوره  یکشور به تفکیک اقالم درآمد ط یعموم یهم استان بوشهر از درآمدها: س2جدول 

 1349 1343 1342 1341 1341 1334 1333 1331 1333 1335 1339 شرح 

 1.41 1.65 1.67 1.64 1.43 1.36 1.36 1.22 1.17 1.23 1.44 درآمدهای مالیاتی

 1.1 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.112 1.112 1.111 درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت

 1.1 1.31 1.3 1.27 1.25 1.23 1.23 1.25 1.45 1.36 1.33 درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات

 1.13 1.45 1.4 1.46 1.24 1.24 1.32 1.44 1.55 1.32 1.53 درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

 1.23 1.17 1.15 1.1 1.17 1.17 1.5 1.17 1.26 1.15 1.26 حق بیمه و درآمدهای متفرقه

 1.34 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.112 1.112 1.115 1.11 1.114 واگذاری دارایی های سرمایه ای

 1.73 1.57 1.44 1.44 1.37 1.4 1.47 1.3 1.33 1.41 1.27 جمع

 مأخذ: محاسبات مشاور
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 1339 - 49-کشور  بوشهر از استان عمومی درآمدهای سهم تحوالت : روند1نمودار 

 
 کشور آماری سالنامه و استان بوشهر ارایید و اقتصادی اموراداره کل  :مأخذ

 

 میزان وابستگی دولت به اقتصاد در استان بوشهر -ب

یی است که میزان وابستگی درآمد هاشاخصیکی از  «GDP»شاخص نسبت درآمد عمومی به تولید ناخالص داخلی 

است که  آن دهنده نشانباشد،  ترکینزدنسبت مذکور به صفر  قدر هر. دهدیمعمومی دولت به قدرت تولید جامعه را نشان 

رآمد باشد، نشانگر وابستگی د ترکینزددرآمدی از اقتصاد کشور و درآمد ملی مستقل بوده و هر قدر به صد  نظر ازدولت 

دولت به درآمد ملی است و نوسانات اقتصادی نوسانات درآمد عمومی دولت را به همراه خواهد داشت. عالوه بر این نسبت 

. دهدیمی دولت از توان مالیاتی موجود در جامعه را نشان ریگبهرهی میزان نوع بهالیاتی به تولید ناخالص داخلی درآمد م

 . اندشدهارائه  3جدول ی یاد شده در هانسبت

 2.44بین  1343تا سال  1334استان از سال  ی، نسبت درآمد عمومی به تولید ناخالص داخلشودیمکه مالحظه  طورهمان

درصد نوسان داشته است. الزم به ذکر است از آنجا که آخرین اطالعات مربوط به حسابهای منطقه ای،   5.23درصد و 

 محاسبه شده است.  1343می باشد، لذا نسبتهای جدول زیر تا سال  1343مربوط به سال 

( برای ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشورها T/GDPتولید ناخالص داخلی )برخی از کارشناسان از نسبت مالیات به 

روه از عوامل خود از دو گ نوبه بهمتأثر از وصول درآمدهای مالیاتی کشور است که  طرف کی از. این نسبت کنندیماستفاده 

زاسیون جرایی سازمان وصول مالیات، مکانی. عواملی نظیر ساختار و تشکیالت اردیپذیمی تأثیر سازمان برونی و سازمان درون
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و غیره  و تشویقات مالیاتی جرائمفرآیند تشخیص و وصول آن، فرار مالیاتی، تعداد کارکنان مالیاتی، قوانین و مقررات، 

 نقش دارند. هااتیمالی هستند که در توضیح بخشی از تغییرات وصولی سازمان درونعوامل  رندهیدربرگ

ادی کشور، ی نظیر رشد اقتصسازمان بروندیگری از تغییرات در این نسبت را طیف وسیعی از عوامل از طرف دیگر، بخش 

ی( تخفیفات و ترجیحات مالیاتی، میزان صادرات و ادورهی مالیاتی )اعم از بخشی، موضوعی و هاتیمعافو  هانرخ، هاهیپا

 .دهندیمقیمت نفت در بازارهای جهانی و فرهنگ مالیاتی توضیح 

قانون برنامه پنجم توسعه، باید به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص  117بر طبق ماده 

د ی مالیاتی حداقل به ده درصد برسد. مطالعه رونهاهیپای مستقیم و با گسترش هااتیمالداخلی مشروط به عدم افزایش نرخ 

 4.34تا  2.26که این نسبت بین  دهدیمنشان  1343تا  1334خالص داخلی طی دوره نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید نا

 درصد در نوسان بوده است.

 دهدیمبخش عمده این مسئله به دلیل عدم افزایش تولید ناخالص داخلی در شرایط رکودی است. بررسی این ارقام نشان 

ی سازمان از سو هااتیمالی بیشتری جهت افزایش وصولی زیرمهبرنادرصدی این نسبت در برنامه، تالش و  11تا نیل به هدف 

 امور مالیاتی مورد نیاز است. 

مشاهده نمود. پایین بودن نسبت مذکور  3جدول در  توانیمنسبت درآمد مالیاتی استان به تولید ناخالص داخلی را نیز 

است. احتماالً یکی از دالیل مهم اختالف  و استان کشورموجود در اقتصاد یاز توان مالیات گیر استفاده عدم دهندهنشان

مالیاتی  ی درآمدهافیردشدید بین سهم درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در استان بوشهر و کشور، اخذ برخی از 

 ی است.افرا منطقه صورت به
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 )عملکرد( 1339-43 -استان یبه تولید ناخالص داخل یو مالیات یسبت درآمد عموم: ن3جدول 

 1343 1342 1341 1341 1334 1333 1331 1333 1335 1339 شرح

 446،126 423،764 265،317 212،343 143،237 34،314 35،134 75،434 43،111 41،553 تولید ناخالص داخلی استان )میلیارد ریال(

 13،517 11،327 3،131 6،316 5،115 4،477 2،373 2،615 2،411 2،117 ستان )میلیارد ریال(درآمد عمومی ا

 3.13 2.44 3.15 2.47 3.57 5.23 3.34 3.46 4.44 4.33 نسبت درآمد عمومی استان به تولید ناخالص داخلی )درصد(

 12،614 4،564 7،567 5،343 4،327 4،112 2،654 2،321 2،213 1،374 درآمد مالیاتی استان )میلیارد ریال(

 2.33 2.26 2.35 2.75 3.37 4.34 3.13 3.17 4.61 4.52 نسبت درآمد مالیاتی استان به تولید ناخالص داخلی )درصد(

 استان بوشهر ییو دارا یو اداره کل امور اقتصاد رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 1339-43 -استان داخلی ناخالص تولید به مالیاتی و مومیع درآمد نسبت تحوالت : روند2نمودار 

 

 بوشهر استان دارایی و اقتصادی اموراداره کل  و ایران آمار : مرکزذمأخ

 درآمدهای عمومی -1-2-3-5-2-1

درآمد عمومی مصوب  1334-44امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر طی دوره اداره کل بر اساس اطالعات دریافتی از 

 13372درصد به  24.6میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این رقم با متوسط رشد ساالنه  1634معادل  1334استان در سال 

افزایش یافته است. درآمدهای عمومی مصوب استان در این دوره به قیمت ثابت نیز به طور متوسط   1344میلیارد ریال در سال 

 درصد رشد را تجربه کرده اند.  6.3در هر سال 

با تجربه متوسط رشد ساالنه  1334میلیارد ریال در سال  2117عملکرد درآمدهای عمومی استان در این دوره از همچنین 

رسیده است. عملکرد درآمدهای عمومی استان نیز در دوره مورد بررسی  1344میلیارد ریال در سال  21133درصدی به  23.3
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اشته که کمتر از رشد ساالنه درآمدهای عمومی مصوب استان درصد رشد د 5.6به قیمت ثابت به طور متوسط در هر سال 

 بوده است. 

در طول دوره مورد بررسی نسبت عملکرد درآمدهای عمومی استان به درآمدهای عمومی مصوب استان به طور متوسط 

درصد از  3ه بوده است. به عبارت دیگر در این دوره به صورت میانگین، همراه عملکرد درآمدهای عمومی به انداز 1.13

درآمدهای عمومی مصوب بیشتر بوده است، هر چند که این نسبت در این دوره نوسانات زیادی را تجربه کرده و در بازه 

 در نوسان بوده است.  1.31تا  1.35

 1341و ثابت سال  یجار متیاستان به ق یعموم یروند تحوالت درآمدها:  9جدول 

 
نسبت عملکرد به  عملکرد )میلیارد ریال( ریال( مصوب )میلیارد

 1341قیمت ثابت سال  قیمت جاری 1341قیمت ثابت سال  قیمت جاری مصوب

1334 1،634 4،117 2،117 4،444 1.23 

1335 2،113 4،745 2،411 5،325 1.14 

1336 2،443 5،634 2،615 4،334 1.37 

1337 2،343 3،621 2،373 4،313 1.21 

1333 3،413 4،654 4،477 6،134 1.31 

1334 4،742 5،322 5،115 6،145 1.17 

1341 5،337 5،337 6،316 6،313 1.13 

1341 3،222 6،146 3،131 6،123 1.43 

1342 12،212 6،757 11،327 5،764 1.35 

1343 14،544 7،134 13،517 6،711 1.43 

1344 13،372 3،154 21،133 4،123 1.11 

 --- %5.6 %23.3 %6.3 %24.6 ساالنه )درصد(متوسط رشد 

 استان بوشهر ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد
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 میلیارد ریال -1341: روند تحوالت درآمدهای عمومی استان به قیمت ثابت سال 3نمودار 

 
 استان بوشهر ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد

 مصوب استان : روند تحوالت نسبت عملکرد درآمدهای عمومی استان بوشهر به درآمد عمومی9نمودار 

 

 استان بوشهر ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد
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به  1341در جداول زیر روند تحوالت عملکرد درآمدهای عمومی استان بوشهر به قیمت جاری و قیمت ثابت سال 

اصلی تشکیل دهنده درآمدهای عمومی  ارائه شده است. همچنین متوسط سهم اقالم مختلف درآمدهای عمومی تفکیک اقالم 

 از کل درآمدها و نیز متوسط رشد ساالنه آنها به قیمت جاری و ثابت نیز محاسبه و ارائه شده است. 

مالیات اختصاص یافته که طی بین اقالم مختلف عملکرد درآمدهای عمومی باالترین سهم به درآمد حاصل از وصول 

درصد از منابع درآمدی استان را تشکیل داده است. پس از آن درآمدهای حاصل از فروش کاال و  42.7دوره مورد بررسی 

درصد  3.4درصد از منابع درآمدی استان را به خود اختصاص داده است. سایر اقالم درآمدی تنها   3.4خدمات قرار دارد که 

 استان را تشکیل می دهند. از منابع درآمدی

مشخص است که تمرکز درآمد استانی روی درآمد مالیاتی و درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات )این ردیف درآمدی 

ی و گذارشمارهاز خدمات قضایی، عوارض  اندهاعبارتآنکه برخی از  شودیمطیف وسیعی از کاالها و خدمات را شامل 

، صدور کارت بازرگانی و مواردی از این دست( است. بین اسنادثبتویض گواهینامه، تعویض پالک خودرو، عوارض تع

ی به اهیسرمای هاییدارااقالم مختلف درآمدی، کمترین سهم را درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت و واگذاری 

 .انددادهخود اختصاص 

 ،باشدیمتأثر از رشد درآمدهای مالیاتی استان که مشخص است م طورهمانرشد عملکرد درآمد عمومی استان نیز 

درصد  5.6درصد به قیمت ثابت  23.3رشد ساالنه منابع درآمدی استان طی دوره مذکور به قیمت جاری حدود  کهیطوربه

 درصد بوده است. در این میان 5.3درصد و به قیمت ثابت نیز  23.5و رشد ساالنه درآمدهای مالیاتی به قیمت جاری حدود 

 کمترین رشد را درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت داشته است. 
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 میلیارد ریال -عملکرد درآمدهای عمومی استان بوشهر به قیمت جاری:  5جدول 
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درآمدهای حاصل از انحصارات و 

 مالکیت دولت
3 3 5 3 4 4 4 1 1 - 1 

درآمدهای حاصل از فروش کاال و 

 خدمات
31 111 135 113 132 166 214 274 443 441 411 

 141 131 153 31 33 16 15 21 13 22 12 درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

 433 232 111 143 211 47 221 31 75 33 25 حق بیمه و درآمدهای متفرقه

 - - - 4 7 5 3 3 11 24 3 ایهای سرمایهواگذاری دارایی
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 استان بوشهر ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد

 الیر اردیلیم -1341ثابت سال  متیاستان بوشهر به ق یعموم یعملکرد درآمدها:  3جدول 

 میلیارد ریال -1341عملکرد درآمدهای عمومی استان بوشهر به قیمت ثابت سال 

 1344 1343 1342 1341 1341 1334 1333 1337 1336 1335 1334 شرح

 3،371 6،134 5،246 5،712 5،343 5،365 5،611 4،121 4،411 4،431 4،721 درآمدهای مالیاتی

 1 - 1 1 4 5 5 5 4 7 4 درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت

 131 234 276 211 214 212 131 171 351 227 211 درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات

 34 33 35 61 33 21 21 31 34 51 31 درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

 434 233 112 144 211 43 222 32 77 36 27 حق بیمه و درآمدهای متفرقه

 1 1 1 11 3 6 5 4 13 26 11 ایهای سرمایهواگذاری دارایی

 4،123 6،711 5،764 6،123 6،313 6،145 6،134 4،313 4،334 5،325 4،444 جمع

 استان بوشهر ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد

 1339 -49یهاسال یاز کل درآمد استان ط یدرآمد یهافیاز رد کیرشد ساالنه و میانگین سهم هر  : متوسط 1جدول 

 درصد -)عملکرد(

 شرح

متوسط رشد ساالنه طی دوره 

 )درصد(
میانگین سهم از کل درآمدها 

 )درصد(
 به قیمت ثابت به قیمت جاری

 42.7 %5.3 %23.5 درآمدهای مالیاتی

درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت 

 دولت
-22.3% -34.2% 1.1 
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 شرح

متوسط رشد ساالنه طی دوره 

 )درصد(
میانگین سهم از کل درآمدها 

 )درصد(
 به قیمت ثابت به قیمت جاری

 3.4 %1.1- %16.1 درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات

 1.3 %4.3 %23.7 درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

 2.3 %31.1 %31.2 حق بیمه و درآمدهای متفرقه

 1.2 %25.2- %111.1- ایهای سرمایهواگذاری دارایی

 111.1 %5.6 %23.3 عجم

 مأخذ: محاسبات مشاور
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 میلیارد ریال -1341استان به قیمت ثابت سال  : روند تحوالت درآمدهای مالیاتی5نمودار 

 
 استان بوشهر ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد

 میلیارد -1341از انحصارات و مالکیت دولت استان به قیمت ثابت سال : روند تحوالت درآمدهای حاصل 3نمودار 

 
 استان بوشهر ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد
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 میلیارد ریال -1341روند تحوالت درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات استان به قیمت ثابت سال  1نمودار 

 
 استان بوشهر ییو دارا یر اقتصادمأخذ: اداره کل امو

 

 میلیارد ریال -1341: روند تحوالت درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات استان به قیمت ثابت سال 3نمودار 

 
 استان بوشهر ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد
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 میلیارد ریال -1341و درآمدهای متفرقه استان به قیمت ثابت سال : روند تحوالت حق بیمه 4نمودار 

 
 استان بوشهر ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد

 

 میلیارد ریال -1341ای استان به قیمت ثابت سال های سرمایه: روند تحوالت واگذاری دارایی11نمودار 

 
 استان بوشهر ییو دارا یدمأخذ: اداره کل امور اقتصا
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است. همانطور که مالحظه  ارائه شده 1341در جدول زیر سرانه عملکرد درآمدهای عمومی استان به قیمت ثابت سال 

هزار ریال  3141به  1334هزار ریال در سال   5733از  1341می شود سرانه عملکرد درآمد عمومی استان به قیمت ثابت سال 

صل حا یدرآمدهاو حق بیمه ی، مالیات یدرآمدهافته است. در میان اجزای درآمد عمومی، به ترتیب افزایش یا 1344در سال 

  . انددادهبیشترین سهم را به خود اختصاص  از فروش کاال و خدمات
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 الیهزار ر -1339-49یهاسال یط 1341به قیمت ثابت سال استان بوشهر  یعموم ی: سرانه عملکرد درآمدها3جدول 

 1349 1343 1342 1341 1341 1334 1333 1331 1333 1335 1339 شرح

 7،423 5،531 4،417 5،415 5،662 5،356 5،763 4،271 4،317 5،614 5،414 درآمدهای مالیاتی

 1 - 1 1 4 5 6 5 11 3 11 درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت

 161 217 256 211 217 211 136 131 333 256 231 اتدرآمدهای حاصل از فروش کاال و خدم

 74 31 73 53 32 14 22 32 33 56 35 درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

 433 212 114 136 214 43 223 37 35 41 31 حق بیمه و درآمدهای متفرقه

 1 1 1 4 3 6 5 5 14 24 12 ایهای سرمایهواگذاری دارایی

 3،141 6،141 5،357 5،314 6،117 6،136 6،214 4،531 5،346 6،114 5،733 جمع

 استان بوشهر یو سالنامه آمار ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد 
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-49هایطی سال 1341سرانه عملکرد درآمدهای عمومی استان بوشهر به قیمت ثابت سال روند تحوالت :  11نمودار 

 هزار ریال -1339

 
 استان بوشهر ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد

 هاآندرآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم و سهم  -1-2-3-5-2-2

متأسفانه با وجود درخواستهای مکرر مشاور، اطالعاتی از اجزاء تشکیل دهنده درآمدهای مالیاتی استان، در اختیار مشاور  

 قرار نگرفته است. 

 ..(سایر درآمدها )بیمه، خدمات . -1-2-3-5-2-3

متأسفانه با وجود درخواستهای مکرر مشاور، اطالعاتی از اجزاء تشکیل دهنده سایر ردیفهای درآمدهای استان، در اختیار 

 مشاور قرار نگرفته است. 

 درآمد اختصاصی -1-2-3-5-2-9

 خاص رفمصا یا مصرف برای عمومی محاسبات قانون موجب به که است درآمدهایی از عبارت اختصاصی درآمدهای

 اجرایی یهادستگاه توسط قانون موجب به درآمدها این .گرددیم منظور اختصاصی درآمد عنوان تحت کشور کل ودجهب در

 درآمدهای خصوص در گذار قانون .رسندیم دستگاه همان خاص یهانهیهز مصرف به و شده واریز دولت خزانه به و وصول

 د. کنیم مشخص را موارد مصرف اختصاصی
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 ارائه شده است. درآمدهای 1335-41روند تحوالت درآمدهای اختصاصی دولت در استان بوشهر در دوره  4جدول در 

 با 1335 سال در ریال میلیارد 163حدود  از دهدیم تشکیل را استان در دولت درآمدهای کل از ناچیزی سهم کهاختصاصی

 رسیده است.  ریال میلیارد 621درصدی به  24.46ساالنه  درش متوسط تجربه

 1335-41ی هاسال یاستان بوشهر ط یاختصاص ی: درآمدها4جدول 

 سال میزان درآمد )میلیارد ریال( رشد ساالنه )درصد( سرانه درآمد اختصاصی )هزار ریال(

54.23 - 163.23 1335 

44.23 11.15 174.35 1336 

33.41 26.64 227.76 1337 

31.62 27.14 234.46 1333 

21.37 34.47 415.17 1334 

2.13 14.33 435.71 1341 

1.66 23 621.72 1341 

 استان بوشهر ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد

 تأمین منابع مالی -1-2-3-5-3

 یزیر برنامه توسعه و در مالی بعمنا ساختار شناخت سرزمین آمایش مبحث در اساسی رویکردهای و مباحث از یکی

 عنوان هباست.  بوده توجه مورد کشور همواره کالن یهابرنامه در یامنطقه متوازن توسعه ی وزیر برنامهاست. لزوم  یامنطقه

 تدوین در زم دولتع بیانگر ینوع به استانی، نظام درآمد تحت عنوان کشور توسعه سوم برنامه قانون هشتم فصل قالب در مثال

 د. یآیم شمار به سنواتی بودجه قوانین قالب در منابع دولتی بعد از هااستان مالی منابع تبیین و

 ضوعمو ی مالیاتیها تیمعاف اعمال قالب در مستقیم یهااتیمال قانون در شده اعمال یهااستیس که است حالی در این

 حمایت و تشویق قانون تدوین و ... افتهی توسعه کمتر مناطق در متمرکز یهاتیفعال و صنایع برای مذکور قانون 132 ماده

 مترک مناطق ژهیو به و هااستان در دولتی غیر مالی  منابع تجهیز راستای در دولت اقدامات جمله از خارجی یگذارهیسرما

 .است بوده مطرح برخوردار

 چه و فتین به منابع دولت بودجه اتکاء کاهش بعد از دولتی منابع بخش در چه الذکر فوق رویکردهای است ذکر شایان

 کلی یهااستیس ابالغ همچنین غیرنفتی و و مالیاتی منابع به اتکاء جهت به توسعه چهارم برنامه در غیردولتی منابع بخش در

 بیشتری حساسیت و محوریت غیردولتی از بخش به دولتی یهایتصد واگذاری لزوم و اساسی قانون 44 اصل

 برنامه در مذکور رویکردهای تأمین جهت به را هااستانمالی  منابع موجود وضعیت و ساختار بررسی لزوم و رگردیدهبرخوردا

 است. نموده بدل ریناپذ اجتناب امری به هااستان توسعه متوازن ی جهتزیربرنامه راستای در توسعه ششم
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 منابع دولتی -1-2-3-5-3-1

 تانیارف آن به تفکیک ملی و اسی و چگونگی مصاهیسرمای هاییدارااعتبار تملک  -1-2-3-5-3-1-1

 1331-49اعتبارات عمرانی استانی دستگاههای اجرایی استان در دوره  -

آورده  1344تا  1337ی هاسالی مختلف اجرایی طی هادستگاهتوزیع اعتبارات عمرانی استان به تفکیک  11جدول در 

ال ی مختلف اجرایی در سهادستگاه. بین کنندیمدستگاه از اعتبارات عمرانی استفاده  73ین اطالعات شده است. بر اساس ا

ل راه و اداره ک"، "و توسعه و تجهیز مدارس یاداره کل نوساز"باالترین سهم از اعتبارات عمرانی استان به ترتیب به  1337

و  "هربوش یاآب منطقه یشرکت سهام"، "یب شهرشرکت آب و فاضال"، "ییشرکت آب و فاضالب روستا"، "یترابر

درصد از کل  11.33درصد و  7.61درصد،  3.12درصد،  7.33درصد،  12.32درصد،  4.57به ترتیب با  "هایشهردار"

دستگاه اختصاص داشته  6درصد از اعتبارات عمرانی استان به این  57.3حدود  مجموع در. باشدیماعتبارات عمرانی استان 

 است.

 یاداره کل نوساز"ی که بیشترین سهم از اعتبار عمرانی مربوط به اگونهبه، افتهی رییتغتا حدودی  بیترتاین  1344در سال 

، "ییشرکت آب و فاضالب روستا"، "یاداره کل راه و شهرساز"، "اداره کل ورزش و جوانان"، "و توسعه و تجهیز مدارس

درصد   54.42 مجموع دری مذکور هاسازمان. در این سال باشدیم "یب اسالممسکن انقال ادیبن"و  "یدانشگاه علوم پزشک"

 .انددادهاز اعتبارات عمرانی را به خود اختصاص 

 "یاد کشاورزسازمان جه"متوسط در طول دوره مورد بررسی بیشترین سهم از اعتبارات عمرانی استان به ترتیب به  طور به

و توسعه  یاداره کل نوساز"درصد،  7.54با  "شهرسازیاداره کل راه و "درصد،  11.32با  "هایشهردار"درصد،  12.31با 

شرکت آب و فاضالب "درصد و   6.41با  "برق استان بوشهر یروین عیشرکت توز"درصد،   7.21با  "و تجهیز مدارس

درصد از اعتبارات عمرانی  51.1 هرسالدر  درمجموعمتوسط  طوربهدستگاه  6درصد تعلق داشته است. این  5.36با  "ییروستا

 .انددادهرا به خود اختصاص  هاسالاستان در طول این 

 درصد 51به  اختصاص نزدیک .باشدیمبودن(  بر هیسرما( هاآن یهاتیفعال ماهیت دلیل به هادستگاه این سهم بودن باال

 همان و باشدیم استان سطح در ارات عمرانیاعتب تخصیص تمرکز از حاکی خاص، دستگاه چند به استان عمرانی اعتبارات از

 باراتاعت تمرکز شاهد همچنان استان و نشده کاسته میزان تمرکز از هاسال این طی ،دهدیم نشان مذکور یهاسهم که گونه

 . باشدیم عمرانی

 یاهدستگاه و عمرانی یاتوسعه یهابرنامه اجرایی یهادستگاه بین عمرانی اعتبارات توزیع در مهم عامل مجموع در

 ده است.مربوطه رسی مراجع به تصویب هاآن فعالیت نوع با متناسب و هادستگاه این ساالنه بودجه در که باشدیم اجرایی
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در جداول زیر به دلیل ادغام و یا تفکیک برخی دستگاههای اجرایی در طی دوره مورد بررسی برای این دستگاهها در 

سالهای قبل از تفکیک، عدد صفر در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال می توان به ادغام اداره  سالهای پس از ادغام و یا

 سازمان بازرگانی در سازمان صنعت و معدن و تجارت  اشاره کرد و یا اداره کل راه و شهرسازی با اداره کل راه و ترابری.
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 1331 -49 -استان بوشهر برحسب دستگاه  ییاجرا یهاتگاهدس ی: عملکرد اعتبارات عمران11جدول 

 های اجراییدستگاه
 میزان اعتبار )میلیون ریال(

1337 1333 1334 1341 1341 1342 1343 1344 1345 

 استانداری
54،34

1 

131،52

1 
16،413 

53،44

4 

51،51

3 

44،75

5 

177،7

31 

64،12

5 

64،65

3 

 - - - - - - - سازمان مدیریت و برنامه ریزی
11،36

1 

16،16

1 

 4،411 5،511 6،221 3،111 1،111 3،511 2،244 11،711 1،111 احوالاداره کل ثبت

 3،465 3،111 3،411 1،451 11،111 721 اسناد و امالکاداره کل ثبت
15،71

1 
4،211 

12،15

6 

 اداره کل اوقاف و امور خیریه
14،51

3 

137،72

3 
32،131 

24،11

1 

22،66

5 

12،24

5 

33،64

2 

45،37

1 

46،42

1 

 4،711 2،111 711 3،111 511 اداره کل امور اقتصادی و دارائی
11،15

1 

13،31

1 
6،211 6،521 

 3،321 1،411 444 433 5،363 637 اداره کل کار و امور اجتماعی
13،31

1 

13،43

2 

12،61

1 

 7،541 51،211 6،414 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
11،14

1 
3،711 5،241 

14،35

1 

25،34

1 

36،31

6 

 وپرورشسازمان آموزش
12،33

3 

267،47

1 
51،411 

63،57

3 

51،35

1 

15،11

1 

44،24

3 

122،7

11 

113،3

15 

اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز 

 مدارس

335،1

16 

2،424،

155 

241،74

4 

245،1

34 

127،6

54 

135،6

21 

354،4

33 

137،5

13 

214،6

17 

 اداره کل ورزش و جوانان
64،16

5 

641،61

3 
4،534 

155،6

26 

73،13

4 

146،1

71 

343،6

26 

245،3

54 

334،7

31 

 4،631 2،564 21،111 6،776 سازمان بهزیستی
15،56

1 

15،23

5 

33،77

5 

11،17

1 

37،33

4 

 اداره کل راه و شهرسازی
134،6

33 

1،113،

131 

331،31

1 

141،5

13 

243،5

44 

374،2

31 

746،6

15 

645،7

13 

742،7

45 

 سازمان جهاد کشاورزی
163،6

71 

1،545،

531 

5،141،

114 

44،13

2 

35،33

4 

34،56

4 

55،24

3 

55،11

5 

42،15

1 

 اداره کل دامپزشکی
14،14

4 
46،627 11،344 

14،21

1 
3،773 3،311 

21،33

3 

21،36

1 

31،64

1 

 اداره کل منابع طبیعی
43،51

7 

621،47

6 
44،234 

121،3

31 

22،32

2 

34،47

4 

63،12

4 

64،76

5 

63،33

1 
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 های اجراییدستگاه
 میزان اعتبار )میلیون ریال(

1337 1333 1334 1341 1341 1342 1343 1344 1345 

 زیستاداره کل حفاظت محیط
12،13

1 

114،13

5 
3،261 

12،31

4 

11،26

6 

15،31

1 

15،41

3 

11،44

7 

14،52

1 

 7،451 4،351 1،553 2،222 2،343 416 3،111 1،131 سازمان صنعت، معدن و تجارت
31،41

3 

 3،111 1،437 4،311 1،561 - 351 711 6،443 1،611 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

 - - - - - 1،643 2،111 15،141 2،571 سازمان بازرگانی

 اداره کل راه و ترابری
443،4

11 

2،274،

121 
- - - - - - - 

 5،111 2،461 6،411 7،313 57،411 7،411 اداره کل هواشناسی
11،37

1 
4،111 

11،11

1 

ها و اقدامات تأمینی و سازمان زندان

 تربیتی

25،11

1 

111،11

1 
61،244 

24،41

6 
3،511 

11،41

1 

21،51

1 

24،51

1 

16،15

1 

 2،444 14،331 6،415 ازمان تبلیغات اسالمیس
41،12

2 
2،765 

15،16

4 

26،77

4 

17،54

1 

14،46

1 

 سازمان بنیاد شهید انقالب اسالمی
13،37

3 

123،31

6 
11،441 

21،41

1 

21،74

6 

22،21

3 

41،76

1 

37،51

1 

24،36

7 

شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن 

 ورزشی کشور

36،33

1 
- 12،117 

23،14

4 

34،17

1 

21،63

1 

21،37

1 

51،11

1 

44،51

1 

 3،611 2،111 715 11،511 2،251 اداره کل بازرسی
21،11

1 
711 711 5،511 

 2،511 4،111 5،444 - 14،244 2،462 اداره کل پزشکی قانونی
21،33

3 
311 1،154 

 211 211 - - 511 2،431 64،243 56،121 1،311 اداره کل امور مالیاتی

 5،251 5،111 1،411 1،111 1،511 - - - - های علمیهمرکز خدمات حوزه

 7،511 - - - - دانشگاه پیام نور
21،65

1 

23،11

1 
4،511 

13،41

3 

 شرکت آب و فاضالب روستایی
274،1

35 

1،333،

114 

212،13

4 

317،4

44 

32،61

7 

146،1

11 

315،4

57 

143،5

72 

154،5

61 

 شرکت آب و فاضالب شهری
234،3

11 

447،55

1 

144،56

1 

175،6

32 

115،1

53 

113،1

22 

311،4

35 

271،3

24 

546،4

33 

 اداره کل امور عشایر
14،36

3 

251،75

1 
24،714 

13،35

1 
5،271 7،327 

22،56

1 

26،42

6 

14،31

6 
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 های اجراییدستگاه
 میزان اعتبار )میلیون ریال(

1337 1333 1334 1341 1341 1342 1343 1344 1345 

 - - 44 23،515 3،111 1،432 اداره کل تعاون
11،35

1 
- - 

 اداره کل شیالت
74،33

1 

534،65

1 
61،435 

42،24

4 

11،11

1 

11،25

1 

37،71

2 

14،73

1 

55،41

3 

 ای بوشهرره کل آموزش فنی و حرفهادا
13،14

6 

115،76

1 
15،533 4،434 4،331 5،417 

14،13

3 
5،451 

23،36

4 

 ای فارسشرکت سهامی برق منطقه
25،53

1 
- 7،165 4،412 - 

32،11

1 

35،11

1 
- - 

و  دستیسازمان میراث فرهنگی و صنایع

 گردشگری

73،44

3 

441،65

1 
43،641 

46،16

1 

23،26

1 

32،11

5 

32،46

3 

51،43

1 

67،43

5 

 1،111 1،111 - - - 5،111 31،371 13،311 3،671 اداره کل گمرک

 7،511 4،511 3،111 2،111 2،511 411 5،111 375 هاونقل و پایانهسازمان حمل
61،22

3 

 فارسدانشگاه خلیج
66،71

1 
77،111 26،431 

12،26

3 
2،111 

11،12

5 
4،511 

26،11

1 

27،14

4 

 دانشگاه علوم پزشکی
74،24

1 

573،56

1 
73،644 

124،4

55 

44،11

1 

142،4

11 

344،4

34 

213،3

71 

261،2

11 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
112،4

31 

1،142،

642 

132،17

2 

257،4

36 

43،13

1 

143،2

35 

422،6

14 

324،1

46 

233،3

53 

 صداوسیما
14،71

1 

111،11

1 
3،511 

14،46

1 

21،31

1 
3،511 

14،51

1 
4،111 

15،11

1 

 - - - - - - - - - شرکت مخابرات استان

 ای بوشهرشرکت سهامی آب منطقه
266،3

51 

417،35

1 

231،34

6 

144،2

26 

167،4

16 

123،3

51 

231،2

61 

177،2

63 

611،6

13 

 - - - - 435 2،447 1،444 12،311 2،351 اداره کل پست استان

 4،311 فارسپارک علم و فناوری خلیج
123،11

1 
42،351 711 511 511 7،311 2،511 

14،31

1 

 - 1،111 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
443،14

4 

12،53

2 
7،767 

21،57

1 

14،35

1 
- - 

های شرکت مادر تخصصی فرودگاه

 کشور
6،511 61،431 11،111 

22،43

3 
3،111 6،435 - - - 

 211 2،311 311 111 311 - - - - کمیته امداد امام خمینی )ره(
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 های اجراییدستگاه
 میزان اعتبار )میلیون ریال(

1337 1333 1334 1341 1341 1342 1343 1344 1345 

 - - - - 511 - - - - خبرگزاری جمهوری اسالمی

کانون پرورش فکری کودکان و 

 نوجوانان
- - - - 1،511 1،511 1،455 6،411 4،751 

 4،243 6،311 5،475 2،111 2،111 2،511 1،111 13،111 411 سازمان انتقال خون

 هاشهرداری
346،6

43 

4،274،

443 

474،63

4 
- 

213،6

74 
- 

154،7

33 

334،6

75 

713،3

47 

 های صنعتیشرکت شهرک
51،24

1 

335،11

1 
44،143 

46،76

3 
2،411 4،111 

14،53

1 

64،11

1 
4،311 

 - - - - - - - 2،311 - بانکپست

 6،245 - 1،211 7،441 4،111 3،611 2،511 14،176 4،111 اداره کل دادگستری

 1،111 2،111 611 1،111 2،111 2،511 2،111 11،111 - دیوان محاسبات

 1،663 1،434 5،731 5،546 61،644 5،273 احمرجمعیت هالل
11،73

1 

11،51

1 

16،12

2 

 وزارت مسکن و شهرسازی
67،41

1 
- - 

565،5

54 
- - 

746،6

15 
- - 

شرکت سهامی عمران شهر جدید عالی 

 شهر
- - - 

11،11

1 
- 3،461 

11،12

1 

25،66

1 

11،11

1 

 711 611 611 511 - 311 651 4،111 1،111 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 311 1،111 4،111 2،251 2،511 4،511 1،711 3،431 5،511 شیالتموسسه تحقیقات 

 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
212،2

47 

1،143،

461 

1،331،

734 

163،3

61 

46،73

6 

111،3

11 

217،1

52 

127،5

51 

146،5

51 

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه 

 و نقل زیربناهای حمل 
1،411 - - - - 

12،51

1 
- - - 

 - یج سازندگیسازمان بس
113،36

1 
24،442 

46،56

2 

11،61

1 
1،111 

11،45

1 
1،243 4،511 

 6،611 4،111 4،436 6،111 - 1،511 561 16،211 - های عمومی کشورنهاد کتابخانه

دانشکده  -فارس دانشگاه خلیج

 کشاورزی برازجان
- 33،231 

167،24

5 
5،743 4،111 - 3،511 - 4،573 

 - - 611 - - شناسیمرکز ملی اقیانوس
21،11

1 
- - - 

 5،111 - - های علمیهشورای عالی حوزه
56،45

2 

34،11

1 
751 

54،31

4 

33،35

1 
4،311 
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 های اجراییدستگاه
 میزان اعتبار )میلیون ریال(

1337 1333 1334 1341 1341 1342 1343 1344 1345 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزی
- - 3،111 - 311 

41،13

3 
1،311 3،451 1،311 

ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب 

 اسالمی
- - - 

411،1

11 

31،61

1 
3،111 

145،7

71 

162،7

45 

211،4

41 

 7،111 - - - - - - - - اداره کل اطالعات استان بوشهر

 2،211 - - - - - - - - اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر

 2،111 - - - - - - - - دانشگاه فنی و حرفه ای

 6،533 - - - نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
12،47

1 
5،311 2،351 - - 

 جمع
3،511،

143 

22،334

.346 

11،353

.415 

3،641،

724 

1،434،

341 

2،131،

453 

5،515،

631 

3،325،

416 

5،373،

443 

 و استانداری بوشهر، معاونت برنامه ریزی مختلف یهااستان بوشهر در سال یمأخذ: سالنامه آمار
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 1331 -49 -استان بوشهر  ییاجرا یهادستگاه ی: متوسط سهم و متوسط رشد ساالنه اعتبارات عمران11جدول 

 متوسط رشد در دوره )درصد( متوسط سهم در دوره )درصد( های اجراییدستگاه

 %1.3 1.22 استانداری

 %1.1 1.14 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 %16.7 1.16 احوالاداره کل ثبت

 %36.7 1.11 اسناد و امالکاداره کل ثبت

 %11.2 1.74 یهاداره کل اوقاف و امور خیر

 %33.1 1.14 اداره کل امور اقتصادی و دارائی

 %34.3 1.14 اداره کل کار و امور اجتماعی

 %21.3 1.27 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 %27.3 1.34 وپرورشسازمان آموزش

 %5.3- 7.21 اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

 %14.2 3.42 اداره کل ورزش و جوانان

 %21.1 1.25 سازمان بهزیستی

 %21.4 7.54 اداره کل راه و شهرسازی

 %6.5- 12.31 سازمان جهاد کشاورزی

 %4.4 1.34 اداره کل دامپزشکی

 %3.4 1.37 اداره کل منابع طبیعی

 %2.1 1.36 زیستاداره کل حفاظت محیط

 %43.5 1.14 سازمان صنعت، معدن و تجارت

 %7.2 1.13 قات صنعتیاداره کل استاندارد و تحقی

 %111.1- 1.14 سازمان بازرگانی

 %111.1- 4.61 اداره کل راه و ترابری

 %3.4 1.21 اداره کل هواشناسی

 %4.3- 1.51 ها و اقدامات تأمینی و تربیتیسازمان زندان

 %13.1 1.25 سازمان تبلیغات اسالمی

 %6.5 1.54 سازمان بنیاد شهید انقالب اسالمی

 %11.1 1.51 ی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشورشرکت سهام

 %11.4 1.13 اداره کل بازرسی

 %4.4- 1.11 اداره کل پزشکی قانونی

 %13.3- 1.22 اداره کل امور مالیاتی

 %1.1 1.12 های علمیهمرکز خدمات حوزه

 %1.1 1.13 دانشگاه پیام نور

 %6.2- 5.36 شرکت آب و فاضالب روستایی
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 متوسط رشد در دوره )درصد( متوسط سهم در دوره )درصد( های اجراییدستگاه

 %7.5 5.11 فاضالب شهریشرکت آب و 

 %3.2- 1.65 اداره کل امور عشایر

 %111.1- 1.16 اداره کل تعاون

 %3.4- 1.53 اداره کل شیالت

 %5.1 1.35 ای بوشهراداره کل آموزش فنی و حرفه

 %111.1- 1.13 ای فارسشرکت سهامی برق منطقه

 %1.6- 1.43 دستی و گردشگریسازمان میراث فرهنگی و صنایع

 %13.5- 1.11 داره کل گمرکا

 %1.1 1.15 هاونقل و پایانهسازمان حمل

 %4.5- 1.44 فارسدانشگاه خلیج

 %14.4 3.21 دانشگاه علوم پزشکی

 %12.1 4.41 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 %1.2 1.34 صداوسیما

 %1.1 - شرکت مخابرات استان

 %4.5 4.17 ای بوشهرشرکت سهامی آب منطقه

 %111.1- 1.13 کل پست استاناداره 

 %17.1 1.34 فارسپارک علم و فناوری خلیج

 %111.1- 1.44 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 %111.1- 1.14 های کشورشرکت مادر تخصصی فرودگاه

 %1.1 1.11 کمیته امداد امام خمینی )ره(

 %1.1 1.11 خبرگزاری جمهوری اسالمی

 %1.1 1.14 جوانانکانون پرورش فکری کودکان و نو

 %41.3 1.13 سازمان انتقال خون

 %6.3 11.22 هاشهرداری

 %16.6- 1.13 های صنعتیشرکت شهرک

 %1.1 1.11 بانکپست

 %4.4 1.14 اداره کل دادگستری

 %1.1 1.14 دیوان محاسبات

 %13.2 1.21 احمرجمعیت هالل

 %111.1- 2.33 وزارت مسکن و شهرسازی

 %1.1 1.11 ن شهر جدید عالی شهرشرکت سهامی عمرا

 %3.4- 1.11 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 %14.3- 1.14 موسسه تحقیقات شیالت
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 متوسط رشد در دوره )درصد( متوسط سهم در دوره )درصد( های اجراییدستگاه

 %3.5- 6.41 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

 %111.1- 1.12 ورو نقل کششرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل 

 %1.1 1.33 سازمان بسیج سازندگی

 %1.1 1.17 های عمومی کشورد کتابخانهنها

 %1.1 1.46 دانشکده کشاورزی برازجان -فارس دانشگاه خلیج

 %1.1 1.13 شناسیمرکز ملی اقیانوس

 %1.1 1.43 های علمیهشورای عالی حوزه

 %1.1 1.13 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 %1.1 1.71 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 %1.1 1.11 اداره کل اطالعات استان بوشهر

 %1.1 1.11 اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر

 %1.1 1.11 دانشگاه فنی و حرفه ای

 %1.1 1.15 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 %4.4 111.11 جمع

 مأخذ: محاسبات مشاور

 1341-49دوره اعتبارات عمرانی ملی دستگاههای اجرایی استان در  -

-44در جدول زیر روند تحوالت اعتبارات عمرانی ملی جذب شده توسط دستگاههای اجرایی استان بوشهر در دوره 

ارائه شده است. همانطور که در جدول نیز قابل مشاهده است مهمترین اتفاقی که در این دوره در اعتبارات عمرانی  1341

بوده که متناسب با اوج گیری تأثیر  1342افت شدید این اعتبارات در سال  ملی دستگاههای اجرایی استان افتاده است،

تحریمهای اقتصادی کشور در این سال و کاهش چشم گیر درآمدهای نفتی، اعتبارات ملی دستگاههای اجرایی استان به 

 درصد افت را نشان می دهد.  63.3شدت کاهش یافته و نسبت به سال قبل از آن 

به  1341میلیارد ریال در سال  2424ارات عمرانی ملی دستگاههای اجرایی استان بوشهر در این دوره از به هر ترتیب اعتب

 افزایش یافته است.  1344میلیارد ریال در سال  4213

 ن ریال()میلیو 1341-49روند تحوالت اعتبارات عمرانی ملی دستگاههای اجرایی استان بوشهر در دوره :  12جدول 

 1341 1342 1343 1349 

 4،213،116 3،164،171 341،415 2،423،635 اعتبار ملی

 33.2 255.3 -63.3 --- رشد ساالنه )درصد(

 یزیبوشهر، معاونت برنامه ر یمأخذ: استاندار
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 )میلیارد ریال( 1341-49اعتبارات عمرانی ملی دستگاههای اجرایی استان بوشهر در دوره :  12نمودار 

 
 یزیبوشهر، معاونت برنامه ر یمأخذ: استاندار

 ی و چگونگی مصارف آن به تفکیک ملی و استانیانهیهزاعتبارات  -1-2-3-5-3-1-2

ی جاری هانهیهزآورده شده است.  1341-45ی اجرایی استان دوره هادستگاهدر جداول زیر توزیع اعتبارات جاری بین 

 1345میلیارد ریال در سال  2167به  1341میلیارد ریال در سال  1142درصد از  13.7ساالنه  ی استان با متوسط رشدهادستگاه

ی بعدی هابهرتباالترین سهم از اعتبارات استانی را داشته است. در  "استانداری"افزایش یافته است. طی دوره مورد بررسی 

ارند. قرار د "التیش"و  "یتیو ترب ینیا و اقدامات تأمهسازمان زندان"، "یستیاداره کل بهز"، "یاداره کل جهاد کشاورز"

 5.3درصد و   7.6درصد،  3.3درصد،  11.2درصد،  16.4ی مذکور طی این دوره به ترتیب معادل هاسازمانمتوسط سهم 

 درصد بوده است. 

 ،شودیم هدید خاصدستگاه  چند در استان جاری اعتبارات تمرکز نیز جاری اعتبارات بخش در عمرانی، اعتبارات نظیر

 بودجه یهایژگیو از یکی رو این ازت. اس یافته تمرکز دستگاه پنج در تنها استان جاری اعتبارات از درصد 44.3 که ینحو به

در  عمرانی( اعتبارات بخش در چه و جاری بخش اعتبارات در اعتبارات )چه از یاعمده بخش تمرکز توانیم را استان این

 باشدیم هادستگاه این هاتیفعال خاص یهایژگیو و ماهیت دلیل موضوع به این که البته نمود عنوان خاص دستگاه چندین

. 
 و امکانات شاغل و انسانی نیروی تعداد استان، اجرایی یهادستگاه به جاری اعتبارات تخصیص در ین عاملترمهم

 .باشدیم هادستگاه این اختیار ( درهاساختمان نظیر(فیزیکی  تجهیزات

 -
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 ونیلی)م 1341-45استان بوشهر برحسب دستگاه در دوره  ییاجرا یهادستگاه یانهیعملکرد اعتبارات هز :13جدول 

 (الیر

 1345 1349 1343 1342 1341 دستگاه اجرایی

 2،241 - - - - سازمان برنامه و بودجه استان

 332،445 311،151 34،134 335،115 251،351 استانداری

 - 46،333 33،463 31،551 25،354 اداره کل ثبت احوال

 164،333 143،444 124،312 34،735 74،572 اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

 31،413 24،443 21،114 14،212 11،317 اداره کل بازرسی

 25،677 22،557 14،742 14،135 12،324 پزشکی قانونی

 - 34،472 63،424 43،464 34،771 اسناد و امالک اداره کل ثبت

 14،253 11،225 3،333 6،462 6،365 اداره کل اوقاف و امور خیریه

 61،524 44،411 41،427 31،133 24،355 اداره کل امور اقتصادی و دارایی

 25،276 14،561 16،121 14،337 11،667 اداره کل هواشناسی

 51،317 34،713 32،134 27،561 21،416 اداره کل میراث فرهنگی

 46،521 35،663 33،243 23،411 23،751 اداره کل فرهنگ و ارشاد

 23،434 24،261 22،411 13،632 21،634 اداره کل تبلیغات اسالمی

 7،633 7،431 4،141 7،644 7،261 اداره کل حوزه هنری اداره تبلیغات اسالمی

 44،331 26،727 21،771 4،465 7،271 اداره کل آموزش و پرورش

 23،134 21،334 13،141 14،141 11،513 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

 57،664 43،472 44،473 42،533 33،466 اداره کل ورزش و جوانان

 35،473 26،133 21،364 13،334 15،712 اداره کل انتقال خون

 137،673 154،664 142،311 113،471 46،411 اداره کل بهزیستی

 35،144 64،764 51،757 42،372 35،333 اداره کل دامپزشکی

 31،545 67،212 51،714 43،574 37،143 اداره کل منابع طبیعی

 53،454 37،763 31،334 25،776 21،713 اداره کل حفاظت محیط زیست

 23،512 22،541 15،431 15،124 11،424 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

 16،217 13،211 11،761 11،631 7،513 ره کل امور عشایرادا

 254،167 216،431 154،611 141،471 131،113 اداره کل جهاد کشاورزی

 124،573 114،414 35،277 76،366 66،334 اداره کل شیالت

 114،244 41،313 73،317 65،423 56،372 اداره کل راه و شهرسازی

 71،144 56،444 46،342 43،423 37،721 جنماعیاداره کل تعاون، کار و رفاه ا

 76،413 61،443 54،634 47،533 34،462 اداره کل صنعت، معدن و تجارت

 3،136 - - - - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 34،451 34،421 76،361 52،375 2،163 شرکت آب و فاضالب روستایی
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 1345 1349 1343 1342 1341 دستگاه اجرایی

 2،166،433 1،347،111 1،361،313 1،431،366 1،142،213 جمع

 یزیبوشهر، معاونت برنامه ر یمأخذ: استاندار

 1341-45استان بوشهر در دوره  ییاجرا یهادستگاه یانهیمتوسط سهم و متوسط رشد ساالنه اعتبارات هز:  19جدول 

 متوسط رشد در دوره )درصد( متوسط سهم در دوره )درصد( های اجراییدستگاه

 --- 1.1 مان برنامه و بودجه استانساز

 3.3 16.4 استانداری

 16.6 1.7 اداره کل ثبت احوال

 17.3 7.6 اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

 21.3 1.3 اداره کل بازرسی

 15.3 1.2 پزشکی قانونی

 24.3 2.3 اداره کل ثبت اسناد و امالک

 17.5 1.6 اداره کل اوقاف و امور خیریه

 15.2 2.7 اداره کل امور اقتصادی و دارایی

 16.7 1.1 اداره کل هواشناسی

 14.4 2.2 اداره کل میراث فرهنگی

 14.4 2.1 اداره کل فرهنگ و ارشاد

 6.1 1.5 اداره کل تبلیغات اسالمی

 1.1 1.5 اداره کل حوزه هنری اداره تبلیغات اسالمی

 47.1 1.5 اداره کل آموزش و پرورش

 21.7 1.2 ره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارسادا

 11.2 2.3 اداره کل ورزش و جوانان

 13.1 1.5 اداره کل انتقال خون

 14.3 3.3 اداره کل بهزیستی

 14.2 3.5 اداره کل دامپزشکی

 17.1 3.5 اداره کل منابع طبیعی

 14.3 2.1 اداره کل حفاظت محیط زیست

 14.1 1.2 صنعتی اداره کل استاندارد و تحقیقات

 16.6 1.7 اداره کل امور عشایر

 14.3 11.2 اداره کل جهاد کشاورزی

 14.2 5.3 اداره کل شیالت

 15.1 5.1 اداره کل راه و شهرسازی

 13.2 3.2 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجنماعی
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 متوسط رشد در دوره )درصد( متوسط سهم در دوره )درصد( های اجراییدستگاه

 14.1 3.5 اداره کل صنعت، معدن و تجارت

 --- 1.1 یاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ا

 31.3 2.6 شرکت آب و فاضالب روستایی

 13.7 111.1 جمع

 : مطالعات مشاورماخذ

 سرمایه گذاری های شرکت های دولتی -1-2-3-5-3-1-3

 در این خصوص اطالعاتی در اختیار مشاور قرار نگرفته است. 

ی مستقیم خارجی، ها یگذارهیسرمای )منابع مالی خارجی، ردولتیغمنابع  -1-2-3-5-3-2

 ...(ی داخلی و گذارهیسرما

ی، تمایل شدیدی به جذب گذارهیسرماعدم تامین منابع داخلی برای  واسطهبهامروزه بسیاری از کشورهای جهان 

ی سهام دارانه خارجی و گذارهیسرمادو قالب  معموالً دری خارجی گذارهیسرما. اندداکردهیپی خارجی هاهیسرما

در معامالت بورس و قبوض سپرده در  هاشرکتقرضه و  . خرید اوراقردیگیمی مستقیم خارجی صورت گذارهیسرما

خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و  گذارهیسرماهستند که در این حالت  FDIی خارجی از انواع هابانک

 مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

ی اؤسسهمفعت دائمی و همیشگی در کسب من منظور بهی است که گذارهیسرمای مستقیم خارجی، نوعی گذارهیسرما

و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است.  ردیگیمصورت  گذارهیسرمامستقر در کشوری غیر از کشور 

ه شرح زیر ب تواندیمی مستقیم خارجی به کشورها گذارهیسرمای انجام شده علت اصلی ورود حجم باالیی از هایبررسطبق 

 باشد:

 ی اقتصادیگذاراستیسعوامل  .1

 عوامل ساختار اقتصادی .2

 عوامل تشویقی و حمایتی .3

 عوامل جغرافیایی و سیاسی .4

ی احظهمالقابلی مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات گذارهیسرماکه  دهدیممطالعات نشان 

رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی بر روی متغیرهای کالن اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش 
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دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تأثیر 

رجی در کشور و استان بوشهر در دوره ی مستقیم خاگذارهیسرماروند تحوالت  15جدول دارد.در  هاپرداختمثبت در تراز 

در طول دوره مذکور سرمایه گذاری دارای نوسانات بسیار شدیدی  شودیمکه مالحظه  طورهمانارائه شده است.  41-1335

 بوده که در برخی سال ها با رشد منفی همراه بوده است.

هزار دالر  1153343معادل  1335در سال  ی مستقیم خارجی در استان بوشهرگذارهیسرماشودیمکه مالحظه  طورهمان

با رشد بسیار شدید  1333و  1337هزار دالر رسیده است اما در سال های  654231با روندی نزولی به  1336بوده که در سال 

 به 1341هزار دالر رسیده و از این سال به بعد دوباره کاهش یافته، به طوری که در سال  1414441و  457711به ترتیب به 

با سهمی  1335هزار دالر رسیده است.همچنین سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در استان بوشهر از کشور در سال  4442

درصد پایین ترین سهم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به  1.23با سهمی معادل  1341درصد باالترین و در سال  61.36

 خود اختصاص داده است.

 هزار دالر -استان بوشهرکشور و در  یمستقیم خارج یگذارهیسرماآمار : 15جدول 

 سهم استان از کشور )درصد(
 بوشهر

 سال کشور
 )هزار دالر( میزان متوسط رشد ساالنه

61.36 - 1153343 1346164 1335 

46.74 43.3- 654231 1344424 1336 

52.33 46.37 457711 1311146 1337 

53.65 47.75 1414441 2637641 1333 

13.52 67.23- 463723 2513344 1334 

1.23 47.36- 4442 4315333 1341 

 1334استان بوشهر سال  ییو دارا یمأخذ: اداره کل امور اقتصاد
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 دالر هزار -بوشهر  کشور و استان در خارجی مستقیم یگذارهیسرما تحوالت روند :13نمودار 

 
 1334استان بوشهر سال  ییو دارا یاداره کل امور اقتصاد: مأخذ

 مصارف -1-2-3-5-9

یکی از مباحث و رویکردهای اساسی در مبحث آمایش سرزمین شناخت ساختار مصرف منابع مالی در توسعه و 

وده مورد توجه بی کالن کشور همواره هابرنامهی در امنطقهی و توسعه متوازن زیربرنامهی است. لزوم امنطقهی زیربرنامه

ی بیانگر عزم عنو بهدر قالب فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه کشور تحت عنوان نظام درآمد استانی،  مثال عنوان بهاست. 

 .دیآیماز بعد منابع دولتی در قالب قوانین بودجه سنواتی به شمار  هااستاندولت در تدوین و تبیین منابع مالی 

 ی مالیاتی موضوعهاتیمعافی مستقیم در قالب اعمال هااتیمالی اعمال شده در قانون هااستیساین در حالی است که 

ی متمرکز در مناطق کمتر توسعه یافته و ... و تدوین قانون تشویق و حمایت هاتیفعالقانون مذکور برای صنایع و  132ماده 

ر مناطق کمت ژهیوبهو  هااستانی در ردولتیغمالی  اقدامات دولت در راستای تجهیز منابع ازجملهی خارجی گذارهیسرما

 برخوردار مطرح بوده است.

چه در بخش منابع دولتی از بعد کاهش اتکاء بودجه دولت به منابع نفتی و چه  الذکر فوقشایان ذکر است رویکردهای 

ی کلی هااستیسی و همچنین ابالغ نفتریغی در برنامه چهارم توسعه به جهت اتکاء به منابع مالیاتی و ردولتیغدر بخش منابع 

ی از محوریت و حساسیت بیشتری برخوردار ردولتیغی دولتی به بخش هایتصدقانون اساسی و لزوم واگذاری  44اصل 

را به جهت تأمین رویکردهای مذکور در برنامه  هااستانگردیده و لزوم بررسی ساختار و وضعیت موجود مصرف منابع مالی 
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در  بدل نموده است. بر این اساس ریناپذاجتناببه امری  هااستانی جهت توسعه متوازن زیربرنامهاستای ششم توسعه در ر

 گزارش حاضر ساختار مصارف منابع در استان بوشهر مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

از تراز منابع و  توانینمقرار ندارد  یامنطقهبا توجه به آنکه سیستم تأمین مالی دولت بر مبنای تراز منابع و مصارف درون 

مصارف تخصیصی به وضعیت و نقش دولت در اقتصاد منطقه دست یافت. با این وجود و با توجه به عدم ارائه توضیحات 

بحث مصارف را به چگونگی هزینه کرد اعتبار و اهداف  توانیمتفصیلی در دستورالعمل مربوط به شرح خدمات آمایش 

یک بحث اساسی آن است که هزینه مذکور صرف چه امور و اهدافی شده  گریدعبارتنمود وبهآن تقسیم تعیین شده برای 

ی و اهیرماسی هاییدارایی شده است. به همین دلیل در ابتدا مصارف دولتی به تفکیک هابخشو باعث توسعه و رونق چه 

 .شودیمشهرستان بررسی  برحسبیکی اعتبارات . پس از آن توزیع فضایی و فیزردیگیمی مورد بررسی قرار انهیهز

 یاهنیهزی و اهیسرمای هاییدارای به تفکیک تملک ردولتیغمصارف دولتی و  -1-2-3-5-9-1

محل هزینه کرد اعتبارات است. به  باشدیمی دیگری که مهم بندمیتقسی عمرانی )تملک دارایی( هانهیهزدر بخش 

همیت ا حائزیی شده است، هابخشدافی شده و باعث توسعه و رونق چه ی مذکور صرف چه امور و اههانهیهزعبارتی اینکه 

 است.

ی عمرانی به چهار بخش امور عمومی، امور دفاع ملی، امور اجتماعی و امور هانهیهزی صورت گرفته، هایبندمیتقسدر 

ی عمرانی هانهیهز16جدول هستند. در  رشاخهیزاز این امور خود دارای چندین  هرکدامکه  شودیمی بندمیتقساقتصادی 

 امور مختلف به قیمت جاری آورده شده است. برحسب

وره طی د کهینحو به. شودیم، بیشترین سهم از اعتبارات عمرانی صرف امور اقتصادی شودیمکه مشاهده  طورهمان

انی صرف امور اقتصادی شده است. در رتبه بعدی امور اجتماعی با سهم درصد از اعتبارات عمر 64.4حدود  1335-44 زمانی

 درصد از اعتبارات عمرانی قرار دارند.  1.5درصد و امور دفاعی ملی با سهم   3.4درصد، امور عمومی با سهم  31.6

ر اجتماعی و سهم اقتصادی کاهش و سهم امو دهدیمبررسی روند تغییرات سهم هر یک از امور طی دوره مذکور نشان 

امور عمومی افزایش یافته است. متوسط رشد ساالنه اعتبارات به تفکیک امور نیز همین نتیجه را بدست می دهد. در این دوره 

درصد رشد داشته، در حالی که امور عمومی  4.3کل اعتبارات عمرانی از محل درآمدهای عمومی به طور متوسط در هر سال 

درصد رشد را در این دوره تجربه  22.4درصد و امور دفاع ملی  2.5درصد، امور اقتصادی  3.7درصد، امور اجتماعی  14.7

 کرده اند. 
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البته الزم به ذکر است که اعداد و ارقام ارائه شده در جدول زیر مربوط به اعتبارات عمرانی استان از محل درآمدهای 

امل نمی شود و از آنجا که بودجه های ملی برخی دستگاههای عمومی استان است و اعتبارات ملی مربوط به استان بوشهر را ش
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استان در مقایسه با بودجه استانی آنها بسیار زیادتر است، بنابراین ممکن است در اضافه شدن بودجه ملی، سهم امور 

مختلف از کل اعتبارات عمرانی استان تغییرات قابل توجهی داشته باشد. 
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 به قیمت جاری 1335-49عملکرد اعتبارات عمرانی استان از محل درآمدهای عمومی و توزیع آن بین امور مختلف طی دوره  :13جدول 

 سال
 سهم امور )درصد( اعتبارات عمرانی از محل درآمدهای عمومی )میلیون ریال(

 امور دفاعی ملی امور اقتصادی ماعیامور اجت امور عمومی امور دفاعی ملی امور اقتصادی امور اجتماعی امور عمومی جمع

1335 2،333،435 41،311 574،323 1،713،416 3،341 1.3 24.3 73.2 1.2 

1336 2،167،533 34،331 573،131 1،454،627 - 1.4 27.7 71.4 - 

1337 3،511،143 66،413 437،245 2،446،351 211 1.4 23.2 64.4 1.1 

1333 2،234،533 55،311 663،225 1،564،547 1،111 2.4 24.1 63.5 1.1 

1334 3،154،333 113،434 326،443 2،123،751 651 3.6 27.1 64.4 1.1 

1341 3،354،463 137،333 1،142،743 2،534،137 41،345 3.6 24.6 65.7 1.1 

1341 1،434،343 125،117 775،155 1،113،111 36،161 6.5 41.1 51.7 1.4 

1342 2،432،416 111،253 367،743 1،431،673 23،674 4.5 35.7 53.3 1.1 

1343 5،477،143 211،654 2،143،446 3،161،135 17،413 3.7 33.3 57.7 1.3 

1344 3،721،743 164،342 1،336،614 2،141،157 31،641 4.4 35.4 53.3 1.3 

 --- --- --- --- %22.4 %2.5 %3.7 %14.7 %4.3 متوسط رشد طی دوره

ی مختلفهاسالماری استان بوشهر در : سالنامه آمأخذ
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 1335-49متوسط سهم امور مختلف از عملکرد اعتبارات عمرانی استان از محل درآمدهای عمومی در دوره : 19نمودار 

 )درصد(

 
 مختلف یهادر سال بوشهراستان  یمأخذ: سالنامه آمار

عمومی، فصل اداره امور عمومی باالترین سهم را به خود اختصاص داده طی دوره مذکور در میان فصول مختلف امور 

د ی قرار دارند. همچنین محاسبه رشزیربرنامهاست. در رتبه بعدی فصل امور قضایی و فصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و 

 الی، فنی، مدیریت وطی دوره مورد بررسی فصل خدمات م دهدیمی مربوط به امور عمومی نشان هافصلاعتبارات عمرانی 

 .اندنمودهدرصد کمترین رشد را تجربه  3.5درصد باالترین رشد و فصل امور قضایی با  27.4ی با  زیربرنامه

 

 

 

 

 

 

 

امور عمومی امور اجتماعی امور اقتصادی امور دفاعی ملی

3.4 

31.6 

64.4 

0.5 
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 1335-49: عملکرد اعتبارات عمرانی امور عمومی استان از محل درآمدهای عمومی به تفکیک فصول 11جدول 

 1349 1343 1342 1341 1341 1334 1333 1331 1333 1335 فصل

 47512 117714 76،531 46،357 35،322 61،144 34،577 13،463 12،611 14،323 فصل اداره امور عمومی

 35211 43461 27،355 24،311 42،416 14،556 4،312 34،432 21،343 24،343 فصل امور قضایی

 23641 34441 5،351 3،461 6،411 4،337 3،311 7،711 6،437 2،146 زیریفصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه

 3111 15111 511 511 1،711 23،742 7،621 5،252 - - های اساسیفصل پژوهش

 164،342 211،654 111،235 125،117 137،333 113،434 55،311 66،413 34،331 41،311 جمع

 فی مختلهاسال -: سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ

 1335-49: متوسط سهم و متوسط رشد ساالنه عملکرد اعتبارات عمرانی امور عمومی استان به تفکیک فصول 13جدول 

 متوسط رشد ساالنه )درصد( متوسط سهم در دوره )درصد( 1349 1343 1342 1341 1341 1334 1333 1331 1333 1335 فصل

 %21.7 53.6 54.3 53.7 64.4 77.1 62.5 56.2 62.1 23.6 31.6 35.5 فصل اداره امور عمومی

 %3.5 31.3 21.4 21.7 24.3 14.3 31.2 13.1 17.6 51.4 52.3 54.5 فصل امور قضایی

 %27.4 3.3 14.4 17.2 5.3 2.3 5.1 4.1 6.3 11.6 16.1 5.1 زیریفصل خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه

 %5.4 5.3 4.4 7.5 1.5 1.4 1.2 21.3 13.7 7.4 - - های اساسیفصل پژوهش

 %14.7 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 جمع

: محاسبات مشاور بر اساس سالنامه آماریمأخذ 
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 )درصد( 1335 - 49 - استان ی: متوسط سهم فصول از عملکرد اعتبارات امور عموم15نمودار 

 
 ی مختلفهاسال: سالنامه آماری استان بوشهر در مأخذ

درصد باالترین سهم از  31.6های جمعی،گردشگری با در میان فصول امور اجتماعی، فصل فصل فرهنگ و هنر،رسانه

رار ق ی و بهداشت و درمانبدن تیتربی بعدی فصل آموزش، هارتبهاعتبارات عمرانی را به خود اختصاص داده است. در 

 گرفته اند. 

 1335-49: عملکرد اعتبارات عمرانی امور اجتماعی استان از محل درآمدهای عمومی به تفکیک فصول 14جدول 

 1349 1343 1342 1341 1341 1334 1333 1331 1333 1335 فصل

 233،371 456،124 215،441 71،511 151،365 71،454 5،345 121،311 116،473 33،233 فصل بهداشت و درمان

 366،244 515،477 141،731 163،761 226،645 152،374 111،315 145،733 34،263 43،462 بدنیفصل تربیت 

 232،611 465،554 173،347 173،334 314،713 324،723 243،522 414،721 227،535 131،173 فصل آموزش

 334،517 533،137 244،343 317،775 426،471 253،412 236،143 266،621 134،432 137،136 های جمعی،گردشگریفصل فرهنگ و هنر،سانه

 64،313 33،644 47،317 43،545 33،161 24،534 26،445 43،316 4،324 34،314 فصل رفاه و تأمین اجتماعی

 1،336،614 2،143،446 367،763 775،475 1،142،743 326،447 663،225 437،245 573،131 574،323 جمع

ی مختلفهاسال -: سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ

 -
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 1335-49: متوسط سهم و متوسط رشد ساالنه عملکرد اعتبارات امور اجتماعی استان به تفکیک استان 21جدول 

 رشد ساالنه )درصد(متوسط  متوسط سهم در دوره )درصد( 1349 1343 1342 1341 1341 1334 1333 1331 1333 1335 فصل

 %11.4 14.1 17.5 21.7 23.7 4.2 13.3 3.6 1.4 12.3 13.6 14.4 فصل بهداشت و درمان

 %14.6 14.5 27.4 24.1 22.1 21.1 14.3 13.4 15.3 14.3 15.6 16.1 بدنیفصل تربیت 

 %4.5 31.1 21.1 22.2 21.6 23.1 26.7 34.3 44.3 41.5 34.7 31.3 فصل آموزش

های و هنر،رسانهفصل فرهنگ 

 جمعی،گردشگری
32.3 24.4 27.1 35.6 31.7 37.3 41.1 23.2 27.3 24.1 31.3 7.6% 

 %6.6 4.2 4.3 4.2 5.5 5.6 2.4 3.1 4.1 4.4 1.7 5.4 فصل رفاه و تأمین اجتماعی

 %3.7 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 جمع

 شاور بر اساس سالنامه آماریبات م: محاسمأخذ
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 )درصد( 1335-49 - استان ی: متوسط سهم فصول از عملکرد اعتبارات امور اجتماع13نمودار 

 
 : محاسبات مشاور بر اساس سالنامه آماریمأخذ

ی هافصلمربوط به امور اقتصادی ارائه شده است. مشخص است که  عملکرد اعتبارات عمرانی فصول 21جدول در 

و منابع آب  بیشترین سهم و فصل ارتباطات و فناوری اطالعات  نقل و حملمسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری، 

 .انددادهکمترین سهم از اعتبارات عمرانی طی دوره مورد بررسی را به خود اختصاص 

  

 -
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 1335-49:  عملکرد اعتبارات عمرانی امور اقتصادی استان از محل درآمدهای عمومی به تفکیک فصول 21جدول 

 1349 1343 1342 1341 1341 1334 1333 1331 1333 1335 فصل

 142،141 153،445 37،144 63،174 241،576 225،211 222،437 252،654 126،731 144،327 فصل کشاورزی و منابع طبیعی

 253،643 351،544 134،211 213،136 224،443 244،466 114،656 371،611 133،757 43،472 فصل منابع آب

 73،252 24،457 15،574 6،416 111،373 57،416 41،417 55،444 53،365 37،715 فصل صنعت و معدن

 3،251 4،624 2،341 2،634 6،323 41،144 6،214 4،461 16،716 23،517 فصل بازرگانی و تعاون

 11،447 15،417 15،311 11،267 12،314 3،261 11،414 12،131 11،716 5،332 فصل محیط زیست

 124،351 245،772 142،311 46،736 163،361 133،173 116،523 227،177 57،212 41،141 فصل انرژی

 523،413 611،531 322،461 211،154 611،444 336،476 254،354 444،172 422،414 515،243 ونقلفصل حمل

 - 1،313 6،711 435 4،674 3،344 2،511 2،351 2،145 2،661 فصل ارتباطات و فناوری اطالعات

فصل مسکن،عمران شهری،روستایی و 

 عشایری
743،453 576،142 

1،121،54

7 
733،466 464،365 

1،154،47

1 
413،155 644،141 

1،757،44

3 

1،143،11

7 

 جمع
1،713،41

6 

1،454،62

7 

2،446،35

1 

1،564،54

7 

2،123،75

1 

2،534،13

7 

1،113،11

1 

1،431،67

3 

3،161،13

5 

2،141،15

7 

 ی مختلفهاسال -: سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ

 1335-49: متوسط سهم و متوسط رشد ساالنه عملکرد اعتبارات عمرانی امور اقتصادی استان به تفکیک فصول 22جدول 

 1349 1343 1342 1341 1341 1334 1333 1331 1333 1335 فصل

متوسط 

سهم در 

دوره 

 )درصد(

متوسط 

رشد 

ساالنه 

 )درصد(

فصل کشاورزی و منابع 

 طبیعی
3.5 3.7 11.3 14.3 11.6 4.5 6.3 6.1 4.4 6.5 3.6 -1.2% 

 %4.4 11.7 11.6 11.1 4.7 21.3 3.4 14.1 7.6 15.1 13.1 5.3 فصل منابع آب

 %1.3- 2.7 3.3 1.4 1.1 1.6 4.4 2.7 2.7 2.3 3.7 5.1 نعت و معدنفصل ص

 %4.4- 1.6 1.4 1.1 1.2 1.3 1.2 1.4 1.4 1.4 1.1 1.4 فصل بازرگانی و تعاون

 %6.4 1.6 1.5 1.5 1.1 1.1 1.5 1.4 1.7 1.5 1.7 1.3 فصل محیط زیست

 %12.2 7.1 5.4 7.3 11.1 4.6 6.5 3.6 7.4 4.3 3.4 2.4 فصل انرژی

 %1.5 22.1 24.15 14.11 22.54 21.16 24.14 15.34 16.24 21.21 24.14 24.53 ونقلفصل حمل

فصل ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
1.16 1.15 1.12 1.16 1.16 1.13 1.15 1.47 1.16 - 1.1 -4.2% 

فصل مسکن،عمران 

 شهری،روستایی و عشایری
46.74 34.61 41.76 51.43 45.67 45.73 41.13 43.36 55.61 47.63 46.3 2.7% 

 %2.5 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 جمع

 بات مشاور بر اساس سالنامه آماری: محاسمأخذ
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 )درصد( 1335-49- استان ی: متوسط سهم فصول از عملکرد اعتبارات امور اقتصاد11نمودار 

 
 مختلف یهاسال در بوشهر استان آماری ذ: سالنامهخمأ

 ی مختلف به تفکیک فیزیکی و انسانیهابخش برحسبمصارف  -1-2-3-5-9-2

در جدول زیر می توان توزیع جغرافیایی اعتبارات عمرانی در سطح استان بوشهر را مشاهده نمود. در دوره مورد بررسی 

استان به شهرستان بوشهر اختصاص داشته است. پس از آن نیز درصد از اعتبارات عمرانی  21.5به طور متوسط در هر سال 

 درصد قرار داشته است.  16.7شهرستان دشتستان با سهم 

درصد از  15.2اعتباراتی که به شهرستان خاصی اختصاص نداشته و به صورت استانی تخصیص داده شده )سطح استان( 

تند ان، گناوه و عسلویه نیز به ترتیب دیگر شهرستانهای استان هساعتبارات عمرانی استان را به خود اختصاص داده است. کنگ

که باالترین میزان اعتبارت عمرانی را در اختیار داشته اند. شهرستانهای دیلم و جم نیز کمترین سهم را از اعتبارات عمرانی 

 استان به خود اختصاص داده اند. 

 الیر ونیلیم -شهرستانها کیان بوشهر به تفکاست یاعتبارات عمران:  23جدول 

 1331 1333 1334 1341 1341 1342 1343 1349 1345 

 5،373،443 3،325،416 5،515،631 2،441،146 1،434،557 3،354،455 3،131،113 2،665،524 3،734،535 سرجمع

 753،346 664،434 643،114 545،475 311،712 521،672 326،462 366،247 715،627 سطح استان

 1،544،152 374،214 751،311 323،111 577،164 371،137 711،314 445،463 331،321 بوشهر

 253،767 174،414 244،512 125،774 62،546 143،511 131،633 177،371 212،421 تنگستان

 -
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 1331 1333 1334 1341 1341 1342 1343 1349 1345 

 752،421 552،353 724،441 334،512 342،444 717،416 723،551 521،351 747،434 دشتستان

 525،344 265،611 443،561 174،113 125،341 245،752 235،244 223،724 261،363 تیدش

 143،315 122،314 256،133 77،647 57،537 132،544 134،433 146،423 147،277 دیر

 کنگان
242،133 271،514 241،351 426،212 317،741 

372،543 1،111،471 425،747 451،333 

 324،411 275،643 546،341 156،464 عسلویه

 234،174 234،443 323،235 132،375 112،343 434،347 251،326 234،427 314،265 گناوه

 127،434 115،641 167،424 64،626 44،174 114،323 116،522 111،311 135،161 دیلم

 136،757 114،414 242،334 74،352 44،436 154،131 113،163 123،674 143،625 جم

 یزیبوشهر، معاونت برنامه ر یاستاندارمأخذ: 

 الیر ونیلیم -شهرستانها کیاستان بوشهر به تفک یاعتبارات عمران:  29جدول 

 متوسط رشد ساالنه )درصد( متوسط سهم در دوره )درصد( 

 4.1 111.1 سرجمع

 1.6 15.2 سطح استان

 7.2 21.5 بوشهر

 2.3 5.2 تنگستان

 1.1 16.7 دشتستان

 3.1 7.4 دشتی

 3.4 4.1 دیر

 4.4 4.7 کنگان

 21.1 6.1 عسلویه

 -2.3 7.1 گناوه

 -1.6 3.1 دیلم

 3.1 3.7 جم

 یزیبوشهر، معاونت برنامه ر یمأخذ: استاندار
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 )درصد( 1331-49جغرافیایی اعتبارات عمرانی در سطح استان بوشهر در دوره  توزیع:  13نمودار 

 
 یزیبوشهر، معاونت برنامه ر یمأخذ: استاندار

به نحو  ی استانهاشهرستانوضعیت اعتبارات عمرانی را در سطح  توانیمبا استفاده از شاخص سرانه اعتبارات عمرانی 

شهر در سال وی مختلف استان بهاشهرستانی نشان داد. در این قسمت سرانه اعتبارات عمرانی توزیع شده بین ترشفافبهتر و 

، 4356ی گناوه، دیر، دیلم و بوشهر به ترتیب با هاشهرستانآورده شده است. در این سال بیشترین سرانه مربوط به  1341

ی کنگان و تنگستان هاشهرستانهزار ریال به  2324و  2446هزار ریال است. کمترین سرانه نیز به میزان  3364و  3463، 3477

 تعلق دارد.

 1341 -ی استان بوشهرهاشهرستان: توزیع اعتبار تملک دارایی سرانه بین 25جدول 

 سرانه اعتبار عمرانی )هزار ریال( اعتبار عمرانی )میلیون ریال( جمعیت شهرستان

 3،364 371،137 253،416 بوشهر

 3،133 717،416 224،425 دشتستان

 3،141 154،131 51،446 جم

 2،446 426،212 171،774 هکنگان و عسلوی

 3،171 245،752 77،531 دشتی

 3،463 114،323 31،571 دیلم

 3،477 132،544 52،523 دیر

سطح استان 

15%

بوشهر

21%

تنگستان

5%

دشتستان

17%

دشتی

3%
دیر

4%

کنگان 

11%

عسلویه

6%

گناوه

7%

دیلم

3%

جم

4%
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 سرانه اعتبار عمرانی )هزار ریال( اعتبار عمرانی )میلیون ریال( جمعیت شهرستان

 2،324 143،511 71،232 تنگستان

 4،356 434،347 41،443 گناوه

 3،233 3،334،233 1،132،444 جمع

 ماخذ : مطالعات مشاور

 یبندجمع -1-2-3-5-5

ی نیبشیپی مالی است. بودجه حاوی هااستیسز ابزارهای مهم دولت جهت اعمال بودجه برنامه مالی ساالنه و یکی ا

قانونی  یهاهدفو  هااستیسبرای انجام عملیات است که منجر به نیل  هانهیو برآوردهزاعتبار  نیتأمدرآمدها و سایر منابع 

)مصارف( مورد  هایپرداخت)منابع( و  هایافتیدری، بودجه دولت در دو بخش زیربودجه. از این رو در نظام نوین شودیم

ی، اهیسرمای هاییدارای دولت به درآمدهای عمومی، منابع ناشی از واگذاری هایافتیدر. بر این اساس ردیگیممصرف قرار 

 .شودیمی بندمیتقسی مالی و درآمدهای اختصاصی هاییدارامنابع ناشی از واگذاری 

ی اجرایی وصول و به خزانه هادستگاهقانون محاسبات عمومی توسط  موجببهه درآمدهای عمومی درآمدهایی هستند ک

ی اجتماعی، دریافت هاکمک.درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها )دریافت شوندیمدولت واریز 

ات و درآمدهای و خسار جرائم، درآمدهای خدمات و فروش کاال، هاییدارا، درآمدهای اموال و بالعوضی هاکمک

ی دولتی، هاساختمانی از اقالم فروش نفت خام، اهیسرمای هاییدارای ناشی از واگذاری هایافتیدرمتفرقه( است. 

ی هاییارادی ناشی از واگذاری هایافتیدرو سایر اقالم تشکیل شده است.  رمنقولیغو تجهیزات، اموال منقول و  آالتنیماش

 ی دولتی و سایر موارد است.هاشرکتت، تسهیالت خارجی، منابع ناشی از واگذاری مالی شامل فروش اوراق مشارک

 1.27با نوسانات بسیاری همراه بوده و از  1344تا  1334ی هاسالسهم استان بوشهر از درآمدهای عمومی کشور طی 

ذکور متوسط سهم استان رسیده است. این در حالی است که در دوره م 1344درصد در سال  1.73به  1334درصد در سال 

 2.72، 43 -31ی هاسالدوره  کشور دردرصد و متوسط سهم استان از تولید ناخالص داخلی  1.3بوشهر از جمعیت کشور 

درصد بوده است. بنابراین مشخص است که سهم استان از درآمدهای عمومی کشور در مقایسه با سهم استان از جمعیت و 

 ناچیز است. تولید ناخالص داخلی کشور بسیار

تانی و اس شوندیمی مربوط است که تنها در سطح ملی کسب ایدرآمدی هافیردالبته بخش مهمی از این اختالف به 

این اقالم درآمد حاصل از فروش نفت است. اما شاید بهترین ردیف درآمدی که توضیح دهنده اختالف  نیترمهمنیست. از 

 کشور و سهم این استان از جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشور است. بین سهم استان بوشهر از درآمدهای عمومی
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و خسارات،  جرائمکه درآمدهای حاصل از  دهدیمسهم اقالم مختلف درآمدی از درآمدهای عمومی کشور نیز نشان 

کشور  ستان ازدرآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات بیشترین سهم را نسبت به سایر اقالم درآمدی ا

 .اندداشته

یی است که میزان وابستگی درآمد هاشاخصیکی از « GDP»شاخص نسبت درآمد عمومی به تولید ناخالص داخلی 

ت که آن اس دهندهنشانباشد،  ترکینزدنسبت مذکور به صفر  هرقدر. دهدیمعمومی دولت به قدرت تولید جامعه را نشان 

رآمد باشد، نشانگر وابستگی د ترکینزدبه صد  هرقدرور و درآمد ملی مستقل بوده و دولت از نظر درآمدی از اقتصاد کش

 دولت به درآمد ملی است و نوسانات اقتصادی نوسانات درآمد عمومی دولت را به همراه خواهد داشت.

رصد نوسان د 5.23درصد و  2.44بین  1344تا سال  1334نسبت درآمد عمومی به تولید ناخالص داخلی استان از سال 

 داشته است. 

( برای ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشورها T/GDPبرخی از کارشناسان از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی )

روه از ی خود از دو گنوبهبهاز وصول درآمدهای مالیاتی کشور است که  متأثر. این نسبت از یک طرف کنندیماستفاده 

. عواملی نظیر ساختار و تشکیالت اجرایی سازمان وصول مالیات، ردیپذیمریتأثی سازماننبروی و سازماندرونعوامل 

تشویقات مالیاتی  و جرائممکانیزاسیون فرآیند تشخیص و وصول آن، فرار مالیاتی، تعداد کارکنان مالیاتی، قوانین و مقررات، 

 نقش دارند. هااتیمالاز تغییرات وصولی ی هستند که در توضیح بخشی سازمان درونعوامل  رندهیدربرگو غیره 

دی کشور، ی نظیر رشد اقتصاسازمانبروناز طرف دیگر، بخش دیگری از تغییرات در این نسبت را طیف وسیعی از عوامل 

ی( تخفیفات و ترجیحات مالیاتی، میزان صادرات و ادورهی مالیاتی)اعم از بخشی، موضوعی و هاتیمعافو  هانرخ، هاهیپا

 .دهندیمنفت در بازارهای جهانی و فرهنگ مالیاتی توضیح  قیمت

قانون برنامه پنجم توسعه، باید به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص  117ی مادهبر طبق 

العه روند رصد برسد. مطی مالیاتی حداقل به ده دهاهیپای مستقیم و با گسترش هااتیمالداخلی مشروط به عدم افزایش نرخ 

 4.34تا  2.26که این نسبت بین  دهدیمنشان  1344تا  1334نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی طی سال های 

 درصد در نوسان بوده است.

را در  درصد و بیشترین 2.26با  1343نسبت درآمد مالیاتی استان به تولید ناخالص داخلی کمترین میزان خود را در سال 

 عدم استفاده از توان مالیات گیری موجود در دهندهنشاندرصد داشته است. پایین بودن نسبت مذکور نیز  4.34با  1333 سال

یکی از دالیل مهم اختالف شدید بین سهم درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی  احتماالًاقتصاد کشور و استان است. 

 ی است.افرا منطقه صورت بهی درآمد مالیاتی هافیردبرخی از در استان بوشهر و کشور، اخذ 
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عملکرد درآمد  1334-44بر اساس اطالعات دریافتی از اداره کل اقتصاد امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر طی دوره 

توسط رشد ساالنه میلیارد ریال بوده است. این رقم با م 4444معادل  1334در سال  1341عمومی استان به قیمت ثابت سال 

 افزایش یافته است. 1344میلیارد ریال در سال  4132درصد به  5.6

بین اقالم مختلف درآمدهای عمومی باالترین سهم به درآمد حاصل از وصول مالیات اختصاص یافته که طی دوره مورد 

ز فروش کاال و خدمات قرار دارد درصد از منابع درآمدی استان را ایجاد کرده است. پس از آن درآمد حاصل ا 42.6بررسی 

درصد از منابع درآمدی  3.6درصد از منابع درآمدی استان را به خود اختصاص داده است. سایر اقالم درآمدی تنها  3.7که 

 استان را تشکیل می دهند.

ت فروش کاال و خدما و درآمد حاصل از اتیحاصل از وصول مالمشخص است که تمرکز درآمد استانی روی درآمد 

 یهاییدارا یواگذارو  انحصارات و مالکیت دولتاست. بین اقالم مختلف درآمدی، کمترین سهم را درآمد حاصل از 

 .انددادهی به خود اختصاص اهیسرما

تان رشد ساالنه منابع درآمدی اس کهیطوربه، باشدیمرشد درآمد عمومی استان نیز متأثر از رشد درآمدهای مالیاتی استان 

 درصد بوده است. 5.3درصد و رشد ساالنه درآمدهای مالیاتی حدود  5.6مذکور به قیمت ثابت  طی دوره

ی مهمی که وجود دارد محل هزینه کرد اعتبارات است. به عبارتی بندمیتقسی عمرانی )تملک دارایی( هانهیهزدر بخش 

. در باشدیمیی شده است، حائز اهمیت هابخشی مذکور صرف چه امور و اهدافی شده و باعث رونق چه هانهیهزاینکه 

ی عمرانی به چهار بخش امور عمومی، امور دفاع ملی، امور اجتماعی و امور اقتصادی هانهیهزی صورت گرفته، هایبندمیتقس

هستند. در استان بوشهر بیشترین سهم از اعتبارات  رشاخهیزاز این امور خود دارای چندین  هرکدامکه  شودیمی بندمیتقس

درصد از اعتبارات عمرانی صرف  64.4حدود  1335-44طی دوره زمانی  کهینحوبه. شودیمعمرانی صرف امور اقتصادی 

درصد و امور دفاعی  3.4ی با سهم امور عمومدرصد،  31.6امور اقتصادی شده است. در رتبه بعدی امور اجتماعی با سهم 

ند. بررسی روند تغییرات سهم هر یک از امور طی دوره مذکور نشان درصد از اعتبارات عمرانی قرار دار 1.5ملی با سهم 

 سهم امور عمومی، اجتماعی و دفاعی ملی افزایش و سهم امور اقتصادی کاهش یافته است. دهدیم

درصد از اعتبارات عمرانی استان به شهرستان بوشهر اختصاص داشته  21.5به طور متوسط در هر سال  1337-45در دوره 

درصد قرار داشته است. اعتباراتی که به شهرستان خاصی اختصاص  16.7از آن نیز شهرستان دشتستان با سهم  است. پس

درصد از اعتبارات عمرانی استان را به خود اختصاص داده  15.2نداشته و به صورت استانی تخصیص داده شده )سطح استان( 

اختیار  های استان هستند که باالترین میزان اعتبارت عمرانی را دراست. کنگان، گناوه و عسلویه نیز به ترتیب دیگر شهرستان

 داشته اند. شهرستانهای دیلم و جم نیز کمترین سهم را از اعتبارات عمرانی استان به خود اختصاص داده اند. 
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ان به نحو ستی اهاشهرستانوضعیت اعتبارات عمرانی را در سطح  توانیمبا استفاده از شاخص سرانه اعتبارات عمرانی 

، 4356ی گناوه، دیر، دیلم و بوشهر به ترتیب با هاشهرستانبیشترین سرانه مربوط به  1341ی نشان داد. در سال ترشفافبهتر و 

ی کنگان و تنگستان هاشهرستانهزار ریال به  2324و  2446هزار ریال است. کمترین سرانه نیز به میزان  3364و  3463، 3477

 تعلق دارد.
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