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17چکیده

چکیده
الف- وضعیت اعتبارات پیش بینى شده و هزینه شده بر حسب فصل 

وضعیت  تا  داشت  ضرورت  توسعه(1396)  ششم  برنامه  اول  سال  عملکرد  ارزیابى  منظور  به 
اعتبارات هزینه شده، ترکیب منابع سرمایه گذارى، اولویت هاى توزیع اعتبار بین فصول و برنامه ها، 
سیاست هاى اجرایى، رویکردها و الزامات مهم بودجه اى، اهداف کمى پیش بینى شده و مهمترین 
طرح ها و پروژه هاى اجرا شده مورد بررسى قرار گیرد. نتایج بررسى هاى انجام شده در حوزه هاى 

مذکور در فصول و برنامه هاى مختلف در قالب این چکیده به شرح زیر ارائه مى گردد.
مجموع اعتبارات پیش بینى شده در سال 1396 براى تحقق اهداف کمى و عملیات مورد نظر در 
قالب 17 فصل و 46 برنامه، معادل 19000311 میلیون ریال بوده که 7859807 میلیون ریال(41/4 
درصد) آن از محل اعتبارات استانى، 5591139 میلیون ریال(29/4 درصد) از محل اعتبارات ملى 
و 5549365 میلیون ریال(29/2 درصد) آن نیز از سایر منابع بوده است. عملکرد اعتبارات مذکور 
نشان مى دهد که مجموعًا 12208823 میلیون ریال در سال مذکور در استان هزینه شده و میزان 

تحقق منابع حدود 65 درصد بوده است.
نسبت تحقق اعتبارات پیش بینى شده در  اعتبارات استانى، ملى و سایر منابع نیز به ترتیب 50/3 ، 
80/6  و 69/3 درصد بوده است. بیشترین اعتبارات  پیش بینى شده در بین فصول و سهم هر یک 

از فصول از کل اعتبارات به شرح زیر بوده است:
اعتبارات پیش بینى شده در سال اول برنامه ششم بر حسب سهم فصول عمده

سهم فصل از کل اعتبارات (درصد)عنوان فصلردیف
25/9حمل و نقل1
21/5کشاورزى و منابع طبیعى       2
13/9آب و فاضالب                   3
8/5سالمت                           4
8/2انرژى                             5
7/3عمران روستایى                 6
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این شش فصل حدود 84/5 درصد از اعتبارات استان را به خود اختصاص داده اند و این موضوع 
نشان مى دهد که رویکرد اصلى استان در توزیع منابع در سال اول برنامه، توجه به توسعه راهها و 
افزایش ایمنى آن، استفاده از ظرفیت بخش کشاورزى و مزیت  هاى نسبى آن در ایجاد و توسعه 
اشتغال به ویژه شیالت و آبزى پرورى و طرح هاى آبخیزدارى، تکمیل فاضالب شهرها، تامین آب 
شرب شهرى و روستایى، توسعه ظرفیت فضاهاى بهداشتى و درمانى، توسعه و بازسازى شبکه هاى 

برق شهرى و روستایى و اجراى طرح هاى هادى در روستاها بوده است.
اعتبارات هزینه شده در سال اول برنامه ششم بر حسب فصول عمده

جمع اعتبارات هزینه شده فصل عنوان فصلردیف
(میلیون ریال)

سهم فصل از کل منابع هزینه 
شده (درصد)

2,945,55023/93حمل و نقل                       1
2,886,78123/45کشاورزى و منابع طبیعى       2
1,756,23014/3آب و فاضالب                   3
1,138,4009/3سالمت4
908,6007/4انرژى                             5
788,6426/4منابع آب                         6

اعتبارات هزینه شده از محل سایر منابع (تسهیالت، منابع داخلى و سرمایه گذارى بخش خصوصى) بر حسب فصول عمده

میزان اعتبارات ( میلیون ریال)عنوان فصلردیف
2,380,088کشاورزى و منابع طبیعى       1
633,000  انرژى                             2
352,690آب و فاضالب                   3
240,000منابع آب                           4
224,000حمل و نقل5

اعتبارات ملى هزینه شده در سال اول برنامه ششم بر حسب فصول عمده

میزان اعتبارات ( میلیون ریال)عنوان فصلردیف

1,794,159حمل و نقل  1

755,000سالمت                             2

583,220آب و فاضالب                   3

488,645عمران روستایى                           4

373,086  کشاورزى و منابع طبیعى       5
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ب- مهمترین سیاست هاى اجرایى در سال اول برنامه ششم توسعه:
توسعه عملیات آب و خاك با مشارکت بهره برداران- 
بهینه سازى الگوى کشت و توسعه کشت هاى گلخانه ایى- 
عدم توسعه سطح زیرکشت و افزایش بهره ورى در واحد سطح و واحد حجم آب- 
تجهیز، نوسازى و ساماندهى اراضى کشاورزى- 
از طریق اجراى -  اثرات خشکسالى  آب و خاك و تعدیل  از منابع  آبخیزدارى و حفاظت 

آبخوان دارى طرح هاى 
حفاظت و حمایت از اراضى ملى و دولتى- 
بهبود شاخص هاى توسعه در مناطق عشایرى استان و حمایت از فعالیت ها، منابع تولید - 

و اشتغال عشایر 
تقویت آبخوان ها از طریق اجراى طرح هاى تغذیه مصنوعى و سیالب- 
حفاظت از آب هاى سطحى و زیرزمینى و جلوگیرى از برداشت هاى غیر مجاز- 
توجه ویژه به احداث و تکمیل سدها و شبکه هاى آبى و زهکشى آنها- 
افزایش ظرفیت تامین و انتقال آب شرب شهرى و روستایى- 
احداث و توسعه آب شیرین کن ها در نوار ساحلى استان براى تامین آب شرب - 
ایجاد و توسعه زیرساخت هاى بخش صنعت و معدن به ویژه ایجاد زیرساخت هاى مورد - 

نیاز در شهرك ها و نواحى صنعتى روستایى
بهبود سطح خدمات شهرى- 
ایجاد و توسعه بزرگ راهها، راههاى اصلى، فرعى و راههاى روستایى- 
نگهدارى راهها و ارتقاء ایمنى آن از طریق رفع نقاط حادثه خیز- 
احداث ایستگاه هاى سنجش آلودگى براى پایش آلودگى آب و هوا - 
تثبیت مناطق مستعد ایجاد ریزگرد در سطح استان- 
پایش مستمر زیستگاه هاى تخریب شده و حفاظت از گونه هاى جانورى- 
توسعه شبکه هاى توزیع برق شهرها و روستاهاى استان- 

ج- رویکردها و الزامات مهم بودجه اى در سال اول برنامه ششم توسعه:
تسریع در اجراى سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى- 
استفاده از ظرفیت مالى بخش خصوصى و تعاونى در تحقق اهداف و اجراى پروژه ها به - 

ویژه در بخش هاى کشاورزى و منابع طبیعى و صنعت و معدن
در اولویت قرار دادن احداث و تکمیل پروژه هایى که بیشترین تاثیر را در افزایش و تثبیت - 

اشتغال دارند.
تکمیل پروژه هاى محرك توسعه به ویژه در مناطق کمتر برخوردار - 
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محدودیت در شروع پروژه هاى جدید و اولویت دادن به تکمیل پروژه هایى که زودتر به - 
بهره بردارى برسند

انضباط مالى و صرفه جویى در هزینه ها- 
پرداخت مطالبات پروژه هاى خاتمه یافته - 
توجه ویژه به ایجاد تعادل در سطح مناطق مختلف استان- 
واگذارى طرح ها و پروژه هاى نیمه تمام داراى توجیه اقتصادى به بخش خصوصى- 
مصوبات -  به  مربوط  قبل  سنوات  در  استان  تعهد  مورد  پروژه هاى  تکمیل  اعتبار  تامین 

استان. به  رهبرى  معظم  مقام  سفر  مصوب  پروژه هاى  و  دولت  هیات  استانى  سفرهاى 
تامین -  براى  استان  اى  سرمایه  دارایى هاى  تملک  اعتبارات  از  درصد   20 تا  اختصاص 

دار. اولویت  ملى  طرح هاى  بردارى  بهره  و  تکمیل  اعتبارات 
جدول -  الزامات  اعتبارات  محل  از  که  تمامى  نیمه  پروژه هاى  تکمیل  براى  اعتبار  تامین 

شده اند. آغاز  بودجه  قانون  شماره 10-1 
اختصاص 5 تا 8 درصد از اعتبارات به تهیه و اجراى طرح هاى هادى روستایى، 10 درصد - 

به آبرسانى روستایى و بهینه سازى آب شرب شهرى و روستایى
اختصاص حداکثر تا 20 درصد از اعتبارات استانى به استناد تبصره 3 بند ب ماده 31 - 

احکام دائمى در قالب کمک هاى فنى و اعتبارى با اولویت تکمیل و اجراى طرح هاى اقتصاد 
مقاومتى

دارایى هاى -  تملک  اعتبار  تخصیص  منظور  به  اسالمى  خزانه  اوراق  بهینه  مدیریت 
استانى سرمایه اى 

د- مهمترین اهداف پبش بینى شده در سال اول برنامه: 
اصالح، نوسازى و توسعه 567 کیلومتر شبکه توزیع برق در سطح استان (معادل 4/5 درصد از - 

کل شبکه توزیع استان) با درصد تحقق 100 درصدى
افزایش طول بزرگ راههاى استان از 639 کیلومتر به 710 کیلومتر و تحقق 70/74 درصد از - 

بزرگ راههاى مورد نیاز در استان و بهسازى 35 کیلومتر راه اصلى و 19 کیلومتر راه فرعى
آماده سازى 38/9 هکتار از اراضى شهرك ها و نواحى صنعتى استان - 
توسعه سامانه هاى نوین آبیارى در سطح 3564 هکتار از اراضى استان- 
افزایش سرانه تولیدات گوشت قرمز به میزان 6888 کیلوگرم به ازاء هر هزار نفر- 
افزایش سرانه تولید تخم مرغ از 945 به 965 کیلوگرم به ازاء هر هزار نفر- 
افزایش سرانه تولید گوشت طیور به میزان 30278 کیلوگرم به ازاء هر هزار نفر- 
افزایش سرانه تولید شیر از 32465 به 34047 کیلوگرم به ازاء هر هزار نفر- 
حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلى و تکمیلى بخش کشاورزى و افزایش ظرفیت جذب مواد - 
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خام از 4/1 به 6/5 درصد از کل تولیدات استان
افزایش تولید محصوالت زراعى به 1065 هزارتن- 
افزایش تولید محصوالت باغى به 272 هزارتن- 
افزایش سرانه تولید آبزیان به میزان 68/5 کیلوگرم- 
افزایش سهم تولید آبزیان پرورشى از کل تولید آبزیان استان به میزان 18/7 درصد.- 
 - 11/77 به  آبخیزدارى  عملیات  پوشش  تحت  آبخیز  حوزه هاى  مساحت  نسبت  افزایش 

استان آبخیز  حوزه هاى  کل  سطح  درصد 
احداث شبکه هاى آبیارى و زهکشى اصلى در سطح 2100 هکتار و تحقق 8/61 درصد - 

از شبکه هاى آبیارى و زهکشى اصلى مورد نیاز استان
مقاوم سازى مسکن روستایى به میزان 2500 واحد و اعطاء کمک هاى بالعوض جهت - 

تامین مسکن اقشار کم درآمد به میزان 215 واحد
شهرى -  جمعیت  کل  درصد   26/4 به   24/6 از  فاضالب  پوشش  تحت  جمعیت  افزایش 

استان 
افزایش ظرفیت مخازن ذخیره آب شهرى از 67/4 به 76/8 درصد از ظرفیت مورد نیاز - 

در استان 
افزایش نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه آب آشامیدنى سالم به کل جمعیت روستایى - 

(باالى 20 خانوار) از 59/4 به 62/5 درصد
به -  نیاز  مورد  سالمت  پایگاه  مراکز  کل  به  موجود  سالمت  پایگاه  مراکز  نسبت  افزایش 

درصد  89 میزان 
افزایش نسبت خانه هاى بهداشت روستایى موجود به 91 درصد از کل خانه هاى بهداشت - 

مورد نیاز روستایى  
تامین 87 درصد از تخت هاى فعال بیمارستان هاى دولتى به کل تخت هاى مصوب- 
افزایش سرانه فضاهاى فرهنگى و هنرى به میزان 0/24 مترمربع با احداث و بهسازى - 

12880 مترمربع از فضاهاى فرهنگى و هنرى در سطح استان
مرمت، احیاء و نگهدارى 8184 متر مربع از اماکن تاریخى و میراث فرهنگى- 
کل -  از  درصد   45 میزان  به  تاریخى  و  طبیعى  جاذبه هاى  زیربناهاى  و  امکانات  تجهیز 

استان سطح  در  تاریخى  و  طبیعى  جاذبه هاى  مساحت 
افزایش سرانه فضاهاى ورزشى سرپوشیده به میزان 0/13 مترمربع با احداث و توسعه - 

ورزشى  فضا  مترمربع   25881
 - 42350 توسعه  و  احداث  با  مربع  متر   0/78 میزان  به  روباز  ورزشى  فضاهاى  سرانه  افزایش 

روباز ورزشى  فضاى  مترمربع 
افزایش سرانه فضاهاى ورزشى سرپوشیده دانش آموزى به میزان 0/25 متر مربع با احداث 1435 - 
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مترمربع فضاى ورزشى
افزایش سرانه فضاهاى ورزشى روباز دانش آموزى به میزان 0/57 مترمربع با احداث و توسعه - 

فضاى ورزشى  5650 مترمربع 
کاهش تراکم دانش آموزى در کالس کالبدى در مقاطع ابتدایى، متوسطه اول و دوم به ترتیب به - 

32/59، 28/3، 21/52 نفر با احداث، توسعه و خرید 16695 مترمربع مدرسه 
بهسازى 75 درصد از گلزار شهداى استان- 

 ذ- مهمترین پروژه هاى انجام شده در سال 1396:
احداث بخشى از بزرگ راه دیر – بوشهر به طول 10 کیلومتر- 
احداث راه خروجى بوشهر به طول 11 کیلومتر- 
احداث بخشى از بزرگ راه اهرم – برازجان به طول 9 کیلومتر- 
اجراى آسفالت محور کنارتخته- دالکى - 
ایجاد بخشى از زیرساخت هاى منطقه ویژه اقتصادى شمال استان بوشهر- 
ایجاد زیر بناهاى فاز 3 شهرك  صنعتى بوشهر 2 و فاز 2 شهرکهاى صنعتى برازجان، - 

کنگان و  بندرریگ 
تولید تخم مرغ، گوشت طیور، شیر و گوشت قرمز به میزان 1123، 35266، 39610 و - 

8011 تن در استان
اجراى طرح کاداستر اراضى کشاورزى در سطح 192008 هکتار - 
اجراى فاز اول طرح تحول کشاورزى شامل تکمیل مطالعات در سطح 10 هزار هکتار و - 

شروع عملیات اجرایى در سطح 2400 هکتار
تولید آبزیان پرورشى به میزان 14975 تن- 
بهسازى و ساماندهى بندر صیادى خارك و جفره- 
توسعه پرورش ماهى در قفس به میزان 1516 تن- 
پیشگیرى و مهار سیل در سطح 25488 هکتار - 
اجراى عملیات آبخیزدارى در حوزه هاى فاقد سد در سطح 2668 هکتار - 
احداث بخشى از عملیات ساختمان سدهاى دشت پلنگ، دالکى، باغان و خائیز- 
تکمیل بندهاى تغذیه اى تنگ ارم و قیز قلعه- 
اجراى 311 طرح هادى در سطح استان - 
اجراى 19 زمین چمن مصنوعى در روستاهاى استان- 
احداث فاز دوم تاسیسات فاضالب شهر بوشهر- 
احداث مخازن آب شرب شهرهاى گناوه و بوشهر- 
توسعه و بازسازى خطوط انتقال و شبکه هاى توزیع آب در سطح شهرها و روستاهاى استان- 
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تکمیل و تجهیز اورژانس هسته اى بوشهر- 
مطالعه بیمارستان 160 تختخوابى تخصصى قلب بوشهر- 
احداث و تجهیز بخش هاى MIR و ICU و اورژانس در بیمارستان امام خمینى کنگان و احداث - 

ساختمان دیالیز بیمارستان زینبیه خورموج
احداث و تکمیل 2189 مترمربع مراکز پایگاه هاى سالمت، 13337 مترمربع از فضاهاى مراکز - 

خدمات جامع سالمت شهرى و احداث و توسعه 5829 مترمربع از خانه هاى بهداشت روستایى
احداث پارك ساحلى خور شهر گناوه( فاز سوم)- 
مرمت قلعه زائر خضرخان اهرمى- 
تکمیل ساحل سازى شهرهاى بوشهر، سیراف و دیر- 
احداث فاز اول دهکده گردشگرى کنگان- 
تکمیل استادیوم هاى ورزشى شهید بهشتى بوشهر و امام حسن- 
احداث سالن هاى ورزشى و زمین هاى چمن مصنوعى روستایى در استان- 
بهسازى و ساماندهى 19 گلزار شهدا در سطح استان- 





امور قضایى





فصل اداره امور قضایى 
در این فصل مجموعه اقدامات و عملیات مورد نظر براى تحقق اهداف کمى توسط سازمان پزشکى 

قانونى و اداره کل زندان ها صورت مى گیرد.
پزشکى قانونى

عملیات پیش بینى شده در سال اول برنامه ششم شامل برگزارى 3 دوره آموزشى ارتقاى وضعیت 
و  آموزشى  نظام  ارتقاء  آموزشى  دوره   15 جرم،  وقوع  از  پیشگیرى  آموزشى  دوره   3 دادرسى، 
توانمندسازى و توسعه فناورى اطالعات به میزان 30 درصد از عملیات پیش بینى شده محقق شده 

است.
مجموع  سرمایه گذارى پیش بینى شده در این بخش 6905 میلیون ریال مى باشد که 3701 میلیون 
ریال آن از منابع ملى و 3204 میلیون ریال از منابع استانى است. از مجموع سرمایه گذارى پیش بینى 

شده  به دلیل عدم تخصیص اعتبار تنها 11 درصد آن محقق شده است.
بیشترین اعتبارات هزینه شده مربوط به توسعه و فناورى اطالعات مى باشد که 67 درصد عملیات 
آن محقق شده و عملیات احداث و تجهیز ساختمان ها، توسعه مدیریت و خدمات و ارتقاء کارایى و 

کیفیت خدمات فاقد عملکرد مى باشد.
مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396

 - تجهیز سالن تشریح و آزمایشگاه مرکز پزشکی قانونی بوشهر
 - تعمیر مرکز پزشکی قانونی شهرستان دشتستان



ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر در سال 281396

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش  پزشکى قانونى استان بوشهر

واحدشاخص هدف
 اندازه گیرى

سال1395 
  (پایه)

سال 1396
درصد تحققعملکردهدف

3267دوره آموزشىارتقاء وضعیت دادرسى
3267دوره آموزشىپیشگیرى از وقوع جرم

واحدهاى راه اندازى ارتقاء کارایى و کیفیت خدمات
300شده

151067دوره آموزشىارتقاء نظام آموزش و توانمندسازى
400338/3متر مربعاحداث و تجهیز ساختمان ها

302067درصدتوسعه فناورى اطالعات

جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش  پزشکى قانونى استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینی سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
1920391511026 ارتقاء وضعیت دادرسى 
1524391016026پیشگیرى از وقوع جرم 

406006400000ارتقاء کارایى و کیفیت خدمات
6035954024064ارتقاء نظام آموزش و توانمند سازى 

30002800580004850485 احداث و تجهیز ساختمان ها
40200240201400160توسعه فناورى اطالعات

امور زندان ها
فعالیت هاى زیرمجموعه این بخش در استان شامل 2 برنامه زیر است:

- برنامه احداث و تکمیل و توسعه زندانها
- برنامه تعمیر و تجهیز زندانها

مهمترین اهداف کمى سال 1396
- توسعه زندان مرکزى بوشهر به میزان  1000متر مربع که بدلیل عدم وجود اعتبارمحقق نگردیده 

است.
- توسعه ندامتگاه خورموج به میزان 140 متر مربع که در سال مذکور محقق نگردیده است.
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- احداث ندامتگاه گناوه به میزان 1100 متر مربع که 76 درصد آن محقق گردیده است.
- تعمیر و تجهیز زندان مرکزى بوشهر به میزان 700 متر مربع که 71 درصد آن محقق گردیده 

است.
- تعمیر و تجهیز زندان برازجان به میزان 1000 متر مربع که 80 درصد آن محقق گردیده است.
- تعمیر و تجهیز اردوگاه برازجان به میزان 700 متر مربع که 89 درصد آن محقق گردیده است.
- تعمیر و تجهیز زندان خورموج به میزان 500 متر مربع که 100 درصد آن محقق گردیده است.

عملکرد سال اول برنامه
 کل اعتبارات پیش بینى شده براى تحقق اهداف و عملیات مورد نظردر بخش احداث و تکمیل و 
توسعه زندانها 69900 میلیون ریال بوده که بیش از 90 درصد آن تحقق یافته است. از این مقدار 
96 درصد از منابع ملى و 4 درصد از منابع استانى مى باشد. در بخش تعمیر و تجهیز زندانها نیز 
20500 میلیون ریال پیش بینى گردیده شد که به دلیل عدم وجود اعتبار و تخصیص تنها 47/4 

درصد محقق گردیده است.
بیشترین اعتبارات در این بخش به تعمیر و تجهیز زندان برازجان و بعد از آن به تعمیر و تجهیز 

است.  اختصاص یافته  برازجان  اردوگاه 
مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396

- تعمیر و تجهیز زندانهاي استان بوشهر
- توسعه سیستم انفورماتیک زندان مرکزي بوشهر

- توسعه زندان دشتی
- توسعه زندان مرکزي بوشهر

- تکمیل ندامتگاه برازجان



ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر در سال 301396

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده اداره کل زندانها در استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

29794224084038برنامه احداث و تکمیل و توسعه زندانها

11600100000مترمربعتوسعه زندان مرکزى بوشهر

0000مترمربعاحداث بازداشتگاه مرکزى بوشهر 
0000مترمربعاحداث اداره کل 

13274000مترمربعتکمیل ندامتگاه برازجان
2400000مترمربعتکمیل و توسعه اردوگاه
150014000مترمربعتوسعه ندامتگاه خورموج
1020110084076مترمربعاحداث ندامتگاه گناوه
0000مترمربعاحداث ندامتگاه کنگان

0000مترمربعاحداث بازداشتگاه عسلویه
21002900242583برنامه تعمیر و تجهیز زندانها

50070050071مترمربعتعمیر و تجهیز زندان مرکزى بوشهر

0000مترمربعتعمیر و تجهیز کانون و زندان نظام

800100080080مترمربعتعمیر و تجهیز زندان برازجان

50070062589مترمربعتعمیر و تجهیز اردوگاه برازجان

300500500100مترمربعتعمیر و تجهیز زندان خورموج
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  جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى اداره کل زندانها در استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینی سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
699000069900253360820063353برنامه احداث و تکمیل و توسعه زندانها

110000011000330033توسعه زندان مرکزى بوشهر
00000000احداث بازداشتگاه مرکزى بوشهر 

00000000احداث اداره کل 
1500000150002500002500تکمیل ندامتگاه برازجان
00000000تکمیل و توسعه اردوگاه
35000035000000توسعه ندامتگاه خورموج
404000040400060820060820احداث ندامتگاه گناوه
00000000احداث ندامتگاه کنگان

00000000احداث بازداشتگاه عسلویه
2050000205009717009717برنامه تعمیر و تجهیز زندانها

90000090002000002000تعمیر و تجهیز زندان مرکزى بوشهر
00000-0-تعمیر و تجهیز کانون و زندان نظام

50000050003217003217تعمیر و تجهیز زندان برازجان
40000040002500002500تعمیر و تجهیز اردوگاه برازجان 
25000025002000002000تعمیر وتجهیز زندان خورموج





 امور اقتصادى





فصل انرژى
دسترسی مناسب و آسان به انرژي موتور رشد و توسعه و پیشرفت کشورهاست. تصمیم گیري و 
برنامه ریزي دولت ها در این زمینه اثرات مستقیم بر زندگی مردم و جامعه دارد. بخش انرژى یکى 
از مهمترین بخش هاى اقتصادى است که به دلیل نقش زیربنایى آن تاثیر فراوانى بر رشد و توسعه 

اقتصادى استان دارد.
مهمترین اهداف کمى سال اول برنامه

-  اصالح، نوسازى و توسعه 567 کیلومتر شبکه توزیع برق استان( معادل 4 درصد از کل شبکه 
استان) توزیع 

عملکرد سال اول برنامه
کل اعتبارات پیش بینى شده براى تحقق اهداف و عملیات مورد نظر در اصالح، نوسازى و توسعه 
شبکه توزیع برق 1557000 میلیون ریال که 379000 میلیون ریال (24,3 درصد) از محل اعتبارات 
استانى، 180000 میلیون ریال (11,6درصد) از محل اعتبارات ملى و 1000000 میلیون ریال (64,1 
درصد) نیز از محل سایر منابع بوده است. عملکرد کل منابع 908600 میلیون ریال معادل 58 درصد 
از منابع پیش بینى شده است. نسبت تحقق منابع به منابع پیش بینى شده در اعتبارات استانى، ملى و 

سایر منابع به ترتیب 44 ، 60/3 و 66 درصد بوده است.
اصالح،  نیازمند  برق  توزیع  شبکه  کیلومتر   14583 مجموع  از  کمى،  اهداف  تحقق  لحاظ  به   *
نوسازى و توسعه در سال 1396 به میزان 582 کیلومتر عملیات صورت گرفته که 4 درصد از طول 

کل شبکه مورد نیاز محقق شده است.
 مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:

-  اصالح، توسعه و بهینه سازي شبکه هاي تویع برق شهرستان دشتستان
-  اصالح، توسعه و بهینه سازي شبکه هاي تویع برق شهرستان عسلویه

-  اصالح، توسعه و بهینه سازي شبکه هاي توزیع برق روستایی شهرستان دشتستان 
-  اصالح، توسعه و بهینه سازي شبکه هاي توزیع برق روستایی شهرستان عسلویه 



ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر در سال 361396

جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش انرژى استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

اندازه گیري
پیش 
بینى

سال 96

عملکرد
سال 96

درصد 
تحقق 
هدف

برنامه برق
نسبت شبکه توزیع برق نیازمند اصالح و  نوسازي شده به کل 

44100درصدشبکه توزیع موجود

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش انرژى استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه برق

513567582103کیلومتراصالح، نوسازي و توسعه شبکه توزیع برق

جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش انرژى استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىعمومىجمعسایرملىاستانى

برنامه برق
اصالح، نوسازي و توسعه شبکه توزیع 

37900018000010000001557000167000108600633000908600برق
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فصل حمل و نقل

هواشناسى
کاربرد علوم هواشناسى- اقلیم شناسى در صنعت ترابرى هوایى، دریایى، جاده اى، ریلى، کشاورزى، 
گیران،  تصمیم  به  خط  بر  توصیه هاى  و  هشدار  اعالن  همچنین  و...  پایدار  توسعه  زیست،  محیط 
کنشگران و مردم براى کاهش خسارت ناشى از تغییرات خطر آفرین جوى و اقلیمى و حفاظت از 
جان و مال مردم از اهمیت بسیار باالیى برخوردار است. هواشناسى یکى از بخش هاى مهم فصل 

حمل و نقل مى باشد.
مهمترین اهداف کمى سال 1396

- احداث و توسعه شبکه هواشناسى از 93 ایستگاه به 98 ایستگاه و تحقق 77 درصدى در سال 
برنامه اول 

- بهسازى و نوسازى 28 ایستگاه از 48 ایستگاه شبکه هواشناسى استان و تحقق 29 درصدى در 
سال 1396

شبکه  توسعه  و  احداث  در  نظر  مورد  عملیات  و  اهداف  تحقق  براى  پیش بینى شده  اعتبارات  کل 
هواشناسى 12200 میلیون ریال که 100 درصد آن از محل اعتبارات استانى بوده است. به دلیل 
کمبود تخصیص اعتبارات در سال 1396 اهداف کمى احداث و توسعه شبکه هواشناسى محقق 

است. نشده 
مجموع اعتبارات پیش بینى شده در بهسازى و نوسازى شبکه هاى هواشناسى در سطح استان معادل 
5300 میلیون ریال است که 5100 میلیون ریال (96 درصد) از محل منابع استانى و 200 میلیون 
ریال (4 درصد) نیز از منابع ملى بوده است که مجموعًا جهت تحقق اهداف کمى و عملیات مورد 

نظر 1700 میلیون ریال هزینه گردیده است. 
شاخص نسبت تحقق کل منابع پیش بینى شده معادل 9,7 درصد است. مقدار این شاخص در منابع 

استانى 9,8 و منابع ملى 0 درصد بوده است.
* از 28 ایستگاه هدفگذارى شده در سال 1396 حدود 4 ایستگاه بهسازى و نوسازى شده اند که 

در مجموع 14 درصد از هدف پیش بینى شده محقق گردیده است. 
مهمترین پروژه هاى اجرا شده و مرتبط با شاخص هدف به شرح زیر بوده است:

 - مرمت و نگهداري شبکه هاي ایستگاه هاي هواشناسی شهرستان بوشهر
-  مرمت و نگهداري شبکه ایستگاه هاي هواشناسی شهرستان دیر



ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر در سال 381396

جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش 
بینى

سال 96
عملکرد
سال 96

درصد 
تحقق 
هدف

برنامه خدمات هواشناسى

--77درصدنسبت ایستگاههاى هواشناسى موجود به طرح شبکه
نسبت ایستگاهاى هواشناسى نیازمند بهسازى و نوسازى به 

هواشناسى ایستگاههاى  29414درصدکل 

جدول 2 ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه خدمات هواشناسى
--935ایستگاهاحداث و توسعه شبکه هواشناسى
4828415ایستگاهبهسازى و نوسازى شبکه هواشناسى

جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىعمومىجمعسایرملىاستانى

173002000175001700001700برنامه خدمات هواشناسى

1220000122000000احداث و توسعه شبکه هواشناسى

5100200053001700001700بهسازى و نوسازى شبکه هواشناسى

حمل و نقل جاده اى
حمل و نقل یکى از مهمترین بخش هاى اقتصادى است که به دلیل نقش زیربنایى آن تاثیر فراوانى 
بر رشد و توسعه اقتصادى دارد. فعالیت هاى زیر مجموعه این فصل در استان شامل 2 بخش زیر 

است:
الف) احداث و بهسازى راهها که توسط اداره کل راه و شهرسازى صورت مى گیرد.

ب) نگهدارى و نوسازى راهها و تأمین ایمنى و مدیریت حمل و نقل جاده اى (راهدارى و رفع نقاط 
حادثه خیز)که توسط اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى انجام مى شود.
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مهمترین اهداف کمى سال 1396
از  درصد  تحقق70,74  و  کیلومتر   710 به  کیلومتر   639 از  استان  بزرگراههاى  طول  افزایش   -

استان نیاز  مورد  بزرگراههاى 
- افزایش طول راههاى اصلى استان از  608 کیلومتر به  643 کیلومتر و تحقق70,77 درصد از 

راههاى اصلى مورد نیاز استان
- افزایش طول راههاى فرعى استان از848 کیلومتر به 867 کیلومتر و تحقق 74,46 درصد از 

استان نیاز  مورد  فرعى  راههاى 
- افزایش طول راههاى روستایى استان از 2246 کیلومتر به 2248 کیلومتر و تحقق 93,6 درصد 

از راههاى روستایى مورد نیاز 
- نگهدارى و نوسازى 59 درصد از بزرگ راههاى استان، 64 درصد از راههاى اصلى، 56 درصد از 
راههاى فرعى و 55 درصد از راههاى روستایى ، ایمن سازى و رفع 54 درصد از نقاط حادثه خیز 
شناسایى شده در استان و اجراى عملیات راهدارى در کل راههاى استان به میزان 32200 متر مربع

عملکرد سال اول برنامه
کل اعتبارات پیش بینى شده براى تحقق اهداف و عملیات مورد نظر در بخش احداث و بهسازى 
راهها 3682000 میلیون ریال که 35 در صد از محل اعتبارات استانى،46 در صد از محل اعتبارات 
ملى و 19 درصد نیز از محل سایر منابع بوده است. عملکرد کل منابع 1866538 میلیون ریال معادل 
اعتبارات  در  پیش بینى شده  منابع  به  منابع  تحقق  نسبت  است.  پیش بینى شده  منابع  از  درصد    51
استانى، ملى و سایر منابع به ترتیب 28 ، 75 و32 درصد بوده است. بیشترین اعتبارات این بخش به 
ترتیب به احداث بزرگ راهها ، احداث و بهسازى راههاى اصلى و احداث و بهسازى راههاى فرعى  
و احداث و بهسازى راههاى روستایى اختصاص یافته که معادل 67,5، 25 ، 6/5 و 1 درصد از کل 

اعتبارات هزینه شده است.
 به لحاظ تحقق اهداف کمى، 102,74 درصد اهداف مورد نظر در احداث بزرگ راهها ، 91,43 
درصد از راههاى اصلى و 94,74 درصد از راههاى فرعى محقق گردیده است  که 73 کیلومتر 
بزرگراه ، 32 کیلومتر راه اصلى و 18 کیلومنر از راههاى فرعى احداث و بهسازى گردیده است.

مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:
- احداث بخشى از بزرگراه  دیر ـ بوشهر به طول10 کیلومتر

- احداث بخشى از بزرگراه  اهرم ـ برازجان به طول 9 کیلومتر 
- احداث بزرگراه خروجى آبپخش به سمت گناوه به طول 5 کیلومتر

- احداث راه خروجى دوم بوشهر به طول 11 کیلومتر 
- احداث بزرگراه کنار گذر کنگان ـ دوراهک به طول 4 کیلومتر
- احداث بزرگراه کمربندى کنگان ـ دوراهک به طول 4 کیلومتر
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- احداث کمربندى گناوه به طول 4 کیلومتر
- احداث و بهسازى راه اصلى اهرم ـ دلوار به طول 4 کیلومتر

- احداث و بهسازى راه فرعى بنه گز ـ عالى شهر به طول 3 کیلومتر
- احداث راه اصلى شنبه ـ ناصرى به طول 3 کیلومتر

- احداث راه اصلى گناوه ـ بندر ریگ به طول 5 کیلومتر
- احداث و بهسازى راه فرعى مال محمود ـ گاو سفید به طول 4 کیلومتر

 مجموع اعتبارات پیش بینى شده در سال اول برنامه ششم در بخش نگهدارى، نوسازى و عملیات 
راهدارى در سطح استان معادل 1231050 میلیون ریال است که 819135 میلیون ریال (66/5 
درصد) از محل منابع استانى و 411915 میلیون ریال (33/5 درصد) نیز از منابع ملى بوده است که 
مجموعًا جهت تحقق اهداف کمى و عملیات مورد نظر 1099012 میلیون ریال هزینه گردیده است. 
شاخص نسبت تحقق کل منابع پیش بینى شده معادل 89/3 درصد است. مقدار این شاخص در منابع 
استانى 69/5 و منابع ملى 128 درصد بوده است از مجموع اعتبارات هزینه شده بیشترین اعتبارات 

به ترتیب به فعالیت هاى زیر اختصاص یافته است.
- نگهدارى و نوسازى بزرگراهها معادل 31/5 درصد از کل اعتبارات

 - عملیات راهدارى معادل 27 درصد از کل اعتبارات
- نگهدارى و نوسازى راههاى روستایى معادل 17 از کل اعتبارات 

 در سال 1396 حدود 754 کیلومتر از بزرگراهها، 688 کیلومتر از راههاى اصلى، 1082 کیلومتر از 
راههاى فرعى، 2567 کیلومتر از راههاى روستایى نگهدارى و نوسازى گردیده و 9 نقطه حادثه خیز 
اصالح شده است. در سال مذکور در سطح 61600 متر مربع از راههاى استان نیز عملیات راهدارى 
صورت گردیده است. عملکرد شاخص هاى هدف پیش بینى شده در سال 1396 نشان مى دهد که 

همه اهداف این بخش بحز نگهدارى و نوسازى راههاى روستایى محقق گردیده است.
 مهمترین پروژه هاى اجرا شده و مرتبط با شاخص هاى هدف به شرح زیر بوده است:

- اجراى آسفالت محور کنارتخته - دالکى
- اجراى عملیات لکه گیرى پلیس راه قدیم- خیر اندیش

- اجراى عملیات لکه گیرى قبا کلکى - دمروبادان
- تعریض پل اخند

- الیه روبى پل هاى موند،کلل و گنخک
- روشنایى( قلعه سفید - وحدتیه، پرك ،خروجى گناوه ، بنداروز - نینیزك)

- اجراى آسفالت و شانه سازى شیف - گناوه
- شانه سازى بوشهر- دیر

- روشنایى ( کربند ، پل کره بند) و روشنایى سوالر پارکینگ هاى بوشهر - گناوه
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- ترانشه بردارى ریز - دوراهک
- لکه گیرى اهرم -  فراشبند

- لکه گیرى و بهسازى اهرم - خاییز
- تعمیر پل شهید نظرى کلمه

- نوسازى پل کیلومتر 90
- نوسازى راه روستایى محمدى - قلعه سرحان 

- نوسازى راه روستایى خیراندیش - گورکات
- نوسازى راه روستایى والفجر

- تعمیرات پل کردالن
- روشنایى 5 نقطه در حوزه دشتى

- خط کشى 125 کیلومتر حوزه استحفاظى استان
- تعریض و شانه سازى محور هاى گناوه - دیلم ، چاهک - بنیک

- رفع نقطه حادثه خیز دور برگردان شیف - نوکار
- شانه سازى بوشهر - برازجان (آبطویل- عیسوند)

- احداث کنار گذر سید رضا
- عملیات راهدارى راههاى استان

جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش حمل و نقل جاده اى استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش بینى
سال 96

عملکرد
سال 96

درصد 
تحقق 
هدف

برنامه حمل و نقل جاده اي 

68/970/74102/67درصدنسبت احداث بزرگراه به بزرگراه مورد نیاز 
نسبت احداث و بهسازى راههاي اصلى به کل راههاي اصلى 

77/470/7791/43درصدمورد نیاز

نسبت احداث و بهسازى راههاي فرعی به کل راههاي فرعی 
78/674/4694/74درصدمورد نیاز

نسبت احداث و بهسازى راههاي روستایی  به کل راههاي روستایی  
93/693/6100درصدمورد نیاز
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جدول 2 ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش حمل و نقل جاده اى استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه حمل و نقل جاده اي
63971/173103کیلومتراحداث بزرگراه

608353291کیلومتر احداث و بهسازى راه هاي اصلی
848191895کیلومتر احداث و بهسازى راه هاي فرعی

224622100کیلومتر احداث وبهسازى راه هاي روستایی

جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى  بخش حمل و نقل جاده اى استان بوشهر  (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى

12990001693000690000368200035853812640002240001866538برنامه حمل و نقل جاده اي

760000117500051000024450005130010680001440001263300احداث بزرگراه

412500472000117000100150022738815000080000457388 احداث و بهسازى راه هاي اصلی

12650046000017250079850460000125850 احداث و بهسازى راه هاي فرعی

200005000025000150005000020000 احداث و بهسازى راه هاي روستایی

جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش راهدارى استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش 
بینى

سال 96
عملکرد
سال 96

درصد
تحقق 
هدف

برنامه حمل و نقل جاده اي 
نسبت طول بزرگراههاى نگهدارى و نوسازى شده به طول کل بزرگراههاى 

5960102درصدنیازمند نگهدارى و نوسازى

نسبت طول راههاى اصلى نیازمند نگهدارى و نوسازى شده  به طول کل 
6465101درصدراههاى اصلى نیازمند نگهدارى و نوسازى
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واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش 
بینى

سال 96
عملکرد
سال 96

درصد
تحقق 
هدف

راههاى  طول  به  شده  نوسازى  و  نگهدارى  فرعى  راههاى  طول  نسبت 
نوسازى و  نگهدارى  5658104درصدنیازمند 

طول  کل  به  شده  نوسازى  و  نگهدارى  روستایی  راههاي  طول  نسبت 
نوسازى و  نگهدارى  نیازمند  روستایی  555193درصدراههاي 

5454100درصدنسبت نقاط حادثه خیز رفع شده به کل نقاط حادثه خیز شناسایی شده 
100100100درصدنسبت اجراي عملیات راهداري

جدول 2 ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش راهدارى استان بوشهر

شاخص هدف
واحد اندازه 

گیرى

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

عملکردهدف
درصد 
تحقق

     برنامه حمل و نقل جاده اي
639102115113کیلومتر نگهدارى و نوسازي بزرگراه

6087380110کیلومترنگهدارى و نوسازي راههاي اصلی 
848186234126کیلومترنگهدارى و نوسازي راههاي فرعی

224653532160کیلومترنگهدارى و نوسازي راههاي روستایی
2499100نقطهرفع نقاط حادثه خیز

۲۹۴۰۰۳۲۲۰۰۳۲۲۰۰۱۰۰مترمربععملیات راهداري

جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى  بخش راهدارى استان بوشهر  (میلیون ریال)

عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396شاخص هدف
جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى

8191354119150123105056885353015901099012برنامه حمل و نقل جاده اي
204001836000204000889002574590346359 نگهدارى و نوسازي بزرگراه

6570043800010950081100567000137800نگهدارى و نوسازي راههاي اصلی 
1488003720001860004480048000092800نگهدارى و نوسازي راههاي فرعی

361125401250401250145150420000187150نگهدارى و نوسازي راههاي روستایی
2025020250040500620031000037200رفع نقاط حادثه خیز

202860869400289800202703950000297703عملیات راهداري
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فصل صنعت و معدن
بخش صنعت و معدن با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادى کشور، داراى تعامل گسترده اى با سایر 
بخش هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى جامعه ایران است و مى تواند یکى از موثرترین پیشران هاى 
اقتصادى کشور  باشد. فعالیت هاى این فصل در استان در قالب برنامه هاى زیرساخت هاي صنعتی و 

معدنی، ایجاد و توسعه صنایع و اکتشاف و راه اندازي معادن عملیاتى مى گردد.
مهمترین اهداف کمى سال اول برنامه

- آماده سازى 38/9 هکتار از اراضى شهرك ها و نواحى صنعتى استان
- تجهیز 4 آزمایشگاه از آزمایشگاه هاى مرجع و استاندارد 

- افزایش نسبت هنرآموزان دوره هاى کوتاه مدت به جمعیت واجد شرایط به 0/08 درصد
- افزایش نسبت شاغلین صنایع دستى آموزش دیده به کل صنعتگران صنایع دستى به 2/2 درصد

عملکرد سال اول برنامه
معدن  و  صنعت  فصل  در  نظر  مورد  عملیات  و  اهداف  تحقق  براى  شده  پیش بینى  اعتبارات  کل 
115112 میلیون ریال از محل اعتبارات استانى بوده و عملکرد کل منابع 58508 میلیون ریال معادل 
50/8 درصد از منابع پیش بینى شده است. بیشترین اعتبارات این فصل در برنامه زیرساخت هاي 

صنعتی و معدنی با 56960 میلیون ریال(97/4 درصد منابع اختصاص یافته) هزینه شده است.
به لحاظ تحقق اهداف کمى، 47 درصد اهداف مورد نظر در میزان تکمیل زیرساخت هاي شهرك ها 
و نواحی صنعتی ، 100 درصد از تجهیز آزمایشگاه هاي مرجع و استاندارد، 90/5 درصد از نسبت 
هنرآموزان دوره هاى کوتاه مدت به جمعیت واجد شرایط و 181/8 درصد از تعداد شاغلین صنایع 
اعتبارات  کمبود  اهداف  کامل  تحقق  عدم  اصلى  علت  است.  گردیده  محقق  دیده  آموزش  دستى 

تخصیص یافته مى باشد.
مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:

-  ایجاد زیر ساخت فاز اول منطقه ویژه اقتصادي شمال استان بوشهر
-  ایجاد زیربناهاي فاز 3  شهرك صنعتی بوشهر 2 

-  ایجاد زیربناهاي فاز دوم شهرك هاى صنعتی برازجان، بندر ریگ و کنگان
-  تکمیل نواحی صنعتی روستایی بنه گز و لمبدان

-  تامین برق شهرك هاى صنعتى دلوار و کنگان و ناحیه صنعتی دریایی بوشهر
-  احداث و تجهیز آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی در گمرك بوشهر

-  تجهیز آزمایشگاه استاندارد شهرستان هاى بوشهر، گناوه و کنگان
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جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش  صنعت و معدن استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

پیش بینىاندازه گیري
سال 96

عملکرد
سال96

درصد 
تحقق 
هدف

برنامه زیرساخت هاي صنعتی و معدنی
0/60/2847درصدمیزان تکمیل زیرساخت هاي شهرکها و نواحی صنعتی

2525100درصد نسبت آزمایشگاههاي مرجع و استاندارد تجهیز شده به کل آزمایشگاه هاي موجود
برنامه ایجاد و توسعه صنایع

0/080/07290/5درصد نسب هنرآموزان دوره هاى کوتاه مدت به جمعیت واجد شرایط
2/24181/8درصدنسبت شاغلین صنایع دستى آموزش دیده به کل صنعتگران صنایع دستى

جدول 2 ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش  صنعت و معدن استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه زیرساخت هاي صنعتی و معدنی
299,838,918,347هکتارمساحت اراضی آماده سازي شده در شهرکها و نواحی صنعتی

044100تعدادتجهیز آزمایشگاههاي مرجع و استاندارد
برنامه ایجاد و توسعه صنایع

52555850590/5نفر تعداد هنرآموزان دوره هاى کوتاه مدت
194480181/8نفرتعداد شاغلین صنایع دستى آموزش دیده

جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى  بخش  صنعت و معدن استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى

56960--11346056960--113460برنامه زیرساخت هاي صنعتی و معدنی
51000--10750051000--107500مساحت اراضی آماده سازي شده در شهرکها و نواحی صنعتی

5960--59605960--5960تجهیز آزمایشگاههاي مرجع و استاندارد
1548--16521548--1652برنامه ایجاد و توسعه صنایع

1470--14701470--1470تعداد هنرآموزان دوره هاى کوتاه مدت
78--18278--182تعداد شاغلین صنایع دستى آموزش دیده
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فصل کشاورزى و منابع طبیعى

کشاورزى
بخش کشاورزى، یکى از بزرگ ترین بخش هاى اقتصادى است. این بخش مى تواند به شیوه هاى 
کاالهاى  براى  بازار  ارزان،  غذاى  و  خام  مواد  تأمین  سرمایه،  و  کار  نیروى  عرضه  مانند  گوناگون 
تولیدى در بخش صنعت و تأمین ارز خارجى به توسعه اقتصادى کمک نماید. بخش کشاورزى 
به علت برخوردارى از رشد پیوسته و پایدار و درون زاى اقتصادى و نقش بنیادین در ایجاد عدالت 
اجتماعى، تأمین امنیت غذایى و افزایش اشتغال در جامعه، همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده 

است. 
با توجه به گستره فعالیت هاى بخش کشاورزى و منابع طبیعى به برخى از اهم عملکرد  این بخش 

در سال 96 به شرح زیر اشاره مى شود.
میزان توسعه سامانه نوین آبیارى برابر با  3564 هکتار است که در مقایسه با میزان پیش بینى 

برنامه (  2033 هکتار)  175 درصد تحقق یافته است.
میزان تولید گوشت مرغ برابر با 35266 تن است که در مقایسه با میزان پیش بینى برنامه (34800 

تن ) 101 درصد تحقق یافته است. 
میزان تولید شیر برابر با 39610 تن است که در مقایسه با میزان پیش بینى برنامه (37770تن ) 

105 درصد تحقق یافته است.
میزان تولید گوشت قرمز برابر با 8011 تن است که در مقایسه با میزان پیش بینى برنامه ( 8020 

تن ) 99,9 درصد تحقق یافته است.
افزایش ظرفیت جذب مواد خام برابر با 91 هزار تن بوده که نسبت به میزان پیش بینى شده در برنامه 

(58 هزار تن ) 157 درصد تحقق یافته است.
میزان تولید محصوالت  زراعى  برابر با  1045 هزار تن بوده است که نسبت به پیش بینى برنامه 
میزان  کلى  بصورت  چند  هر  است.  داده  پوشش  را  برنامه  هدف  از  درصد   98 (  1065هزارتن)، 
تولید محصوالت زراعى به هدف پیش بینى شده در برنامه نزدیک است اما تقریبًا همه محصوالت 
کشاورزى به جز گوجه فرنگى و سبزى و صیفى تحت تاثیر خشکسالى داراى افت تولید بوده و به 

اهداف پیش بینى شده در برنامه دست نیافته اند. 
تکنولوژى هاى  از  استفاده  و  اى،  گلخانه  کشت  افزایش  دلیل  به  صیفى  و  سبزى  و  گوجه فرنگى 
پیشرفته میزان تولید در واحد سطح آنها افزایش یافته و به نوعى کاهش تولید ناشى از خشکسالى 

را جبران نموده است. 
میزان تولید محصوالت باغى در سال 96 برابر با  224 هزار تن بوده که نسبت به پیش بینى برنامه ( 
272 هزارتن)، 82 درصد از هدف برنامه را پوشش داده است. از عمده ترین محصوالت باغى استان 
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نخیالت و مرکبات مى باشند که به اهداف پیش بینى شده در برنامه دست یافته اند.
میزان توسعه کشت گلخانه اى برابر با 200 هکتار است که در مقایسه با میزان پیش بینى برنامه 

(224هکتار) 89 درصد تحقق یافته است.
میزان توانمند سازى فنى بهره برداران برابر با 16200 نفر است که در مقایسه با میزان پیش بینى 

برنامه(13432 نفر) 120درصد تحقق یافته است.
بینى  پیش  میزان  با  مقایسه  در  که  است  نفر  با  950   برابر  روستایى  زنان  سازى  توانمند  میزان 

است. یافته  تحقق  درصد   79 برنامه(1308نفر) 
میزان مهندسی و آمایش اراضی کشاورزي(کاداستر) برابر با 192008 هکتار است که در مقایسه با 

میزان پیش بینى برنامه (106218هکتار) 180درصد تحقق یافته است.
میزان تثبیت مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزي برابر با 10771 هکتار است که درمقایسه با 

میزان پیش بینى برنامه (10000هکتار) 107 درصد تحقق یافته است.
کل اعتبارات پیش بینى شده بخش کشاورزى در سال 96 مبلغ 2568940 میلیون ریال مى باشد، 
این اعتبارات شامل اعتبارات استانى معادل 33093 میلیون ریال، اعتبارات ملى معادل 210600 
میلیون ریال و اعتبارات سایر(تسهیالت بانکى) معادل 2325247 میلیون ریال است. در سال یاد 
اعتبارات  کل  درصد   67 معادل  ریال  میلیون  کشاورزى1715190  بخش  اعتبارات  عملکرد  شده 

پیش بینى شده در برنامه مى باشد.
مبالغ  درصد   64 اعتبارات  سایر  و  درصد   93 ملى  اعتبارات  درصد،   88 استانى  اعتبارات  عملکرد 

مى باشد. برنامه  در  پیش بینى شده 
در سال 96 اعتباراتى از محل تسهیالت بانکى در قالب برنامه اشتغال روستایى و عشایرى به بخش 
کشاورزى اختصاص یافته ولى با توجه به اینکه پروژه هاى مرتبط با آن در سال 97 عملیاتى خواهد 

شد این اعتبارات در گزارش عملکرد منظور نشده است.
از مشخصه هاى بخش کشاورزى اتکاء آن بر  سرمایه گذارى بخش خصوصى بوده، لذا علیرغم عدم 

تحقق اعتبارات استانى و ملى عملکرد این بخش چندان تحت تاثیر قرار نگرفته است.
مهمترین اقدامات و  پروژه هاى تملک دارایى سرمایه اى اجرا شده در این بخش:

- توسعه روش هاى نوین آبیارى در سطح 3564 هکتار 
- اجراى طرح کاداستر اراضى کشاورزى در سطح 192008 هکتار 

- افزایش فرآورى محصوالت کشاورزى به میزان 33 هزارتن 
- احداث واحدهاى گلخانه اى در سطح80 هکتار

- اجراى فاز اول طرح تحول کشاورزى شامل، تکمیل مطالعات در سطح 10 هزار هکتار  و شروع 
عملیات اجرایى 2400 هکتار  
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جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش کشاورزى استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش بینى
سال 96

عملکرد
سال 96

درصد
تحقق هدف

برنامه  بهبود بهره ورى آب در عرصه کشاورزى
 نسبت توسعه سامانه هاى نوین آبیارى به کل اراضى آبى

3,546,2175درصدنیازمند تغییر شیوه آبیارى

برنامه  افزایش تولیدات محصوالت دام و طیور

کیلوگرم/سرانه تولیدات تخم مرغ
945965102هزارنفر

کیلوگرم/سرانه تولیدات گوشت طیور
2991230278101هزارنفر

کیلوگرم/سرانه تولیدات شیر
3246534047105هزارنفر

کیلوگرم/سرانه تولیدات گوشت قرمز
6888688699,9هزارنفر

برنامه مدیریت صنایع
حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلى و تکمیلى بخش 

کشاورزى (افزایش ظرفیت جذب مواد خام) به کل تولیدات 
استان

4,16,5158درصد

نسبت حمایت از بازسازى و نوسازى واحدهاى تبدیلى و 
2,71,660درصدتکمیلى به کل

برنامه افزایش محصوالت زراعى
1065104598هزار تنافزایش تولید محصوالت زراعى

برنامه افزایش محصوالت باغى
27222482,4هزارتنافزایش تولید محصوالت باغى

برنامه افزایش سطح پوشش خدمات ترویجى
3036120درصدنسبت بهره برداران آموزش دیده به کل بهره برداران

 نسبت توسعه و حمایت از صندوق هاى خرد زنان روستایى
19,527140درصدبه کل صندوق ها

 نسبت زنان بهره بردار آموزش دیده به کل زنان بهره بردار
4633,572درصدبخش کشاورزى

برنامه ساماندهى مالکیت و صدور سند اراضى کشاورزى
نسبت مساحت اراضى  داراى سند مالکیت به کل اراضى 

3461179درصدکشاورزى



49امور اقتصادى

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش کشاورزى استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه  بهبود بهره ورى آب در عرصه کشاورزى
120020333564175هکتارتوسعه سامانه هاى نوین آبیارى

14120تعدادایجاد و ساماندهى تشکلهاي آب بران
460051005100100هکتارخاك ورزى حفاظتى

برنامه  افزایش تولیدات محصوالت دام و طیور
90011001123102تنافزایش تولید تخم مرغ

340003480035266101تنافزایش تولید گوشت طیور
350503777039610105تنافزایش تولید شیر

80148020801199,9تنافزایش تولید گوشت قرمز
برنامه مدیریت صنایع

حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلى و تکمیلى بخش 
51,665891157هزارتنکشاورزى (افزایش ظرفیت جذب مواد خام)

15360واحدحمایت از بازسازى و نوسازى واحدهاى تبدیلى و تکمیلى
برنامه افزایش محصوالت زراعى

1310001090004000037تنافزایش تولید گندم
1223012000813168تنافزایش تولید جو

13342200182083تنافزایش تولید دانه روغنى
35780416001471235تنافزایش تولید علوفه

872000760000973600128تنافزایش تولید سبزى و صیفى
13300139001112080تنافزایش تولید بذر گندم

592600594000687500116تنگوجه فرنگى
84009200667973تنسایر

برنامه افزایش محصوالت باغى
12022420089هکتاراحداث گلخانه هاى جدید

150530155000160367107تنتولید خرما
537005600061080109تنتولید مرکبات

برنامه افزایش سطح پوشش خدمات ترویجى
102711343216200120نفرتوانمند سازى فنى بهره برداران 
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واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

311014140صندوقتوسعه و حمایت از صندوق هاى خرد زنان روستایى
1092130895072نفرتوانمند سازى زنان روستایى

برنامه ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزي
150000106218192008180هکتارمهندسی و آمایش اراضی کشاورزي(کاداستر)
34301000010771107هکتارتثبیت  مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزي

جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش کشاورزى استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
برنامه  بهبود بهره ورى آب در عرصه کشاورزى

017000030000200000016409024615188705توسعه سامانه هاى نوین آبیارى
ایجاد و ساماندهى تشکلهاي 

آب بران
03300330056056

0060006000000خاك ورزى حفاظتى
برنامه  افزایش تولیدات محصوالت دام و طیور

00110011000010451045افزایش تولید تخم مرغ
5000347003520080002999030790افزایش تولید گوشت طیور

100036770377707554070001499015690افزایش تولید شیر
65800254300260880718605497062156افزایش تولید گوشت قرمز

برنامه مدیریت صنایع
حمایت از توسعه ظرفیت 

صنایع تبدیلى و تکمیلى بخش 
کشاورزى (افزایش ظرفیت جذب 

مواد خام)

0026400026400000
592763592763

حمایت از بازسازى و نوسازى 
واحدهاى تبدیلى و تکمیلى

00250002500000113000113000

برنامه افزایش محصوالت زراعى
002507,182507,1800220000220000افزایش تولید گندم
00273,86273,860025002500افزایش تولید جو

05000500072042004920افزایش تولید دانه روغنى

ادامه... جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش کشاورزى استان بوشهر
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شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
00949,38949,380003500افزایش تولید علوفه

4000013345173453200008300افزایش تولید سبزى و صیفى
0317,22317,2200123000123000افزایش تولید بذر گندم

001320000132000000255000255000گوجه فرنگى
00209,96209,960013951395سایر

برنامه افزایش محصوالت باغى
017600017600002470024700احداث گلخانه هاى جدید

5000012727413227446140103005300محصوالت باغبانى
برنامه افزایش سطح پوشش خدمات ترویجى

23850023853950003950توانمند سازى فنى بهره برداران 
توسعه و حمایت از صندوق هاى 

خرد زنان روستایى
21350021353000003000

25930025931870001870توانمند سازى زنان روستایى
برنامه ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزي

 مهندسی و آمایش اراضی
کشاورزي(کاداستر)

89000890035003500

 ساماندهی مالکیت و صدور سند
0300031500345005003150040436اراضی کشاورزي

33093210600232524725689403770519641714810681715190جمع

شیالت
استان بوشهر با دارا بودن بیش از 900 کیلومتر مرز آبى داراى پتانسیل ها و فرصت هاى زیادى 
براى بهره بردارى از ذخایر آبزیان و توسعه آبزى پرورى با هدف تولید و تنوع غذایى، بهبود امنیت 
غذایى ، صادرات غیرنفتى، ارزآورى و از همه مهم تر ایجاد اشتغال از نوع مولد به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم و توسعه و عمران سواحل مى باشد. از جمله پتانسیل ها و ظرفیت هاى بهره بردارى 
نشده در استان مى توان به وجود  اراضى ساحلى غیر قابل کشاورزى، اراضى دور از سواحل با قابلیت 
انتقال آب شور، نیروى متخصص و ماهر در زمینه تولید آبزیان، بومى سازى تهیه و تولید تجهیزات 

و نهاده هاى این فعالیت و وجود شناورهاى با قابلیت صید در آبهاى دوردست اشاره کرد.
فعالیت هاى اصلى شیالت در دو حوزه صیادى و آبزى پرورى صورت مى گیرد.

از اهداف تعریف شده براى این بخش افزایش سرانه تولید آبزیان و افزایش سهم آبزیان پرورشى 

ادامه... جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش کشاورزى استان بوشهر
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از کل تولید آبزیان است.سرانه تولید آبزیان در سال 96 به میزان  68/5 کیلوگرم و سهم آبزیان 
پرورشى از کل تولید آبزیان در این سال 18/7درصد است که اهداف پیش بینى شده در برنامه به 

میزان 100 درصد محقق شده است.
از دیر باز اقتصاد وابسته به دریا اهمیت زیادى در تأمین غذا و معیشت ساحل نشینان داشته، چنین 
اهمیتى، روند رو به رشد صید آبزیان را گاهًا بدون توجه به ظرفیت بهره بردارى و ذخایر آنها به 
دنبال داشته و باعث تخریب زیستگاههاى آبزیان شده است. بنابر این در برنامه هاى توسعه پایدار 
کاهش صید به روش معمول و پرداختن به مواردى مانند صید آبزیان کمتر برداشت شده، صید در 
آب هاى دور، ایجاد زیستگاههاى مصنوعى و ... ضرورى است. در این برنامه عملیات توسعه صید 

آبزیان کمتر برداشت شده به میزان 3365 پیش بینى و اجرا شده است.  
تولید آبزیان از طریق آبزى پرورى در سال 96 به میزان 14975 تن بوده که نسبت به برنامه مصوب 

به میزان 18515 تن به مقدار 81 درصد تحقق یافته است.
افزایش راندمان مزارع پرورش میگو از جمله عملیات پیش بینى شده در برنامه مى باشد. طى سالهاى 
اخیر با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص تغذیه، راندمان رشد و بازماندگى، تراکم ذخیره 
سازى و ردیابى بیمارى عملکرد میگو در واحد سطح افزایش یافته است و از 2/33 تن در هکتار در 
سال 95 به 3 تن در هکتار در سال 96 رسیده و این رقم معادل با میزان پیش بینى شده در برنامه 

مى باشد.
بهسازى و توسعه بنادر صیادى در سطح 20 بندر در عملیات سال 96 پیش بینى شده که به دلیل 

عدم تخصیص اعتبار کافى 70 درصد عملیات آن به تعداد 14 بندر محقق شده است.   
با توجه به برخوردارى استان بوشهر از سواحل و منابع آبهاى داخلى، ایجاد طرحهاى پرورش ماهى 
در قفس از سال 1395 در دریاچه سد رئیسعلى دلوارى آغاز شده است و در سطح استان در حال 
توسعه مى باشد. در سال 96 ، تولید 1500 تن ماهى پرورشى در قفس پیش بینى شده که 1516 

است. شده  محقق  تن 
 1224360 معادل  شیالت  بخش  در  ششم  برنامه  اول  سال  در  پیش بینى شده  اعتبارات  مجموع 
میلیون ریال است که 29488میلیون ریال (2,4 درصد) از محل منابع استانى، 115952 میلیون ریال 
(9,5 درصد) از منابع ملى و 1078920میلیون ریال ( 88,1درصد) از محل سایر اعتبارات(تسهیالت 
بانکى) بوده است .میزان تحقق اعتبارات بخش شیالت از کلیه محل هاى اعتبارى 85 درصد بوده 
است. این رقم از محل اعتبارات استانى 80 درصد،  از محل اعتبارات ملى 100درصد و از محل 
سایر اعتبارات 83 درصد بوده است. از مجموع اعتبارات پیش بینى شده بیشترین اعتبار به توسعه 
صید آبزیان کمتر برداشت شده(یال اسبى و...) اختصاص یافته که 6 درصد آن مربوط به عملیات 
ذکر شده در جدول فوق بوده و تحقق یافته است و مابقى آن براى خرید کشتى لحاظ شده که 

بدلیل عدم صدور مجوز خرید کشتى محقق نشده است.
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مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:
- بهسازى بندر صیادى خارگ 
- ساماندهى بندر صیادى جفره 

- احداث بندر صیادى خورخان  با پیشرفت فیزیکى 40 درصد
بخش  اعتبارات  از  گستر  پروتئین  و  صید  آرام  هاى  شرکت  در  قفس  در  ماهى  پرورش  توسعه   -

خصوصى
جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش شیالت استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش بینى
سال 96

عملکرد
سال 96

درصد
تحقق هدف

68,568,5100کیلوگرم /  نفرسرانه تولیدات آبزیان
سهم تولید آبزیان پرورشى از  کل تولید (استحصال 

18,718,7100درصدشده) آبزیان

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش شیالت استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

411933653365100تنتوسعه صید آبزیان کمتر برداشت شده(یال اسبى و...)
54906290424067هکتارمطالعه و ایجاد زیربناهاى مجتمع هاى آبزى پرورى

2,3333,04100تن در هکتارافزایش راندمان مزارع پرورش میگو
20201470بندرترمیم و توسعه بنادر صیادى

15001516100-تنتوسعه پرورش ماهى در قفس

جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش شیالت استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى

برداشت  کمتر  آبزیان  صید  توسعه 
و...) اسبى  00191700191700001170011700شده(یال 

00000000رهاسازى الرو آبزیان
ایجاد و مانیتورینگ چراگاه مصنوعى 

00000000آبزیان(مانیتورینگ)
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شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى

مطالعه و ایجاد زیربناهاى مجتمع هاى 
15223043400586231530004350058623آبزى پرورى

08882088820008882088820افزایش راندمان مزارع پرورش میگو

14265115952008213115952124165ترمیم و توسعه بنادر صیادى

0075500075500000755000755000توسعه پرورش ماهى در قفس

2948811595210789201224360235131159528990201038485جمع

دامپزشکى
امروزه با توجه به رشد روز افزون جمعیت و نیاز بشر به غذا، منابع حیوانى یکى از بهترین منابع 
براى تأمین این نیاز شناخته شده است و گرایش به آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است 

به تبع آن دامپزشکى نیز از اهمیت و جایگاه ویژه اى برخوردار شده است.
دامپزشکى سه هدف حفظ سرمایه دامى از طریق بهداشت دام، حفظ وارتقاء بهداشت عمومى از 
طریق مبارزه با بیماریهاى مشترك قابل انتقال بین انسان و دام و تحقق امنیت غذایى از طریق 
فراهم کردن شرایط بهداشتى براى  سرمایه گذارى، تولید، کاهش تلفات دامى و سالمت غذا را دنبال 
مى کند و در این راستا در سال اول برنامه ششم توسعه اقداماتى اجرا نموده است. که اهم آن به 

شرح ذیل است.
پیشگیرى و مبارزه با بیماري هاي واگیر و انگلی دام در سطح 434778 واحد دامى که در مقایسه با 

میزان پیش بینى برنامه (966172 واحد دامى) 45درصد تحقق یافته است.
نظارت وکنترل بهداشتی دام سطح 332780 واحد دامى که در مقایسه با میزان پیش بینى برنامه 

(792327 واحد دامى) 42 درصد تحقق یافته است.
نظارت و کنترل بهداشتی فراورده هاي خام دامی  به میزان 20970 تن که در مقایسه با میزان 

پیش بینى برنامه (41137 تن) 55 درصد تحقق یافته است.
نظارت و کنترل بهداشتی فراورده هاي خام شیالتى دامی به میزان 50620 تن که در مقایسه با 

میزان پیش بینى برنامه (101243 تن)  13/3 درصد تحقق یافته است.
کل اعتبارات پیش بینى شده بخش دامپزشکى در سال 96 مبلغ 102153 میلیون ریال مى باشدکه از 
محل اعتبارات استانى تأمین مى شود. در سال یاد شده عملکرد اعتبارات بخش دامپزشکى18583 

ادامه... جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش شیالت استان بوشهر (میلیون ریال)
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میلیون ریال معادل 18/2 درصد کل اعتبارات پیش بینى شده در برنامه مى باشد.
هرچند با اعتبارات ذکر شده عملیات پیش بینى شده در این برنامه محقق نشده است اما نظارت و 
کنترل بهداشتى دام و فرآورده هاى دامى و شیالتى بطور مستمر و باجدیت اما به دفعات کمترى 

در سال انجام شده است.
مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:

- مبارزه با بیماري هاي واگیر و انگلی دام به تعداد 434778 واحد دامى
- کنترل بهداشتی دام به تعداد  332780 واحد دامى

- نظارت و کنترل بهداشتی - شرعى فراورده هاي خام دامی و شیالتى به مقدار 71590 تن
جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش دامپزشکى استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

اندازه گیري
پیش 
بینى

سال 96
عملکرد
سال 96

درصد 
تحقق 
هدف

نسبت واحدهاى دامى تحت پوشش بهداشتى در برابر بیمارى هاى 
55,642544,9درصدواگیر و انگلى به کل واحدهاى دامى 

نسبت واحدهاى دامى تحت  کنترل بهداشتى در برابر بیمارى هاى 
45,6319,242,1درصدقابل انتقال بین انسان و دام به کل واحدهاى دامى

61,0728,847,2درصدنسبت طیور تحت پوشش بهداشتى در برابر بیماریها به کل طیور
نسبت فراورده هاى خام دامى تحت کنترل بهداشتى به کل 

58,1029,751,1درصدفراورده هاى خام دامى

نسبت فراورده هاى خام شیالتى تحت کنترل بهداشتى به کل 
62,3531,250درصدفراورده هاى خام شیالتى

نسبت آبزیان پرورشى تحت پوشش بهداشتى در برابر بیماریها به کل 
65,1831,348درصدآبزیان پرورشى

نسبت واحدهاى فنى دامپزشکى تعمیر و تجهیز شده به کل واحدهاى 
10110واحدفنى دامپزشکى

نسبت واحدهاى قرنطینه اى دامپزشکى تعمیر و تجهیز شده به کل 
200واحدواحدهاى قرنطینه اى موجود

نسبت تعداد واحدهاى فنى دامپزشکى احداث شده به کل واحدهاى 
2150واحدفنى مورد نیاز
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  جدول 2 ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش دامپزشکى   

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

 پیشگیرى و مبارزه با بیماریهاي واگیر و انگلی دام در
94722896617243477845واحد دامى  سطح جمعیت دامى

77660879232733278042واحد دامىنظارت وکنترل بهداشتی دام در سطح جمعیت دامى
پیشگیرى و مبارزه با بیماریهاي واگیر و انگلی طیور در 

1145011676548947هزار قطعهسطح جمعیت طیور

40262411372097051تننظارت و کنترل بهداشتی فراورده هاي خام دامی
992601012435062050تننظارت و کنترل بهداشتی فراورده هاي خام شیالتى

پیشگیرى و مبارزه با بیماریهاي واگیر و انگلی آبزیان در 
1213200123931459487548هزار ابزىسطح مراکز تکثیر و مزارع پرورش

1010110واحدتعمیر و تجهیز واحدهاي فنی ادارى دامپزشکی
2200واحدتعمیر و تجهیز واحدهاي قرنطینه اي دامپزشکی

22150واحداحداث، تکمیل ،تجهیز وتوسعه ساختمان هاى دامپزشکی

جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش دامپزشکى استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى

پیشگیرى و مبارزه با بیماریهاي واگیر و 
1715200171523179003179انگلی دام در سطح جمعیت دامى  

نظارت وکنترل بهداشتی دام در سطح 
1408100140813479003479جمعیت دامى

پیشگیرى و مبارزه با بیماریهاي واگیر و 
1150000115002788002788انگلی طیور در سطح جمعیت طیور

نظارت و کنترل بهداشتی فراورده هاي 
1522000152201639001639خام دامی

نظارت و کنترل بهداشتی فراورده هاي 
1630000163001958001958خام شیالتى

پیشگیرى و مبارزه با بیماریهاي واگیر 
و انگلی آبزیان در سطح مراکز تکثیر و 

مزارع پرورش
1330000133003690003690
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شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى

تعمیر و تجهیز واحدهاي فنی ادارى 
98000098001365001365دامپزشکی

تعمیر و تجهیز واحدهاي قرنطینه اي 
18000018000000دامپزشکی

احداث، تکمیل، تجهیز وتوسعه 
300000300048500485ساختمان هاى دامپزشکی

10215300102153185830018583جمع

منابع طبیعى و آبخیزدارى
منابع طبیعى اصلى ترین عنصر در بخش کشاورزى بوده و بستر حیات و توسعه پایدار است. بالغ بر 
1700هزار هکتار از اراضى استان را عرصه هاى منابع طبیعی تشکیل مى دهد. سطح مراتع استان 
1147 هزار هکتار مى باشد که اکثر آن مراتع فقیر و متوسط مى باشد. .مساحت جنگلهاي استان 
227 هزار هکتار میباشدکه 9/8 درصد از مساحت استان و 1/58درصد از مساحت جنگلهاى کشور 
است. مساحت اراضى بیابانى 331682 هکتار یعنى 14 درصد از مساحت استان را شامل میشود. 

این اراضى شامل پهنههاى ماسه اى، اراضى شور و اراضى بدون پوشش است.
در سال 96 عمده ترین عملیاتى که در بخش منابع طبیعى و آبخیزدارى در برنامه ششم توسعه 

پیش بینى و اجرا شده به شرح زیر است:
برنامه آبخیزدارى و حفاظت خاك از مهم ترین پروژه هاى بخش کشاورزى است که نقش مهمى در 
تعادل بخشى به منابع آب و خاك و حفاظت و پایدارى زیست بوم ها دارد. عملیات اجرا شده در این 
برنامه 33003 هکتار مى باشد که در مقایسه با پیش بینى برنامه (35777 هکتار) 92 درصد اهداف 
برنامه را پوشش داده است. از جمله عملیات ذیل این برنامه پیشگیرى و مهار سیل، پخش و بهره 
بردارى از سیالب در حوزه هاى شهرى و روستایى، اجراى عملیات آبخیزدارى در حوزه سدهاى 
استان و حوزه هاى فاقد سد و انجام مطالعات تفصیلى- اجرایى مى باشد که به جز عملکرد عملیات 
پیشگیرى و مهار سیل که بیش از مقدار پیش بینى شده در  برنامه بوده است در سایر عملیات اهداف 

برنامه به طور کامل محقق نشده است. 
اجراى عملیات پیشگیرى و مهار سیل در سطح 25488 هکتارانجام شده است و در مقایسه با پیش 

بینى برنامه(6769 هکتار) 377 درصد محقق شده است.
در برنامه احیاء، توسعه و بهره بردارى اصولى از جنگل هاى کشور، عملیات حفاظت و مدیریت 

ادامه... جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش دامپزشکى استان بوشهر (میلیون ریال)
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ذخیره گاههاى جنگلى، اجراى عملیات پرورش جنگل(کاشت نهال) و  ایجاد و تجهیز پارك هاي 
جنگلی طبیعی و دست کاشت و بوستان هاي روستایی در سطح 907/5 هکتار انجام شده که در 
مقایسه با هدف پیش بینى شده در برنامه( 1454,4هکتار)، 62 درصد از اهداف برنامه محقق شده 

است.
انجام  خانوار  براى 155  مصرف  الگوي  اصالح  و  تغییر  مناسب،  هاي  سوخت  جایگزینی  عملیات 
گرفته است، که در مقایسه با با هدف پیش بینى شده در برنامه( 180 خانوار)، 86 درصد از اهداف 

است. شده  محقق  برنامه 
هدف  با  مقایسه  در  که  است،  گرفته  انجام  کیلومتر  سطح 26  در  حفاظتی  کمربند  ایجاد  عملیات 

است. شده  محقق  برنامه  اهداف  از  درصد  کیلومتر) 113   23) برنامه  در  پیش بینى شده 
در برنامه احیاء، توسعه و بهره بردارى اصولى از مراتع شامل اجراي برنامه هاي اصالحی ( اجراي 
عملیات بیولوژیک و بیومکانیک ) و اجراي برنامه هاي احیاءیی در سطح مراتع ( قرق مراتع و تامین 
آب شرب دام ) عملکرد 12115 هکتار مى باشد که در مقایسه با هدف پیش بینى شده در برنامه 

(17420 هکتار) 70 درصد از اهداف برنامه محقق شده است.
آبخیزدارى  و  طبیعى  منابع  بخش  در  ششم  برنامه  اول  سال  در  پیش بینى شده  اعتبارات  مجموع 
معادل 196195میلیون ریال است که 101791 میلیون ریال (52 درصد) از محل منابع استانى، 
94404 میلیون ریال (48 درصد) از منابع ملى بوده است. میزان تحقق اعتبارات این بخش از کلیه 
محل هاى اعتبارى 58,4 درصد بوده است. این رقم از محل اعتبارات استانى 53 درصد و  از محل 
اعتبارات ملى 64 درصد است. از مجموع اعتبارات پیش بینى شده بیشترین اعتبار مربوط به برنامه 

مقابله با بیابان زدایى مى باشد که 24 درصد از آن محقق شده است.
مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:

- پیشگیري و مهار سیل در سطح 25488 هکتار   
- اجراى عملیات آبخیزدارى حوزه هاى فاقد سد در سطح 2668 هکتار

- تولید نهال جنگلى به تعداد 139 هزار اصله
هکتار  - برنامه احیاءء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع در سطح 12115 

جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف کمى بخش منابع طبیعى و آبخیزدارى استان بوشهر 

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش بینى
سال 96

عملکرد
سال 96

درصد
تحقق هدف

برنامه آبخیزداري و حفاظت خاك
نسبت مساحت حوزه هاي آبخیز تحت پوشش عملیات 

11,779,4580درصدآبخیزداري به کل سطح حوزه هاي آبخیز استان
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واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش بینى
سال 96

عملکرد
سال 96

درصد
تحقق هدف

برنامه احیاءء، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگل هاي کشور
92,993100درصدنسبت پوشش حفاظتی جنگل ها به سطح کل جنگل

نسبت مساحت جنگل هاي احیاءء شده به کل مساحت 
7,587,6100درصدجنگل هاي نیازمند احیاءء

برنامه احیاءء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع کشور
نسبت مساحت مراتع اصالح و احیاءء شده به کل مساحت 

2,50,010/4درصدمراتع استان

برنامه مقابله با بیابان زدائی و تثبیت شن هاي روان
نسبت مساحت اراضی تحت پوشش اجراي عملیات بیابان 
11100درصدزدایی به عرصه کل اراضی تحت تاثیر کانون هاي بحرانی

جدول 2 ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش منابع طبیعى و آبخیزدارى استان بوشهر 

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

357773300392ـهکتاربرنامه آبخیزداري و حفاظت خاك
676925488377ـهکتارپیشگیري و مهار سیل

پخش و بهره برداري از سیالب و حوزه هاى شهرى و 
4955403081ـهکتارروستایى

380881721ـهکتارحوزه سدهاى استان
4245266863ـهکتارحوزه هاى فاقد سد

1600000ـهکتارمطالعات تفصیلی ـ اجرایی
17170,41454,4907,562هکتاربرنامه احیاءء، توسعه و بهره برداري اصولی از جنگل ها

399,8399,8256هکتارحفاظت و مدیریت ذخیره گاههاي جنگلی
130139,5107هزار اصلهتولید نهال

16036190220116هکتاراجراي عملیات پرورش جنگل ( کاشت نهال )
ایجاد و تجهیز پارك هاي جنگلی طبیعی و دست کاشت و 

734,6734,652371هکتاربوستان هاي روستایی

23414651724894170799199هکتاربرنامه ارتقاء وضعیت حفاظت از جنگل ها و مراتع 
جایگزینی سوخت هاي مناسب، تغییر و اصالح الگوي 

81218015586خانوارمصرف

ادامه... جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف کمى بخش منابع طبیعى و آبخیزدارى استان بوشهر 
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واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

63517618608184710هکتارکنترل آفات و امراض در جنگلها و مراتع
412,92326113کیلومترایجاد کمربند حفاظتی

احیاءء و بازسازى عرصه هاى آسیب دیده ناشى از فعالیت 
63267هکتارهاى معدنى 

14114100هکتار پایش، نظارت و ارزیابى معادن در عرصه هاى منابع طبیعى 
20171059درصدتوسعه ارتباطات و تبادل اطالعات رادیویی

170614217061421706142100هکتارگشت و مراقبت
5088100نفر سالتامین و تجهیز نیروي حفاظتی

10473174201211570هکتاربرنامه احیاءء، توسعه و بهره برداري اصولی از مراتع
اجراي برنامه هاي اصالحی در مراتع ( اجراي عملیات 

16517016597هکتاربیولوژیک و بیومکانیک )

اجراي برنامه هاي احیاءیی در سطح مراتع ( قرق مراتع و 
تامین آب شرب دام )

هکتار / 
10308172501195069مورد

38795630164829هکتاربرنامه مقابله با بیابان زدائی و تثبیت شن هاي روان
32542980104735هکتارنهالکارى

625255060124هکتارمدیریت رواناب همراه با بذرپاشى
010000هکتاربادشکن زنده

ادامه... جدول 2 ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش منابع طبیعى و آبخیزدارى استان بوشهر
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جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش منابع طبیعى و آبخیزدارى استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
167230016723970036153045853برنامه آبخیزداري و حفاظت خاك

85970085976900006900پیشگیري و مهار سیل
پخش و بهره برداري از سیالب و 

81260081262800002800حوزه هاى شهرى و روستایى

0000024822024822حوزه سدهاى استان
0000011331011331حوزه هاى فاقد سد

00000000مطالعات تفصیلی ـ اجرایی
 برنامه احیاءء، توسعه و بهره برداري

268005700032500130841502014586اصولی از جنگل ها

 حفاظت و مدیریت ذخیره گاههاي
0000500050جنگلی

2600002600107079201862تولید نهال
 اجراي عملیات پرورش جنگل ( کاشت

0570005700181971002529نهال )

 ایجاد و تجهیز پارك هاي جنگلی طبیعی
242000024200101450010145و دست کاشت و بوستان هاي روستایی

برنامه ارتقاء وضعیت حفاظت از جنگل 
1828119479037760272023912031114ها و مراتع

 جایگزینی سوخت هاي مناسب، تغییر و
10801620027002003000500اصالح الگوي مصرف

14902233037233001000400کنترل آفات و امراض در جنگلها و مراتع
736110401840100090001900ایجاد کمربند حفاظتی

احیاءء و بازسازى عرصه هاى آسیب دیده 
02400240000112ناشى از فعالیت هاى معدنى

پایش، نظارت و ارزیابى معادن در عرصه 
028202820000هاى منابع طبیعى

 توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات
2550025570070رادیویی

1450014000028500250222500027522گشت و مراقبت
220002206100610تامین و تجهیز نیروي حفاظتی

برنامه احیاءء، توسعه و بهره برداري 
1688500168851020001020اصولی از مراتع
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شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
 اجراي برنامه هاي اصالحی در مراتع

136000136049000490(اجراي عملیات بیولوژیک و بیومکانیک)

 اجراي برنامه هاي احیاءیی در سطح
15525001552553000530مراتع (قرق مراتع و تامین آب شرب دام)

برنامه مقابله با بیابان زدائی و تثبیت 
2310269225092327280019150021950شن هاي روان

1865255875074527280014500017300نهالکارى
382511475015300465004650مدیریت رواناب همراه با بذرپاشى

6251875025000000بادشکن زنده
10179194404019619553806607170114523جمع

فصل منابع آب
آب از دیرباز به عنوان یکى از مهمترین و حیاتى ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى 
جوامع مطرح بوده است. نقش بى بدیل این منبع در تأمین نیاز بخش هاى مختلف مصرف کننده 
(شرب، کشاورزى، صنعت و محیط زیست) در کنار محدودیت روز افزون آن به لحاظ کمى و کیفى 
سبب شده است تا مقوله برنامه ریزى در بهره بردارى از منابع آب از جایگاه ویژه اى در برنامه هاى 
توسعه جوامع برخوردار شود. منابع آب یکى از مهمترین فصلهاى امور تولیدى است که به دلیل 
نقش زیربنایى آن تاثیر فراوانى بر رشد و توسعه اقتصادى دارد. فعالیت هاى زیر مجموعه این بخش 

در استان شامل 3 برنامه زیر است:
- برنامه تأمین آب داراى 2 شاخص نسبت ظرفیت آب تنظیمی سدها به کل ظرفیت آب قابل تنظیم 

و نسبت اراضى تحت پوشش به کل اراضى نیازمند شبکه هاى آبیارى و زهکشى اصلى مى باشد.
- برنامه مهندسى رودخانه ها و سواحل داراى 3 شاخص نسبت رودخانه هاى مورد مطالعه به کل 
رودخانه ها، نسبت رودخانه هاى ساماندهى شده به کل رودخانه ها و نسبت رودخانه هاى رپرگذارى 

شده به کل رودخانه ها است.
- برنامه بهبود بهره بردارى و حفاظت از منابع آب داراى 2 شاخص نسبت حجم اضافه برداشت 
از چاههاى غیر مجاز به کل مازاد برداشت از آبخوان و نسبت چاه هاى مجهز به ابزار اندازه گیرى 

هوشمند به کل چاه هاى قابل تجهیز است.

ادامه... جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش منابع طبیعى و آبخیزدارى استان بوشهر (میلیون ریال)
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 مهمترین اهداف کمى سال 1396
- احداث شبکه هاى آبیارى و زهکشى اصلى (غیرمرزي) در سطح 2100 هکتار و تحقق8,61 درصد 

از شبکه هاى آبیارى و زهکشى اصلى مورد نیاز استان
- انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مرحله اول ساماندهی از 977 کیلومتر به 

1249 کیلومتر و تحقق65,67 درصد از حد بستر و حریم رودخانه هاى استان
- اجراي عملیات ساماندهی رودخانه ها از 4,3 کیلومتر به 17,5 کیلومتر و تحقق73,15 درصد از 

ساماندهى رودخانه هاى مورد نیاز استان
- اجراي عملیات رپرگذاري حد بستر رودخانه ها از 133 کیلومتر به 233 کیلومتر و تحقق36,81 

درصد از رودخانه هاى مورد نیاز عملیات رپرگذارى استان
مصالح  به  مضر  بهره بردارى  پروانه  فاقد  آب  چاه هاى  نمودن  مسلوب المنفعه  و  نظارت  کنترل،   -
عمومى، جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي مجاز  و تعدیل پروانه هاي بهره برداري کشاورزي از 
8,85 میلیون مترمکعب به 15 میلیون مترمکعب و تحقق83,21 درصد اضافه برداشت از منابع آب 

استان
- تجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیرى هوشمند از 4692 دستگاه به 5255 دستگاه و تحقق 44,06 

درصد از چاه هاى استان
عملکرد سال اول برنامه

 از نظر عملکرد در سال 1396، افزایش35,3 درصد از ظرفیت آب تنظیمی سدها (غیرمرزي)، احداث 
1,1 درصد از شبکه هاى آبیارى و زهکشى اصلى (غیرمرزي) استان، انجام 52,8 درصد از مطالعات 
تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، اجراي 47,31 درصد از عملیات ساماندهی رودخانه هاى استان، 
اجراي 21,96 درصد از عملیات رپرگذاري حد بستر رودخانه هاى مورد نیاز استان، کنترل، نظارت و 
مسلوب المنفعه نمودن 87,22 درصد از چاه هاى آب فاقد پروانه بهره بردارى مضر به مصالح عمومى، 
مجاز  و تعدیل پروانه هاي بهره برداري کشاورزي در سطح  اضافه برداشت چاه هاي  جلوگیري از 

استان.
کل اعتبارات پیش بینى شده براى تحقق اهداف و عملیات مورد نظر در بخش منابع آب 428826 
میلیون ریال که 1,33 در صد از محل اعتبارات استانى و 98,67 در صد از محل اعتبارات ملى 
پیش بینى شده  منابع  از  درصد   184 معادل  ریال  میلیون   788642 منابع  کل  عملکرد  است.  بوده 
است. نسبت تحقق منابع به منابع پیش بینى شده در اعتبارات استانى و ملى به ترتیب 4678 و 66 
افزایش ظرفیت آب تنظیمی سدها  اعتبارات این بخش به ترتیب به  درصد بوده است. بیشترین 
و  بستر  حد  تعیین  مطالعات  (غیرمرزي)،  اصلى  زهکشى  و  آبیارى  شبکه هاى  احداث  (غیرمرزي)، 
حریم رودخانه ها و مرحله اول ساماندهی و کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه هاى آب 
فاقد پروانه بهره بردارى مضر به مصالح عمومى، جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي مجاز  و تعدیل 
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است. یافته  اختصاص  کشاورزي  بهره برداري  پروانه هاي 
 به لحاظ تحقق اهداف کمى، 35,3 درصد اهداف مورد نظر در افزایش ظرفیت آب تنظیمی سدها 
(غیرمرزي)، 52,8 درصد از مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و 47,31 درصد از عملیات 
ساماندهى رودخانه ها، 21,96 درصد از عملیات رپرگذارى حد بستر رودخانه ها و 87,22 درصد از 
کنترل چاه هاى آب فاقد پروانه محقق گردیده است. همچنین به لحاظ کمبود تخصیص اعتبارات 
در سال 1396 تنها 270 هکتار شبکه آبیارى و زهکشى از 2100 هکتار شبکه مورد نظر احداث 
گردیده است و  هیچ کنتور هوشمندى از 563 دستگاه پیش بینى شده برروى چاه هاى کشاورزى 

نصب نشده است.
 مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:

- احداث بخشى از عملیات  ساختمان سد مخزنی باغان
-  نگهداري خط انتقال آب کوثر

-  تجهیز چاه هاي سر بالش و بازسازي تصفیه خانه بوشیگان
- اجراى شبکه آبیاري و زهکشی دالکی و کلل

- اجراى شبکه آبیاري و زهکشی سد رئیسعلى دلوارى
-   احداث بخشى از عملیات ساختمان سد دشت پلنگ

-   احداث بخشى از عملیات ساختمان سد مخزنی دالکی
-  مطالعه و اجراي تعادل بخشی منابع آبهاى زیرزمینی

-  تکمیل، اجراي خط انتقال و بهینه سازي ایستگاه پمپاژ حاج مهدي
-  اجراي بند تغذیه اي تنگ ارم 

- احداث بخشى از عملیات اجرایى سد مخزنی خائیز
-  احداث خط انتقال آب شیرین کن 35 هزار مترمکعبی بوشهر

-  اجراي بند ذخیره اي اخند
-  ترمیم و نوسازي خط انتقال آب گناوه ـ برازجان

-  اجراي بند ذخیره اي ـ تغذیه اي قیز قلعه
-  برقرسانی به تأسیسات خط انتقال آب کوثر

-  ساماندهی دره آردو برازجان
-  احداث خط انتقال مخازن ذخیره آب کنگان

-  تامین آب شرب شهرهاي استان بوشهر
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جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش منابع آب استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

اندازه گیري
پیش 
بینى

سال 96
عملکرد
سال 96

درصد 
تحقق 
هدف

برنامه تأمین آب
035,30درصدنسبت ظرفیت آب تنظیمی سدها به کل ظرفیت آب قابل تنظیم

و  آبیارى  شبکه هاى  نیازمند  اراضى  به کل  پوشش  تحت  اراضى  نسبت 
اصلى 8,611,112,8درصدزهکشى 

برنامه مهندسى رودخانه ها و سواحل
65,6752,880,4 درصدنسبت رودخانه هاى مورد مطالعه به کل رودخانه ها

73,1547,3164,7درصدنسبت رودخانه هاى ساماندهى شده به کل رودخانه ها
36,8121,9659,6درصدنسبت رودخانه هاى رپرگذارى شده به کل رودخانه ها

برنامه بهبود بهره بردارى و حفاظت از منابع آب
برداشت  مازاد  کل  به  مجاز  غیر  چاههاى  از  برداشت  اضافه  حجم  نسبت 

آبخوان 83,2187,224,8درصداز 

نسبت چاه هاى مجهز به ابزار اندازه گیرى هوشمند به کل چاه هاى قابل 
44,0600درصدتجهیز

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش  میراث فرهنگى و گردشگرى استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

سال اندازه گیري
1395
(پایه)

سال 1396
درصد عملکردهدف

تحقق
برنامه تأمین آب

میلیون افزایش ظرفیت آب تنظیمی سدها (غیرمرزي)
-00185,1مترمکعب

0210027013هکتاراحداث شبکه هاى آبیارى و زهکشى اصلى (غیرمرزي)
برنامه مهندسى رودخانه ها و سواحل

977271,92610کیلومترمطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مرحله اول ساماندهی
4,317,59,87556کیلومتراجراي عملیات ساماندهی رودخانه ها

13310066کیلومتراجراي عملیات رپرگذاري حد بستر رودخانه ها
برنامه بهبود بهره بردارى و حفاظت از منابع آب

پروانه  فاقد  آب  چاه هاى  نمودن  مسلوب المنفعه  و  نظارت  کنترل، 
بهره بردارى مضر به مصالح عمومى، جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي 

مجاز  و تعدیل پروانه هاي بهره برداري کشاورزي
میلیون 
8,85159,28262مترمکعب

469256400دستگاهتجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیرى هوشمند
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جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش منابع آب استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىعمومىجمعسایرملىاستانى
برنامه تأمین آب

سدها  تنظیمی  آب  ظرفیت  افزایش 
مرزي) غیر )0000220649232324240000692973

زهکشى  و  آبیارى  شبکه هاى  احداث 
(غیرمرزي) 03270000327000041936041936اصلى 

برنامه مهندسى رودخانه ها و سواحل
حریم  و  بستر  حد  تعیین  مطالعات 
ساماندهی اول  مرحله  و  38886988010876292200029220رودخانه ها 

0472500472500000اجراي عملیات ساماندهی رودخانه ها
بستر  حد  رپرگذاري  عملیات  اجراي 

نه ها ودخا 184061600800050000500ر

برنامه بهبود بهره بردارى و حفاظت از منابع آب
نمودن  مسلوب المنفعه  و  نظارت  کنترل، 
بهره بردارى  پروانه  فاقد  آب  چاه هاى 
از  جلوگیري  عمومى،  مصالح  به  مضر 
و تعدیل  مجاز   چاه هاي  برداشت  اضافه 

کشاورزي بهره برداري  پروانه هاي 

024000024000176136400024013

0117000117000000تجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیرى هوشمند



امور محیط زیست





فصل محیط زیست
حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکى از هشت هدف توسعه هزاره و یکى از 
مهمترین ابعاد توسعه پایدار شناخته میشود. توسعه پایدار در حقیقت برقرارکننده تعادل میان توسعه 
و محیط زیست بوده و محل تالقى جامعه، اقتصاد و محیط زیست میباشد و به همین دلیل انواع 
آلودگیها و آسیبهاى وارده بر محیط زیست میتواند موجب کند شدن روند توسعه پایدار گردد. ایجاد 
جمله  از  المللى  بین  اقدامات  و  علمى  تحقیقات  انجام  شهروندان،  آموزش  مالیات،  وضع  قوانین، 
زیست  آسیبهاى  و  آلودگیها  از  ناشى  مضرات  کاهش  راستاى  در  میتوانند  که  هستند  اهرمهایى 

محیطى نقش آفرینى کنند.
 مهمترین اهداف کمى سال 1396

- احداث 10 ایستگاه سنجش آلودگى براى پایش آلودگى هوا و خاك و تحقق 10 درصد از ایستگاه 
هاى پایش مورد نیاز استان

- تثبیت 10 منطقه مستعد ایجاد ریزگرد به روشهاى مختلف با هدف مقابله با اثرات ریزگردها و 
تحقق 15 درصد از مناطق مورد نیاز تثبیت ریزگردها در سطح استان

و  تخریب  از  جلوگیرى  جهت  منطقه   9 در  شده  تخریب  زیستگاههاى  احیاءء  و  مستمر  پایش   -
آلودگى با حفاظت، احیاءء و بهره بردارى صحیح از محیط زیست و تحقق 10 درصد از مناطق مورد 

نیاز استان
- حفاظت موثر از 6 گونه جانورى و کنترل جمعیت آنها در راستاى اجراى برنامه عمل مدیریت 
و حفاظت از گونه ها و تحقق 10 درصد از اجراى برنامه مدیریت و حفاظت از گونه هاى جانورى

- توانمندسازى 20 هزار نفر ساعت با تدوین برنامه جامع آموزشى و تحقق 20 درصد از آموزش 
هدف جوامع 

- تدوین 100 درصدى برنامه کاهش آلودگى هوا و خاك، 67 درصد از مقابله با ریزگردها، 80 
درصد از جلوگیرى از تخریب و آلودگى محیط با حفاظت، احیاءء و بهره بردارى صحیح از محیط 
زیست، 65 درصد از تهیه و اجراى برنامه عمل مدیریت و حفاظت ازگونه ها، 80 درصد از تجهیز و 

ساماندهى مناطق تحت مدیریت و 75 درصد از تدوین برنامه جامع آموزشى.



ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر در سال 701396

عملکرد سال اول برنامه
کل اعتبارات پیش بینى شده براى تحقق اهداف و عملیات مورد نظر در فصل محیط زیست 44691 
میلیون ریال که 80 درصد (35930 میلیون ریال) از محل اعتبارات استانى و 20 درصد (8761 
میلیون ریال) از محل اعتبارات ملى سایر منابع بوده است. عملکرد کل منابع 56001 میلیون ریال 
در  پیش بینى شده  منابع  به  منابع  تحقق  نسبت  است.  پیش بینى شده  منابع  از  درصد   125 معادل 
اعتبارات استانى و ملى به ترتیب 12 و 590/7 درصد بوده است. بیشترین اعتبارات این بخش به 
ترتیب به پایش مستمر و احیاءء زیستگاه هاى تخریب شده جهت جلوگیرى از تخریب و آلودگى 
با حفاظت، احیاءء و بهره بردارى صحیح از محیط زیست، تثبیت مناطق مستعد ایجاد ریزگرد به 
روشهاى مختلف با هدف مقابله با اثرات ریزگردها و حفاظت موثر گونهها و کنترل جمعیت آنها در 

راستاى اجراى برنامه عمل مدیریت و حفاظت از گونه ها اختصاص یافته است.
* به لحاظ تحقق عملیات، 10 درصد اهداف مورد نظر در احداث ایستگاه سنجش آلودگى براى 
پایش آلودگى  هوا و خاك، 20 درصد از تثبیت مناطق مستعد ایجاد ریزگرد به روشهاى مختلف 
با هدف مقابله با اثرات ریزگردها، 33 درصد از پایش مستمر و احیاءء زیستگاههاى تخریب شده 
جهت جلوگیرى از تخریب و آلودگى با حفاظت، احیاءء و بهره بردارى صحیح از محیط زیست، 
33 درصد از حفاظت موثر گونهها وکنترل جمعیت آنها در راستاى اجراى برنامه عمل مدیریت و 
حفاظت ازگونهها و 75 درصد از توانمندسازى اقشار مردم با تدوین برنامه جامع آموزشى محقق 
گردیده است. همچنین به لحاظ کمبود تخصیص اعتبارات در سال 1396 عملیات کنترل و مقابله با 
حوادث غیرمترقبه براى کاهش مخاطرات زیست محیطى، اجراى طرح هاى آبخیزدارى و آبخوان 
دارى جهت مقابله با خشکسالى و تقویت منابع آبى، ارتقاء شاخص آگاهى مردم با اشاعه فرهنگ 
زیست محیطى و توسعه و حمایت از سمن ها و توسعه منابع انسانى و مادى با هدف تقویت سیستم 

پشتیبانى و حقوقى فاقد عملکرد بوده است.
 مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:

-  تجهیز و بهره بردارى از مناطق تحت کنترل استان
-   تعمیر و تجهیز مرکز سنجش آلودگی شهر برازجان

-  تعمیر و تجهیز پاسگاه محیط بانی کوه مند 
-  ارشاد و تنویر افکار عمومی 

-  تعمیر اداره محیط زیست شهرستان دشتی



71امور محیط زیست

جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش محیط زیست استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش بینى
سال 96

عملکرد
سال 96

درصد
تحقق 
هدف

10110درصدتدوین برنامه کاهش آلودگى هوا وخاك
151067درصدمقابله با اثرات ریزگردها

جلوگیرى ازتخریب وآلودگى محیط  با حفاظت ،احیاء وبهره بردارى 
10880درصدصحیح از محیط زیست

106,565درصدتهیه واجراى برنامه عمل مدیریت وحفاظت ازگونه هاى 
000درصدمخاطرات زیست محیطى کاهش

10880درصدتجهیز وساماندهى مناطق تحت مدیریت
مقابله باخشکسالى وتقویت منابع آبى با اجراى طرح هاى آبخیزدارى 

1000درصدوآبخوان دارى

1500درصداشاعه فرهنگ زیست محیطى و توسعه وحمایت از سمن ها
201575درصدتدوین برنامه جامع آموزشى

500درصدتقویت سیستم پشتیبانى وحقوقى

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش محیط زیست استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

سال اندازه گیري
1395
(پایه)

سال 1396
درصد عملکردهدف

تحقق
1010110طرحاحداث ایستگاه  سنجش آلودگى براى پایش آلودگى  هوا وخاك

هدف   با  مختلف   روشهاى  به  ریزگرد   ایجاد  مستعد  مناطق  تثبیت 
ریزگردها اثرات  با  1010220منطقهمقابله 

پایش مستمر واحیاءء زیستگاههاى تخریب شده  جهت جلوگیرى ى 
محیط  از  صحیح  بردارى  وبهره  ،احیاء  حفاظت  با  وآلودگى  ازتخریب 

زیست
99333منطقه

حفاظت موثر گونه ها وکنترل جمعیت آنها در راستاى اجراى برنامه عمل 
76233گونهمدیریت وحفاظت ازگونه ها

زیست  مخاطرات  کاهش  براى  غیرمترقبه  حوادث  با  مقابله  و  کنترل 
20000015000000هکتارمحیطى

99222منطقهتأمین وتجهیز واحدهاى اجرایى جهت ساماندهى مناطق تحت مدیریت
اجراى طرح هاى آبخیزدارى وآبخوان دارى  جهت مقابله باخشکسالى 

3600270000مترمکعبوتقویت منابع آبى 
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شاخص هدف
واحد

سال اندازه گیري
1395
(پایه)

سال 1396
درصد عملکردهدف

تحقق
ارتقاء شاخص آگاهى مردم  با اشاعه فرهنگ زیست محیطى و توسعه 

وحمایت از سمن ها
تعداد 
20020000برنامه

25000200001500075نفرساعتتوانمندسازى  اقشار مردم  با تدوین برنامه جامع آموزشى
403000نفرتوسعه منابع انسانى ومادى  با هدف تقویت سیستم پشتیبانى وحقوقى

جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش محیط زیست استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
احداث ایستگاه  سنجش آلودگى براى پایش  آلودگى  

3000400034001000100هوا و خاك

روشهاى  به  ریزگرد   ایجاد  مستعد  مناطق  تثبیت 
ریزگردها اثرات  با  مقابله  هدف   با  300043303433025300025300مختلف  

شده   تخریب  زیستگاههاى  واحیاءء  مستمر  پایش 
حفاظت  با  وآلودگى  ازتخریب  ى  جلوگیرى  جهت 

زیست محیط  از  صحیح  بردارى  وبهره  ،احیاء 
130001569014569026261026261

حفاظت موثر گونه ها وکنترل جمعیت آنها در راستاى 
110010001200265019002840اجراى برنامه عمل مدیریت وحفاظت ازگونه ها

کاهش  براى  غیرمترقبه  حوادث  با  ومقابله  کنترل 
محیطى زیست  1500378018780000مخاطرات 

ساماندهى  جهت  اجرایى  واحدهاى  وتجهیز  تأمین 
مدیریت تحت  18006000240063500635مناطق 

اجراى طرح هاى آبخیزدارى وآبخوان دارى  جهت 
1000045690145690000مقابله باخشکسالى وتقویت منابع آبى 

ارتقاء شاخص آگاهى مردم  با اشاعه فرهنگ زیست 
60010707070000محیطى و توسعه وحمایت از سمن ها

جامع  برنامه  تدوین  با  مردم   اقشار  توانمندسازى  
13025015586500865آموزشى

توسعه منابع انسانى ومادى  با هدف تقویت سیستم 
1800580023800000پشتیبانى و حقوقى

ادامه... جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش محیط زیست استان بوشهر



امور مسکن، عمران شهرى وروستایى





فصل عمران روستایى
فعالیت هاى این فصل در قالب برنامه هاى بازسازى مسکن روستایى و عمران روستایى عملیاتى 

مى گردد.
مهمترین عملیات مورد نظر برنامه مسکن روستایى در سال 1396:

- مقاوم سازى مسکن روستایى به میزان 2500واحدکه 16 درصدآن محقق شده است 
- کمکهاى بالعوض جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد به میزان 215 واحد که 30 درصدآن 

است. شده  محقق 
- تسهیالت قرض الحسنه تعمیر و احداث حمام به میزان 500 واحد که 30 درصد آن محقق شده 

است.
بینى  پیش  ریال  میلیون   573000 روستایى  مسکن  بازسازى  برنامه  در  میزان  سرمایه گذارى   -
گردیده که به دلیل عدم استقبال روستائیان و پایین بودن میزان تسهیالت  19/8 درصد آن معادل 

113562 میلیون ریال  محقق گردیده است.
مهمترین عملیات مورد نظر برنامه عمران روستایى در سال 1396

- تهیه طرح هاى هادى روستایى به میزان 49 طرح که 94 درصد آن محقق گردیده است 
- اجراى طرح هاى هادى روستایى که از 311 پروژه پیش بینى شده در سال 1396 صد در صد آن 

محقق شده است.
- تهیه طرح گردشگرى روستاهاى هدف و ایمن سازى روستاهاى در معرض خطر سوانح طبیعى 

که به ترتیب 1 و 8 روستا پیش بینى شده بود به دلیل عدم تصویب اعتبار تحقق نیافته است.
میزان  سرمایه گذارى در  برنامه عمران روستایى 809780 میلیون ریال پیش بینى گردیده بود که 
به دلیل کمبود تخصیص اعتبارات فقط 73 درصد اهداف مورد نظر معادل 588440 میلیون ریال 
محقق گردیده است .که البته این رقم مربوط به تهیه و اجراى طرحهاى هادى روستایى مى باشد 
و ایمن سازى و تهیه طرح گردشگرى روستاها به دلیل عدم تصویب اعتبار  مورد نیاز فاقد عملکرد 

مى باشند.
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فصل عمران عشایرى 
به  و  اقتصادى  حیات  در  کننده  تعیین  و  بارز  نقش  عشایرى  جامعه  فعالیت هاى  اینکه  به  توجه  با 
ویژه امنیت غذایى استان دارند، لذا مدیریت، برنامه ریزى و ساماندهى اسکان و فعالیت هاى آنان 

مى باشد. ضرورى  نیز 
مهمترین فعالیت هاى این بخش شامل موارد زیر مى باشد:

مطالعات ساماندهى عشایر به میزان 22 خانوار که به دلیل عدم اعتبار مورد نیاز تحقق نیافته - 
است.

ساماندهى اسکان عشایر که به میزان 120 خانوار پیش بینى گردیده بود ولیکن فقط 25 درصد - 
آن محقق شده است.

مرمت راه هاى عشایرى ه طول 400 کیلومتر از دیگر فعالیت  هاى این بخش مى باشد که به میزان - 
64 درصد تحقق یافته است.

فعالیت هاى مربوط به توانمندسازى تشکل هاى عشایرى و افزایش تولید گوشت قرمز به میزان - 
670 تن و صنایع دستى به مقدار 60 مترمربع 100 درصد محقق شده است.

افزایش تولید شیر که به میزان 104 تن در سال 1396 پیش بینى شده به  دلیل عدم اختصاص - 
تسهیالت مورد نیاز محقق نشده است.

افزایش تولید علوفه، محصوالت زراعى و محصوالت باغى نیز به دلیل عدم تخصیص تسهیالت - 
مورد نیاز و عدم صدور مجوز افزایش سطح زیرکشت به دلیل خشکسالى 40 درصد محقق شده 

است.
کل سرمایه گذارى پیش بینى شده از محل منابع استانى و ملى براى انجام فعالیت هاى فوق الذکر 
70151 میلیون ریال بوده که به دلیل  کمبود تخصیص اعتبار صرفًا 55 درصد آن محقق شده است.

پروژه هاى اجرا شده بخش عمران روستایى و عشایرى 
اجراى طرح هاى هادى روستایى به میزان  311 پروژه

اجراى 19 زمین چمن روستایى  
تکمیل بوستان والیت 
آبرسانى سیار به عشایر 

خرید و نصب منابع ذخیره آب عشایر 
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جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش عمران روستایى استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

اندازه گیري
پیش 
بینى

سال 96
عملکرد
سال 96

درصد 
تحقق 
هدف

برنامه بازسازى و مسکن روستایى
نسبت واحد هاى مسکونى روستایى مقاوم سازى شده به کل واحدهاى 

38,7616درصدمسکونى روستایى نیازمند مقاوم سازى  

به  نیازمند  بازسازى  و  بهسازى  تمام  نیمه  مسکونى  هاى  واحد  نسبت 
16,5530درصدکمک به کل  سهمیه کمک به واحدهاى نیمه تمام بهسازى و بازسازى 

نسبت واحدهاى مسکونى نیازمند به تعمیر ـبازسازى و فاقد حمام به 
20630درصدکل سهمیه تسهیالت تعمیر و بازسازى و احداث حمام

برنامه عمران روستایى
نسبت  روستاهاى (باالى 20 خانوار) داراى طرح  هاى هادي روستائی  

4510,323درصدنیازمند تجدید نظر  به کل روستاهاى باالى 20 خانوار

نسبت روستاهاي( باالي 20 خانوار)  برخوردار از اجراى طرح هادي به 
35,735,7100درصدکل روستاهاي (باالي 20 خانوار) داراي طرح هادي 

نسبت روستاهاي هدف گردشگرى تهیه طرح شده به کل روستاهاى 
گردشگرى 1100درصدهدف 

نسبت روستاهاى در معرض خطر سوانح طبیعى ایمن سازى شده به کل 
4,800درصدروستاهاى در معرض خطر سوانح طبیعى

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش عمران روستایى استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

سال اندازه گیري
1395
(پایه)

سال 1396
درصد عملکردهدف

تحقق
برنامه بازسازى مسکن روستایى 

مسکن  سازى  (مقاوم  روستایى   مسکن  نوسازى  و  بهسازى 
250041016واحدروستایى)

2156430واحدکمک بالعوض جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد 
50015230واحدتسهیالت قرض الحسنه  تعمیر و احداث حمام 

برنامه عمران روستایى
494694طرحتهیه طرحهاي هادي روستایی

311311100پروژهاجراي طرح هاي هادي روستایی
100روستاتهیه طرح گردشگرى روستاهاى هدف
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شاخص هدف
واحد

سال اندازه گیري
1395
(پایه)

سال 1396
درصد عملکردهدف

تحقق
800روستاایمن سازى روستاهاى در معرض خطر سوانح طبیعى

جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش عمران روستایى استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى

برنامه بازسازى مسکن روستایى
بهسازى و نوسازى مسکن روستایى  (مقاوم 

0550000055000001025000102500سازى مسکن روستایى)

اقشار  مسکن  تأمین  جهت  بالعوض  کمک 
درآمد  0130000130000183201832کم 

احداث  و  تعمیر  الحسنه   قرض  تسهیالت 
م  0100000100000923009230حما

برنامه عمران روستایى
1798000179804877004877تهیه طرحهاي هادي روستایی

49200021900007110002084803750830583563اجراي طرح هاي هادي روستایی
080008000000تهیه طرح گردشگرى روستاهاى هدف

خطر  معرض  در  روستاهاى  سازى  ایمن 
طبیعى 0800000800000000سوانح 

جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش عمران عشایرى استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش بینى
سال 96

عملکرد
سال 96

درصد
تحقق 
هدف

خانوارهاى  کل  به  عشایر  اسکان  ساماندهى  مطالعات  پوشش  نسبت 
شهرستان 11,4600درصدعشایرى 

نسبت خانوار عشایري بهره مند از خدمات ساماندهى اسکان به کل خانوار 
38,6336,995,52درصدعشایري شهرستان

نسبت خانوارهاي کوچ رو بهره مند از آب آشامیدنی در به کل خانوارهاى 
100100100درصدکوچ رو عشایرى شهرستان

ادامه... جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش عمران روستایى استان بوشهر
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واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش بینى
سال 96

عملکرد
سال 96

درصد
تحقق 
هدف

4528,3385,17درصدنسبت راه هاى مرمت و بازگشایى شده به کل راه هاى عشایرى شهرستان 
نسبت خانوارهاي بهره مند از سوخت فسیلی و تجهیزات خورشیدي به 

شهرستان  عشایرى  خانوارهاى  13,4610,3877,11درصدکل 

جمعیت  کل  به  مهارتى  و  فنى  هاى  آموزش  از  مند  بهره  عشایر  نسبت 
شهرستان 15,3913,5588,04درصدعشایرى 

نسبت اعضاى آموزش یافته تشکل هاى عشایرى به کل اعضاء تشکل هاى 
11,7211,72100درصدشهرستان 

11100درصدنسبت افزایش سالیانه تولید گوشت قرمز به کل تولید عشایر شهرستان 
0,7700درصدنسبت افزایش سالیانه تولید شیر به کل تولید عشایر شهرستان 

3,71,7547,3درصدنسبت افزایش سالیانه تولید علوفه به کل تولید عشایر شهرستان 
عشایر  تولید  کل  به  زراعی  محصوالت  تولید  سالیانه  افزایش  نسبت 

ن  ستا 1,350,5440درصدشهر

0,080,0337,5درصدنسبت افزایش سالیانه تولید محصوالت باغی به کل تولید عشایر شهرستان 
0,20,2100درصدنسبت افزایش سالیانه تولید صنایع دستی به کل تولید عشایر شهرستان

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش عمران عشایرى استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

5742200خانوارمطالعات ساماندهى عشایر
18891203025خانوارساماندهى اسکان عشایر

331133113311100خانوارتأمین آب آشامیدنى (آبرسانى سیار)
90040025563,75کیلومترتکمیل، مرمت و بازگشایى راه هاى عشایرى

520700202,86خانوارجایگزینى سوخت فسیلى و تهیه تجهیزات خورشیدى
3617100045045نفرآموزش و ترویج و مهارت آموزى

150020502050100نفرتوانمندسازى تشکل هاى عشایرى
65006767100تنافزایش تولید گوشت قرمز

1350010400تنافزایش تولید شیر
40001507046,67تنافزایش تولید علوفه

74401004040تنافزایش تولید محصوالت زراعى

ادامه... جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش عمران عشایرى استان بوشهر
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واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

60000502040تنافزایش تولید محصوالت باغى
300006060100مترمربعافزایش تولید صنایع دستى

  جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش عمران عشایرى استان بوشهر(میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
250002500000مطالعات ساماندهى عشایر
105008000018500645200002645ساماندهى اسکان عشایر

12250800002025080058000016005تأمین آب آشامیدنى(آبرسانى سیار)
67600067603765003765تکمیل،مرمت و بازگشایى راه هاى عشایرى

440000440010000100جایگزینى سوخت فسیلى و تهیه تجهیزات خورشیدى
1050040014502700400670آموزش و ترویج و مهارت آموزى

0050050000500500توانمند سازى تشکل هاى عشایرى
001393613936001393613936افزایش تولید گوشت قرمز

00260526050000افزایش تولید شیر
0030030000150150افزایش تولید علوفه

0050050000300300افزایش تولید محصوالت زراعى
0050050000300300افزایش تولید محصوالت باغى

0020020000200200افزایش تولید صنایع دستى

ادامه... جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش عمران عشایرى استان بوشهر
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بخش آب و فاضالب
آب و فاضالب یکى از مهمترین بخش هاى عمران روستایى و عشایرى است که به دلیل نقش 
دارد.  را  استان  عشایر  و  روستاها  عمرانى  و  اقتصادى  توسعه  و  رشد  بر  فراوانى  تاثیر  آن  زیربنایى 

فعالیت هاى زیر مجموعه این فصل در استان شامل 2 برنامه زیر است:
- برنامه توسعه تأسیسات فاضالب و بازچرخانی آب.

- برنامه ارائه خدمات آب شهري و روستایی
مهمترین اهداف کمى سال 1396

- افزایش طول شبکه فاضالب شهرى از 556 کیلومتر به 587 کیلومتر و تحقق 26/4درصد از 
فاضالب. شبکه  پوشش  تحت  شهرى  جمعیت 

- افزایش طول شبکه فاضالب روستایى از 7 کیلومتر به 23 کیلومتر و تحقق 0/6 درصد از جمعیت 
روستایى تحت پوشش شبکه فاضالب.

- افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهري از 825300 نفر به 830640 نفر و تحقق 98/3 
درصد از جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهري به کل جمعیت شهري.

- افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه آب روستایى از 272600 نفر به 286900 نفر و تحقق 62/5 
درصد از جمعیت تحت پوشش شبکه آب روستایى به کل جمعیت روستایى.

- افزایش ظرفیت مخازن ذخیره آب شهرى از 268850 مترمکعب به 304850 مترمکعب و تحقق 
76/8درصد ظرفیت مخازن ذخیره آب شهرى به ظرفیت مورد نیاز استان

- افزایش ظرفیت مخازن ذخیره آب روستایى از 72250 مترمکعب به 73850 مترمکعب و تحقق 
75 درصد ظرفیت مخازن ذخیره آب روستایى به ظرفیت مورد نیاز استان

- از نظر عملکرد سال 1396، افزایش 1/4 واحد درصد از جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب 
شهري، افزایش 0/3 واحد درصد از جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهري و 2 واحد درصد از 
جمعیت تحت پوشش شبکه آب  آشامیدنى سالم روستایى (باالى 20 خانوار)، افزایش 2/28 واحد 
درصد ظرفیت مخازن ذخیره آب شهرى و 1 واحد درصد از ظرفیت مخازن ذخیره آب روستایى.

عملکرد سال اول برنامه
تأسیسات  توسعه  برنامه  در  نظر  مورد  عملیات  و  اهداف  تحقق  براى  پیش بینى شده  اعتبارات  کل 
فاضالب و بازچرخانی آب 349446 میلیون ریال که 98 درصد از محل اعتبارات ملى و 2 درصد 
نیز از محل سایر منابع بوده است. عملکرد کل منابع 368700 میلیون ریال معادل 105,5 درصد 
از منابع پیش بینى شده است. بیشترین اعتبارات این برنامه به عملیات افزایش طول شبکه فاضالب 

شهرى اختصاص داده شده است.
 کل اعتبارات پیش بینى شده براى تحقق اهداف و عملیات مورد نظر در برنامه ارائه خدمات آب 
شهري و روستایی 2292624 میلیون ریال که 1570105 میلیون ریال (69 درصد) از محل اعتبارات 
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استانى، 392968 میلیون ریال (17درصد) از محل اعتبارات ملى و 329551 میلیون ریال (14درصد) 
نیز از محل سایر منابع بوده است. عملکرد کل منابع در این برنامه 1387530 میلیون ریال معادل 
60,5 درصد از منابع پیش بینى شده است. بیشترین اعتبارات این برنامه به شاخص هاى جمعیت 

تحت پوشش شبکه شهرى و جمعیت تحت پوشش شبکه روستایى اختصاص داده شده است.
 به لحاظ تحقق اهداف کمى، 98,5 درصد جمعیت شهرى تحت پوشش شبکه فاضالب، 99,2 
درصد از ظرفیت مخازن ذخیره آب روستایى و 91,1 درصد از ظرفیت مخازن ذخیره آب شهرى، 
100 درصدى از جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهري و 98,2 درصد از جمعیت تحت پوشش 
سال  در  اعتبارات  تخصیص  کمبود  لحاظ  به  همچنین  است.  گردیده  محقق  روستایى  آب  شبکه 
1396 تنها 27,4 کیلومتر شبکه توزیع آب فرسوده شهرى از 100 کیلومتر شبکه فرسوده مورد نظر 

و 79 کیلومتر شبکه توزیع آب فرسوده روستایى از مجموع 225 کیلومتر نوسازى گردیده است.
 مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:

-  ایجاد تأسیسات فاضالب شهر بوشهر( فازدوم)
-  احداث مخزن آب 20000 متر مکعبی گناوه 

-  ترمیم و نوسازي خط انتقال آب گناوه - برازجان
-  احداث مخزن 20000 متر مکعبی بوشهر

-  آبرسانی به شهرستان جم از خط کوثر
-  تجهیز چاههاي سر بالش و بازسازي تصفیه خانه بوشیگان 

-  نگهداري خط انتقال آب کوثر
-  کف شکنی و تجهیز چاهها و الیروبی چشمه هاي آب استان
-  احداث خط انتقال آب شیرین کن 35 هزار مترمکعبی بوشهر

-  توسعه، اصالح و بازسازي شبکه هاي آب آشامیدنی شهرستان عسلویه 
-  توسعه و بازسازي شبکه آب آشامیدنی شهرستان کنگان

-  توسعه، اصالح و بازسازي شبکه هاي آب آشامیدنی شهرستان دیر
-  توسعه، اصالح و بازسازي شبکه هاي آب آشامیدنی روستاهاي شهرستان دشتی

-  نوسازي شبکه آب شهرستان دشتستان
-  تامین آب از چاههاي زیدون
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جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش آب و فاضالب استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

اندازه گیري
مقدار شاخص 

در وضع 
موجود(1395)

پیش 
بینى

سال 96
عملکرد
سال 96

درصد 
تحقق 
هدف

برنامه توسعه تأسیسات فاضالب و بازچرخانی آب
نسبت جمعیت شهري تحت پوشش فاضالب به کل جمعیت 

24,626,42698,5درصد شهري

نسبت جمعیت روستایى تحت پوشش فاضالب به کل جمعیت 
00,600درصد روستایى (باالى 20 خانوار)

برنامه ارائه خدمات آب شهري و روستایی
نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهري به کل جمعیت 

98,398,3100 98,1 درصدشهري

نسبت ظرفیت مخازن ذخیره آب شهرى به ظرفیت مورد 
67,776,869,9891,1درصدنیاز

نسبت طول شبکه توزیع آب فرسوده شهرى به کل طول 
33,630,532,757,4درصدشبکه

نسبت جمعیت تحت پوشش شبکه آب آشامیدنى سالم به 
59,462,561,498,2درصدکل جمعیت روستایى ( باالى 20 خانوار)

نسبت ظرفیت مخازن ذخیره آب روستایى به ظرفیت مورد 
73,47574,499,2درصدنیاز

نسبت طول شبکه توزیع آب فرسوده روستایى به کل طول 
41,23739,737,4درصدشبکه

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش آب و فاضالب استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

سال اندازه گیري
1395
(پایه)

سال 1396
درصد عملکردهدف

تحقق
برنامه توسعه تأسیسات فاضالب و بازچرخانی آب

5563123,7777کیلومترطول شبکه فاضالب شهري
71600کیلومترطول شبکه فاضالب روستایى( باالى 20 خانوار)

برنامه ارائه خدمات آب شهري و روستایی
82530053405340100نفرجمعیت تحت پوشش شبکه آب شهري

26885036000906025مترمکعبظرفیت مخازن ذخیره آب شهرى
109710027,427,4کیلومترطول شبکه توزیع آب فرسوده شهرى

27260014300924064,6نفرجمعیت تحت پوشش شبکه آب روستایى
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شاخص هدف
واحد

سال اندازه گیري
1395
(پایه)

سال 1396
درصد عملکردهدف

تحقق
722501600100062,5مترمکعبظرفیت مخازن ذخیره آب روستایى 

216122578,7335کیلومترطول شبکه توزیع آب فرسوده روستایى

 جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش آب و فاضالب استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
برنامه توسعه تأسیسات فاضالب و بازچرخانی آب

0335300670634200603627006000368700طول شبکه فاضالب شهري
طول شبکه فاضالب روستایى( باالى 

2007440074400000 خانوار)

برنامه ارائه خدمات آب شهري و روستایی
419200160007898443098370700422000412900جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهري
29650000296500415000041500ظرفیت مخازن ذخیره آب شهرى

2623000524626754613750002690140190طول شبکه توزیع آب فرسوده شهرى
38590537696831640710792808280040000344000466800جمعیت تحت پوشش شبکه آب روستایى

13500001350088700815900170290ظرفیت مخازن ذخیره آب روستایى 
1927000019270099120567300155850طول شبکه توزیع آب فرسوده روستایى

ادامه... جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش آب و فاضالب استان بوشهر
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فصل بهداشت و درمان
رسالت  مى باشد.  جوامع  در  اجتماعى  امور  بخش هاى  مهم ترین  از  یکى  درمان  و  بهداشت 
دست اندرکاران این بخش فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق 
توسعه و گسترش خدمات بهداشتى و درمانى و ایجاد زیرساخت هاى الزم جهت ارائه این خدمات 

مى باشد.
این فصل داراى 2 برنامه مى باشد:

انجام  درمانى  و  بهداشتى  خدمات  و  پزشکى  علوم  دانشگاه  توسط  که  بهداشتى  خدمات  برنامه   -
مى شود.

- برنامه خدمات درمانى که توسط دانشگاه علوم پزشکى و انتقال خون صورت مى پذیرد.
مهم ترین عملیات مورد نظر سال 1396

- احداث و تکمیل مراکز پایگاه سالمت به میزان 3675 مترمربع که 59 درصد آن محقق شده 
است.

- احداث و تکمیل مراکز خدمات جامع سالمت شهرى به میزان 16540 مترمربع که 81 درصد 
آن محقق شده است.

- احداث و توسعه خانه هاى بهداشت روستایى به میزان 8470 مترمربع که 69 درصد آن محقق 
شده است.

- تعمیر و تجهیز پایگاه هاى انتقال خون به میزان 10000 میلیون ریال که 24 درصد آن محقق 
شده است.

- احداث و تکمیل بیمارستان هاى دولتى به میزان 17000 مترمربع که 75 درصد آن محقق شده 
است.

عملکرد سال اول برنامه
بهداشتى  خدمات  برنامه  در  موردنظر  عملیات  و  اهداف  تحقق  براى  پیش بینى شده  اعتبارات  کل 
و 325000  استانى  محل  از  ریال  میلیون  مقدار 325000  این  از  که  بوده  ریال  میلیون   750000
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میلیون ریال آن نیز از محل اعتبارات ملى پیش بینى شده است. 86/7  درصد کل اعتبار پیش بینى  
شده این بخش در سال 96 تحقق  یافته است. در برنامه خدمات درمانى به دلیل کمبود تخصیص 

تنها 57 درصد از اهداف آن تحقق یافته است.
بیشترین اعتبارات اختصاص یافته در این برنامه مربوط به احداث و تکمیل بیمارستان هاى دولتى 
و بعد از آن به احداث و تکمیل مراکز جامع سالمت شهرى مى باشدکه به ترتیب 57 و 95 درصد 

اعتبارات آنها محقق گردیده است .
مهم ترین پروژه هاى اجرا شده در سال 96

- احداث و تکمیل مراکز جامع سالمت شهرى در سطح استان
- احداث و تکمیل خانه هاى بهداشت روستایى در سطح استان

- تکمیل و تجهیز اورژانس هسته اى بوشهر 
- تکمیل پایگاه ها اورژانس جاده اى در سطح استان

- احداث و تجهیز بخش هايMRI  و ICU و اورژانس در بیمارستان امام خمینی کنگان 
- احداث ساختمان دیالیز بیمارستان زینبیِه خورموج 

- بازسازى بیمارستان 17 شهریور برازجان
- بازنگري و اصالح مطالعه بیمارستان 160 تختخوابی بوشهر 

- مطالعه بیمارستان 160 تختخوابی تخصصی قلب بوشهر 
جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش بهداشت و درمان استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

اندازه گیري
پیش 
بینى

سال 96
عملکرد
سال 96

درصد 
تحقق 
هدف

برنامه خدمات بهداشتی
نسبت مراکز پایگاه سالمت موجود به کل مراکز پایگاه سالمت مورد 

898071درصدنیاز 

نسبت مراکز خدمات جامع سالمت شهرى موجود به کل مراکز خدمات 
8787100درصدجامع سالمت شهرى مورد نیاز 

نسبت خانه هاي بهداشت روستایی موجود به کل خانه هاي بهداشت 
918779درصدمورد نیاز 

برنامه خدمات درمانی
انتقال  پایگاه هاي  کل  به  تعمیر  نیازمند  خون  انتقال  پایگاه هاي  نسبت 

761824درصدخون

8787100درصدنسبت تخت فعال بیمارستانی دولتی به تخت هاي مصوب
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جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش بهداشت و درمان استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

سال اندازه گیري
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه خدمات بهداشتی

243003675218959مترمربعاحداث و تکمیل مراکز پایگاه سالمت

56000165401333781مترمربعاحداث و تکمیل مراکز خدمات جامع سالمت شهرى
223008470582969مترمربعاحداث و توسعه خانه هاي بهداشت روستایی

برنامه خدمات درمانی

میلیون تعمیر وتجهیز پایگاه هاي انتقال خون
10000240024ریال

42500170001269075مترمربعاحداث وتکمیل بیمارستانهاي دولتی

  جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش بهداشت و درمان استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىعمومىجمعسایرملىاستانى
برنامه خدمات بهداشتی

550005500001100003200032000064000احداث و تکمیل مراکز پایگاه سالمت
احداث و تکمیل مراکز خدمات جامع سالمت 

24500024500004900002330002330000466000شهرى

7500075000015000060000600000120000احداث و توسعه خانه هاي بهداشت روستایی
برنامه خدمات درمانی

1000000100002400002400تعمیر وتجهیز پایگاه هاي انتقال خون
4000004500000850000560004300000486000احداث وتکمیل بیمارستانهاي دولتی
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فصل فرهنگ و هنر
با توجه به گسترش جمعیت جوان در سطح استان، همچنین تنوع فعالیتها و کاالهاي فرهنگی، 
ایجاد زیرساخت ها و فراهم آوردن بستر مناسب در این بخش حائز اهمیت فراوان است. فعالیت هاى 

این فصل در استان در قالب برنامه  خدمات فرهنگى و هنرى صورت مى گیرد.
مهمترین اهداف کمى سال اول برنامه

- افزایش سرانه فضاهاى فرهنگى و هنرى (کتابخانه ها، مجتمع هاى فرهنگى و هنرى) به 0/024 
مترمربع با احداث و بهسازى 12880 مترمربع از فضاهاى فرهنگى و هنرى در سطح استان.

- افزایش سرانه زیربناى فضاى کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد به ازاى هر هزار نفر به 23/2 
مترمربع با بهسازى و توانمند سازى 27590 مترمربع فضاى کانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد.

عملکرد سال اول برنامه
هنر  و  فرهنگ  فصل  در  نظر  مورد  عملیات  و  اهداف  تحقق  براى  شده  پیش بینى  اعتبارات  کل 
184418 میلیون ریال از محل اعتبارات استانى بوده و عملکرد کل منابع 103274 میلیون ریال 
معادل 56 درصد از منابع پیش بینى شده است. بیشترین اعتبارات این فصل در برنامه بهسازى و 
توانمندسازى فضاهاى فرهنگى و هنرى با 91474 میلیون ریال(88/6 درصد منابع اختصاص یافته) 

هزینه شده است.
به لحاظ تحقق اهداف کمى، 76/6 درصد اهداف مورد نظر در سرانه فضاهاى فرهنگى و هنرى 
(کتابخانه ها، مجتمع فرهنگى و هنرى ها)، 78/4 درصد از بهسازى و توانمندسازى فضاى کانون هاى 
فرهنگى و هنرى مساجد و 73/1 درصد از تجهیز فضاهاى فرهنگى و هنرى محقق گردیده است. 

علت اصلى عدم تحقق کامل اهداف کمبود اعتبارات تخصیص یافته مى باشد.
مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:

-  احداث مجتمع هاى فرهنگی هنري جم، ریز، برازجان، دلوار، بنک، عالى شهر، امام حسن
- احداث نگارخانه در مجتمع هاى فرهنگی و هنري نهم دي بوشهر، خلیج فارس گناوه و کنگان

-  احداث خانه جوان شهرستان هاى جم، انارستان و عسلویه
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 -  احداث نگارخانه شهرستانهاى دیلم و خورموج
-  احداث کتابخانه هاى عمومی دلوار، نخل تقى، بهمنى بوشهر، دوراهک، شیرینو

جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف کمى بخش  فرهنگ و هنر استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش بینى
سال 96

عملکرد
سال 96

درصد
تحقق 
هدف

برنامه خدمات فرهنگى و هنرى
سرانه  فضاهاى فرهنگى و هنرى (کتابخانه ها ،  مجتمع  هاى فرهنگى 

0/0240/02376/6متر مربعو هنرى)

سرانه فضاهاى کانون هاى فرهنگى  و هنرى مساجد به ازاى هزار نفر 
23/22378/4متر مربعجمعیت

نسبت زیربناي فضاهاي فرهنگی و هنري نیارمند تجهیز به کل زیربناي 
27/52973/1درصدفضاهاي فرهنگی و هنري

نسبت زیربناي فضاهاي فرهنگی و هنري نیازمند بهسازي و نوسازي 
3234/454/2درصدبه کل زیربناي فضاهاي فرهنگی و هنري

جدول 2 ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش  فرهنگ و هنر استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه خدمات فرهنگى و هنرى
1331312880697954/2متر مربعبهسازى و توانمندسازى فضاهاى فرهنگى و هنرى

بهسازى و توانمندسازى فضاى کانون هاى فرهنگى و هنرى 
26760275902691378/4متر مربعمساجد

102939785714373/1متر مربعتجهیز فضاهاى فرهنگى و هنرى
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جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى  بخش  فرهنگ و هنر استان بوشهر    (میلیون ریال)

عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396شاخص هدف
جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى

103274--184418103274--184418برنامه خدمات فرهنگى و هنرى
91474--16881891474--168818بهسازى و توانمندسازى فضاهاى فرهنگى و هنرى
بهسازى و توانمندسازى فضاى کانون هاى فرهنگى 

5800--74005800--7400و هنرى مساجد

6000--82006000--8200تجهیز فضاهاى فرهنگى و هنرى

فصل میراث فرهنگى و گردشگرى
پدیده توریسم و اکوتوریسم به دلیل داشتن منافع اقتصادي بسیار باال و ارز آور بودن آن، بعنوان یک 
صنعت مدرن جهانی معرفی شده و به همین منظور بسیاري از کشورهاي جهان هر ساله سرمایه 

گذاري هاي هنگفتی را در این صنعت می نمایند. 
استان بوشهر به دلیل دارا بودن سواحل زیبا و کم نظیر و همچنین داشتن مناطق حفاظت شده اي 
نظیر منطقه حفاظت شده مند، پارك ملی نایبند، منطقه حفاظت شده حله و مناطق حفاظت شده 
پتانسیل  خود  تاریخی  قدمت  به  توجه  با  همچنین  و  نخیلو  ملی  پارك  و  خارکو  و  خارك  جزیره 
در  استان  در  فصل  این  فعالیت هاى  می باشد.  دارا  توریسم  اکو  و  توریسم  جذب  جهت  را  خوبی 
توسعه  و  تاریخی  و  فرهنگی  ارزش  با  غیرمنقول  میراث  مرمت  حفاظت،  تامین،  برنامه هاى  قالب 

مى گردد. عملیاتى  گردشگري  نیاز  مورد  زیرساخت هاي 
مهمترین اهداف کمى سال اول برنامه

- مرمت، احیاءء و نگهدارى 8184 مترمربع از اماکن، تاریخى و میراث فرهنگى 
- کاهش نسبت مساحت جاذبه هاي طبیعی و تاریخی نیازمند تجهیز امکانات و زیربناها به کل 

مساحت جاذبه هاي طبیعی و تاریخی نیازمند تجهیز  به 55 درصد.
عملکرد سال اول برنامه

کل اعتبارات پیش بینى شده براى تحقق اهداف و عملیات مورد نظر در فصل میراث فرهنگى و 
منابع 125360  کل  عملکرد  و  بوده  استانى  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیون  گردشگرى 167000 
میلیون ریال معادل 75 درصد از منابع پیش بینى شده است. بیشترین اعتبارات این فصل در برنامه 
اختصاص  منابع  درصد  ریال(69/7  میلیون  با 87400  نیاز گردشگري  مورد  زیرساخت هاي  توسعه 

یافته) هزینه شده است.
به لحاظ تحقق اهداف کمى، 73 درصد اهداف مورد نظر در میزان مرمت، احیاءء و نگهداري اماکن 
تاریخی، میراث فرهنگی و باغ هاي تاریخی و 76 درصد از تجهیز امکانات الزم براي دسترسی آسان 
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به جاذبه هاي طبیعی و تاریخی محقق گردیده است. علت اصلى عدم تحقق کامل اهداف کمبود 
اعتبارات تخصیص یافته مى باشد.

مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:
-   احداث پارك ساحلی خور شهر گناوه فاز سوم            

-  مرمت قلعه زائر خضرخان اهرمی            
-  تکمیل فاز 2 ساحل سازي بوشهر                      

-  مرمت و ساماندهی حیاط مرکزي عمارت حاج رئیس 
-  تملک و ساماندهی حریم قلعه محمدخان دشتی             

-  ساحل سازي بندر سیراف                     
-  ساحل سازي شهر دیر (فاز2) 

-  احداث فاز اول دهکده گردشگري کنگان 
جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش میراث فرهنگى و گردشگرى استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

اندازه گیري
پیش 
بینى

سال 96
عملکرد
سال 96

درصد 
تحقق 
هدف

برنامه تامین، حفاظت، مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی
نسبت تعداد اماکن تاریخی و میراث فرهنگی نیازمند حفظ و نگهداري 

858773درصدبه کل اماکن تاریخی و میراث فرهنگی شناسایی شده

نسبت تعداد اماکن تاریخی و میراث فرهنگی نیازمند احیاء و مرمت به 
858773درصدکل اماکن تاریخی و میراث فرهنگی ثبت شده 

برنامه توسعه زیرساخت هاي مورد نیاز گردشگري
نسبت مساحت جاذبه هاي طبیعی و تاریخی نیازمند تجهیز امکانات و 

555776درصدزیربناها به کل مساحت جاذبه هاي طبیعی و تاریخی نیازمند تجهیز 

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش میراث فرهنگى و گردشگرى استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه تامین، حفاظت، مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی
هاي  باغ  و  فرهنگی  میراث  تاریخی،  اماکن  نگهداري  و  احیاء  مرمت، 

ریخی 68418184781473مترمربعتا

برنامه توسعه زیرساخت هاي مورد نیاز گردشگري

میلیون تجهیز امکانات الزم براي دسترسی آسان به جاذبه هاي طبیعی و تاریخی
605101150008740076ریال
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جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش میراث فرهنگى و گردشگرى استان بوشهر (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
برنامه تامین، حفاظت، مرمت میراث غیرمنقول 

37960ــ5200037960--52000با ارزش فرهنگی و تاریخی 

مرمت، احیاء و نگهداري اماکن تاریخی، میراث 
37960ــ5200037960--52000فرهنگی و باغ هاي تاریخی

87400ــ11500087400--115000برنامه توسعه زیرساخت هاي مورد نیاز گردشگري 
به  آسان  دسترسی  براي  الزم  امکانات  تجهیز 

تاریخی و  طبیعی  87400ــ11500087400--115000جاذبه هاي 

فصل تربیت بدنى
تربیت بدنی با توجه به پرورش نیروي جسمانی و تقویت روحیه سالم نقش مهمی در تندرستی و 
شادابی اقشار مختلف جامعه بر عهده داشته و به عنوان عاملی مهم در تقویت ارزش هاي اجتماعی 
برنامه هاى  قالب  در  استان  در  فصل  این  فعالیت هاى  می باشد.  مطرح  افراد  مطلوب  رفتارهاي  و 

گسترش ورزش همگانی و گسترش ورزش دانش آموزان و دانشجویان عملیاتى مى گردد.
مهمترین اهداف کمى سال اول برنامه

- افزایش سرانه فضاهاى ورزشى سرپوشیده به 0/13 مترمربع با احداث و توسعه 25881 مترمربع 
فضاى ورزشى 

- افزایش سرانه فضاهاى ورزشى روباز به 0/78 مترمربع با احداث و توسعه 42350 مترمربع فضاى 
ورزشى روباز

- بهسازى و نوسازى 7358 مترمربع از اماکن و فضاهاى ورزشى 
توسعه  و  احداث  با  مترمربع  به 0/25  دانش آموزى  سرپوشیده  ورزشى  فضاهاى  سرانه  افزایش   -

ورزشى فضاى  مترمربع   1435
- افزایش سرانه فضاهاى ورزشى روباز دانش آموزى به 0/57 مترمربع با احداث و توسعه 5650 

ورزشى فضاى  مترمربع 
عملکرد سال اول برنامه

کل اعتبارات پیش بینى شده براى تحقق اهداف و عملیات مورد نظر در فصل تربیت بدنى 696860 
میلیون ریال از محل اعتبارات استانى بوده و عملکرد کل منابع 371028 میلیون ریال معادل 53/2 
درصد از منابع پیش بینى شده است. بیشترین اعتبارات این فصل در برنامه گسترش ورزش همگانی 

با 350508 میلیون ریال(94/5 درصد منابع اختصاص یافته) هزینه شده است.
به لحاظ تحقق اهداف کمى، 110 درصد اهداف مورد نظر در احداث و توسعه اماکن و فضاهاي 



ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر در سال 981396

ورزشی سرپوشیده  ، 105 درصد از احداث وتوسعه اماکن وفضاهاي ورزشی روباز  و 140 درصد از 
بهسازي و نوسازي اماکن و فضاهاي ورزشی محقق گردیده است. همچنین 25درصد از اهداف مورد 
نظر در احداث  و توسعه  اماکن  و فضاهاي ورزشی سرپوشیده دانش آموزان ، 15 درصد از احداث و 
توسعه اماکن و فضاهاي ورزشی روباز دانش آموزان و  15درصد از بهسازي   و نوسازي  اماکن  و 
فضاهاي  ورزشی  دانش آموزان نیز محقق شده است. علت اصلى عدم تحقق کامل اهداف کمبود 

اعتبارات تخصیص یافته مى باشد.
مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:

- تکمیل استادیوم ورزشی 15000 نفري در بوشهر  
- تکمیل استادیوم شماره 2 گناوه            

- تکمیل استادیوم شهید بهشتی بوشهر       
-  تکمیل استادیوم ورزشی امام حسن

- تکمیل سالن هاى ورزشی روستایی                    
-  احداث زمین هاى چمن مصنوعی روستایى              

-  احداث مجتمع هاى ورزشی دانش آموزي 
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جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش  تربیت بدنى استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

اندازه گیري
پیش 
بینى

سال 96
عملکرد
سال 
96

درصد 
تحقق 
هدف

برنامه گسترش ورزش همگانی
0/130/14108متر مربعسرانه فضاهاي ورزشی سرپوشیده 

0/780/78100مترمربعسرانه فضاهاي ورزشی باز 
زیربناي  کل  به  تجهیز  نیازمند  ورزشی  فضاهاي  و  اماکن  زیربناي  نسبت 

ورزشی 394050درصداماکن 

نسبت زیربناي اماکن و فضاهاي ورزشی نیازمند بهسازي و نوسازي به کل 
4040100درصدزیربناي فضاهاي ورزشی

برنامه گسترش ورزش دانش آموزان و دانشجویان
0/250/2525متر مربعسرانه فضاهاي ورزشی (سرپوشیده ) دانش آموزان 

نسبت زیربناي اماکن و فضاهاي ورزشی دانش آموزي نیازمند تجهیز به کل 
44490درصدزیربناي اماکن ورزشی دانش آموزي

و  بهسازي  نیازمند  دانش آموزي  ورزشی  فضاهاي  و  اماکن  زیربناي  نسبت 
دانش آموزي ورزشی  اماکن  زیربناي  کل  به  464932درصدنوسازي 

0/570/5715متر مربع سرانه فضاهاي ورزشی روباز دانش آموزان 

جدول 2 ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش  تربیت بدنى استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه گسترش ورزش همگانی
153855158151110مترمربعاحداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشی سرپوشیده 

905441907091105مترمربعاحداث وتوسعه اماکن وفضاهاي ورزشی روباز 

میلیون  تجهیز اماکن و فضاهاي ورزشی
250001125445ریال

2419830320140مترمربع بهسازي و نوسازي اماکن وفضاهاي ورزشی
برنامه گسترش ورزش دانش آموزان و دانشجویان

403144031425مترمربعاحداث  و توسعه  اماکن  و فضاهاي ورزشی سرپوشیده دانش آموزان

میلیون تجهیز اماکن وفضاهاي ورزشی دانش آموزان 
570000ریال

4502146732مترمربع بهسازي   و نوسازي  اماکن  و فضاهاي  ورزشی  دانش آموزان
931859318515مترمربعاحداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشی روباز دانش آموزان 



ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر در سال 1001396

جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى  بخش  تربیت بدنى استان بوشهر(میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
350508--592126350508--592126برنامه گسترش ورزش همگانی

176014--335492176014--335492احداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشی سرپوشیده 
102327--194334102327--194334احداث وتوسعه اماکن وفضاهاي ورزشی باز 

11254--2500011254--25000 تجهیز اماکن و فضاهاي ورزشی
60913--3630060913--36300 بهسازي و نوسازي اماکن وفضاهاي ورزشی

20520--10473420520--104734برنامه گسترش ورزش دانش آموزان و دانشجویان
احداث  و توسعه  اماکن  و فضاهاي ورزشی سرپوشیده 

14350--6443414350--64434دانش آموزان

0--57000--5700تجهیز اماکن وفضاهاي ورزشی دانش آموزان 
2000--70502000--7050 بهسازي   و نوسازي  اماکن  و فضاهاي  ورزشی  دانش آموزان

4170--275504170--27550احداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشی روباز دانش آموزان 



امور آموزش و پژوهش





فصل آموزش و پرورش
آموزش به دلیل دارا بودن مسئولیت تأمین نیروى انسانى ماهر و متخصص مورد نیاز در تمامى 
بخش ها  بیشترین تاثیر را  بر رشد و توسعه اقتصادى هر جامعه اى دارد. فعالیت هاى این فصل در 
استان در قالب برنامه هاى آموزش ابتدائی، آموزش متوسطه اول، آموزش متوسطه دوم، آموزش 
متوسطه فنی و حرفه اي، آموزش استثنائی و تأمین، توسعه و تجهیز فضاها و ساختمان ها عملیاتى 

مى گردد.
مهمترین اهداف کمى سال اول برنامه

- کاهش تراکم دانش آموز در کالس کالبدى در مقاطع ابتدایى، متوسطه اول و متوسطه دوم  به 
ترتیب  به 32/59 نفر، 28/3 نفر و 21/52 نفر با احداث، توسعه و خرید 16695 مترمربع مدرسه.

- کاهش زیربناى مدارس نیازمند بهسازى و نوسازى به کل زیربناى مدارس در مقاطع ابتدایى، 
متوسطه اول و متوسطه دوم  به ترتیب به 38، 30 و 30 درصد از طریق بهسازى و نوسازى 30475 

مترمربع مدرسه.
- افزایش سرانه فضاهاى آموزشى و کارگاهى هنرستان هاى فنى و حرفه ا ى و دبیرستان هاى کار 

و دانش به ترتیب به 15/02 و 14/5 مترمربع با احداث، توسعه و خرید 1666 مترمربع مدرسه.
- افزایش سرانه فضاى آموزشى و کارگاهى دانش آموزان استثنایى به 30/41 مترمربع با احداث و 

توسعه 312 مترمربع مدرسه.
عملکرد سال اول برنامه

کل اعتبارات پیش بینى شده براى تحقق اهداف و عملیات مورد نظر در فصل آموزش 860720 
معادل  ریال  میلیون   340115 منابع  کل  عملکرد  و  بوده  استانى  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیون 
39/5 درصد از منابع پیش بینى شده است. بیشترین اعتبارات این فصل در برنامه آموزش ابتدائی با 

یافته) هزینه شده است. ریال(54/3 درصد منابع اختصاص  184626 میلیون 
به لحاظ تحقق اهداف کمى، 50 درصد اهداف مورد نظر در احداث، توسعه و خرید مدارس ابتدایی ، 
16/5 درصد از احداث، توسعه و خرید مدارس متوسطه اول و 11/7 درصد از احداث، توسعه و خرید 
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مدارس متوسطه دوم، 4/3 درصد از احداث، توسعه  و خرید هنرستان هاي فنی و حرفه اي، 55/6 
درصد از  احداث، توسعه و خرید دبیرستان هاي کار و دانش و 15/4 درصد از احداث، توسعه مدارس 
استثنایی محقق گردیده است. همچنین 83/8 درصد از اهداف مورد نظر در  بهسازي و نوسازي 
مدارس ابتدایی، 48/8 درصد از بهسازي و نوسازي مدارس متوسطه اول و 57/1 درصد از بهسازي 
و نوسازي مدارس متوسطه دوم نیز محقق شده است. علت اصلى عدم تحقق کامل اهداف کمبود 

اعتبارات تخصیص یافته مى باشد.
مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396 در این بخش به شرح زیر بوده است:

و   کبري  خدیجه  دبستان  ریگدان،  آیت  شهید  اهرم،  آزادگان  شهرك  ابتدایى  مدارس  احداث    -
استان سطح  در   .... و  بوشهر  کوثر  استثنایی 

-  احداث مدارس راهنمائی شبانه روزي دخترانه خورموج، 9 کالسه امیرکبیر بردخون، آزادگان کلمه 
و ..... در سطح استان

- احداث مدارس متوسطه دوم در سطح استان
- تجهیز مدارس ابتدایى، متوسطه اول و متوسطه دوم در سطح استان

-  تکمیل هنرستان 8 کالسه فاز 4 عالیشهر
-  توسعه شبکه آب ، برق ، گاز و تلفن مدارس در سطح استان

-  تکمیل و بهسازي و تجهیز مرکز فنی و حرفه اي شماره 2 بوشهر
- تکمیل و تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه اي کنگان

- تعمیر و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه اي سطح استان
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جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى بخش آموزش استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

پیش بینىاندازه گیري
سال 96

عملکرد
سال 96

درصد 
تحقق 
هدف

برنامه آموزش ابتدائی
32/5932,59100نفرتراکم دانش آموز در کالس کالبدي

680001805026/5میلیون ریالتجهیز مدارس ابتدایی
نسبت زیربناي مدارس ابتدایی نیازمند بهسازي و نوسازي به 

ابتدایی مدارس  زیربناي  383983/8درصدکل 

برنامه آموزش متوسطه اول
28/328,3100نفرتراکم دانش آموز در کالس کالبدي

34000932727/4میلیون ریالتجهیز مدارس متوسطه اول
نسبت زیربناي مدارس متوسطه اول نیازمند بهسازي و نوسازي 

303148/8درصدبه کل زیربناي مدارس متوسطه اول

برنامه آموزش متوسطه دوم
21/5221,52100نفرتراکم دانش آموز در کالس کالبدي

260001135043/7میلیون ریالتجهیز مدارس متوسطه دوم
نسبت زیربناي مدارس متوسطه نیازمند بهسازي و نوسازي به 

303257/1درصدکل زیربناي مدارس متوسطه دوم

برنامه آموزش متوسطه فنی و حرفه اى
15/0215,02100متر مربعسرانه فضاي آموزشی و کارگاهی هنرستان هاي فنی و حرفه اي

-60000میلیون ریالتجهیز هنرستان هاي فنی و حرفه اي
نسبت  زیربناي هنرستان هاي فنی و حرفه اي نیازمند بهسازي و 

-5055درصدنوسازي به کل زیربناي هنرستان هاي فنی و حرفه اي

14/514,5100متر مربعسرانه فضاي آموزشی و کارگاهی دبیرستان هاي کارودانش
40002506/3میلیون ریالتجهیز دبیرستان هاي کارودانش

و  بهسازي  نیازمند  کارودانش  دبیرستان هاي  زیربناي  نسبت 
کارودانش دبیرستان هاي  زیربناي  کل  به  -4045درصدنوسازي 

برنامه آموزش استثنائی
سهم دانش آموز با نیاز ویژه کرانه پایین تحت پوشش از کل 

مشمول 0/650/65100درصددانش آموزان 

30/4130/41100متر مربعسرانه فضاي آموزشی و کارگاهی دانش آموزان استثنائی
6000336756/1میلیون ریال  تجهیز مدارس استثنائی
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شاخص هدف
واحد

پیش بینىاندازه گیري
سال 96

عملکرد
سال 96

درصد 
تحقق 
هدف

و  بهسازي  نیازمند  استثنائی  مدارس  زیربناي  مساحت  نسبت 
استثنائی مدارس  مساحت  کل  به  505296درصدنوسازي 

سهم دانش آموز با نیاز ویژه کرانه باال (استعداد درخشان) تحت 
1/22/1100درصدپوشش از کل دانش آموزان 

10/3110/31100متر مربعسرانه فضاي آموزشی و کارگاهی دانش آموزان استعدادهاي درخشان
200065732/9میلیون ریال تجهیز مدارس استعدادهاي درخشان

نیازمند  درخشان  استعدادهاي  مدارس  زیربناي  مساحت  نسبت 
252793درصدبهسازي و نوسازي به کل مساحت مدارس استعدادهاي درخشان

برنامه تأمین، توسعه و تجهیز فضاهاو ساختمان ها
404245/8درصدنسبت ساختمان هاى نیازمند تعمیر و بهسازى به کل ساختمان ها

95259562/5متر مربعتوسعه ساختمان ها
800003785047/3میلیون ریالتاسیسات و تجهیزات ادارى

جدول 2 ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش آموزش استان بوشهر

شاخص هدف
واحد

سال اندازه گیري
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه آموزش ابتدائی
14875742050ـمترمربعاحداث، توسعه و خرید مدارس ابتدایی

680001805026/5ـمیلیون ریال تجهیز مدارس ابتدایی
161901356883/8ـمترمربع بهسازي و نوسازي مدارس ابتدایی

برنامه آموزش متوسطه اول
7500123716/5ـمترمربعاحداث، توسعه و خرید مدارس متوسطه اول

34000932727/4ـمیلیون ریالتجهیز مدارس متوسطه اول
8095395248/8ـمترمربعبهسازي و نوسازي مدارس متوسطه اول

ادامه... جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى بخش آموزش استان بوشهر
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شاخص هدف
واحد

سال اندازه گیري
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه آموزش متوسطه دوم نظرى
432050711/7ـمترمربع احداث، توسعه و خرید مدارس متوسطه دوم

260001135043/7ـمیلیون ریال تجهیز مدارس متوسطه دوم
6190353657/1ـمترمربع بهسازي و نوسازي مدارس متوسطه دوم

برنامه آموزش متوسطه فنی و حرفه اي
1000434/3ـمترمربعاحداث، توسعه  و خرید هنرستان هاي فنی و حرفه اي

-60000ـمیلیون ریالتجهیز هنرستان هاي فنی و حرفه اي 
-14280ـمترمربعبهسازي و نوسازي هنرستان هاي فنی و حرفه اي 
66637055/6ـمترمربعاحداث، توسعه و خرید دبیرستان هاي کار و دانش

40002506/3ـمیلیون ریالتجهیز دبیرستان هاي کار و دانش 
-9520ـمترمربع بهسازي ونوسازي دبیرستان هاي کار و دانش
برنامه آموزش استثنائی

3124815/4ـمترمربعاحداث، توسعه مدارس استثنایی
6000336756/1ـمیلیون ریال تجهیز مدارس استثنایی

285865322/8ـمترمربع بهسازي و نوسازي مدارس استثنایی
-00ـمترمربع احداث و توسعه مدارس استعدادهاي درخشان 

200065732/9ـمیلیون ریال تجهیز مدارس استعدادهاي درخشان
47615733ـمترمربع بهسازي و نوسازي مدارس استعدادهاي درخشان

برنامه تأمین، توسعه و تجهیز فضاهاو 
ساختمان ها

9804448845/8ـمترمربعتعمیرات اساسى
95259562/5ـمترمربعتوسعه ساختمان ها

800003785047/3ـمیلیون ریالتاسیسات و تجهیزات ادارى

ادامه... جدول 2 ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش آموزش استان بوشهر
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جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش آموزش استان بوشهر(میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
184626--340000184626--340000برنامه آموزش ابتدائی 

118712--238000118712--238000احداث، توسعه و خرید مدارس ابتدایی

18050--6800018050--68000 تجهیز مدارس ابتدایی

28494--3400028494--34000 بهسازي و نوسازي مدارس ابتدایی
37420--17100037420--171000برنامه آموزش متوسطه اول

19793--12000019793--120000 احداث، توسعه و خرید مدارس متوسطه اول

9327--340009327--34000تجهیز مدارس متوسطه اول

8300--170008300--17000 بهسازي و نوسازي مدارس متوسطه اول
29411--12972029411--129720برنامه آموزش متوسطه دوم نظري 

10634--9072010634--90720 احداث، توسعه و خرید مدارس متوسطه

11350--2600011350--26000 تجهیز مدارس متوسطه

7427--130007427--13000 بهسازي و نوسازي مدارس متوسطه
8923--500008923--50000برنامه آموزش متوسطه فنی و حرفه اي 

حرفه  و  فنی  هنرستان هاي  خرید  احداث،توسعه و 
901--21000901--21000اي

0--60000--6000تجهیز هنرستان هاي فنی و حرفه اي 

0--30000--3000بهسازي و نوسازي هنرستان هاي فنی و حرفه اي 

7772--140007772--14000احداث، توسعه و خرید دبیرستان هاي کار و دانش

250--4000250--4000تجهیز دبیرستان هاي کار و دانش 

0--20000--2000 بهسازي و نوسازي دبیرستان هاي کار و دانش
6496--200006496--20000برنامه آموزش استثنائی 

772--5000772--5000احداث، توسعه مدارس استثنایی
3367--60003367--6000 تجهیز مدارس استثنایی

1371--60001371--6000 بهسازي و نوسازي مدارس استثنایی
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شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
0--00--0 احداث و توسعه مدارس استعدادهاي درخشان 

657--2000657--2000 تجهیز مدارس استعدادهاي درخشان
329--1000329--1000 بهسازي و نوسازي مدارس استعدادهاي درخشان
73239--15000073239--150000برنامه تأمین، توسعه و تجهیز فضاها و ساختمان ها

22889--5000022889--50000تعمیرات اساسى
12500--2000012500--20000توسعه ساختمان ها

37850--8000037850--80000تاسیسات و تجهیزات ادارى

ادامه... جدول3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش آموزش استان بوشهر(میلیون ریال)





امور رفاه اجتماعى





بهزیستى
هاى  فعالیت  و  خدمات  تدابیر،  ها،  اندیشه  از  هدفمند  اى  مجموعه  از  متشکل  بهزیستى  بخش 
غیربیمه اى به منظور حمایت و مراقبت از خانواده ها و افرادى است که به دالیل مختلف اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى و یا جسمى و روانى فاقد توانایى الزم براى اداره زندگى شخصى، خانوادگى و 
اجتماعى خود هستند.در این میان ارائه خدمات به ایثارگران یکى از موضوعات اصلى اقدامات و 

عملیات اجرائى در بخش بهزیستى کشور است.
در این فصل مجموعه اقدامات و عملیات مورد نظر براى تحقق اهداف برنامه توسط 2 دستگاه 

اجرایى بهزیستى و بنیاد شهید انجام مى گیرد.
فعالیت هاى زیرمجموعه این فصل در استان شامل 2 بخش زیر است:

برنامه حمایت از خانواده و فرزندان  -
برنامه توانبخشی  -

مهمترین اهداف کمى سال 1396
اهداف و عملیات مورد نظراحداث و توسعه مراکز حمایتی در سال مذکور محقق نگردیده   -

است.
بهسازي و نوسازي مراکز حمایتی به میزان 828/8 متر مربع که 69/1 درصد آن محقق   -

است. گردیده 
-  تجهیز مراکز حمایتی به میزان 2200 میلیون ریال که 65/5 درصد آن محقق گردیده 

است.
بهسازي و نوسازي فضاهاي توان بخشی به میزان 93/8 مترمربع که 138/6 درصد آن   -

است. گردیده  محقق 
تجهیز فضاهاي توان بخشی که 100 درصد آن محقق گردیده است.   -

   کل اعتبارات پیش بینى شده براى تحقق اهداف و عملیات مورد نظردر بخش حمایت از خانواده 
و فرزندان 8830 میلیون ریال بوده که از منابع استانى پیش بینى گردیده بود.از کل اعتبارات پیش 
بینى شده در سال 1396، 81/2 درصد تحقق یافته است. عملکرد  بخش توانبخشى نیزبیشتر از 
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اعتبارات پیش بینى شده محقق گردیده است به نحوى که میزان تحقق اعتبارات معادل 126 درصد 
بوده است.

مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396
-  تعمیر و تجهیز مجتمع توانبخشی شهید میگلی بوشهر

-  تجهیز مجتمع توانبخشی خارگ
-  تعمیر مجتمع حمایتی پسران شهرستان بوشهر
-  تعمیر و تجهیز مجتمع خدمات حمایتی آبدان
-  تعمیر و تجهیز شیر خوارگاه بهزیستی بوشهر

-  تعمیر مجتمع هاي خدمات حمایتی بهزیستی تنگستان 
 جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش 
بینى

سال 96
عملکرد
سال 96

درصد
تحقق 
هدف

برنامه حمایت از خانواده و فرزندان
77/500درصدنسبت زیر بناي مراکز حمایتی ایجاد شده به مورد نیاز 

کل  به  نوسازي  و  بهسازي  نیازمند  حمایتی  فضاهاي  بناي  زیر  نسبت 
موجود  35/83795درصدفضاهاي 

58/660/9103/9درصدنسبت زیر بناي مراکز حمایتی تجهیز شده به مراکز موجود 
برنامه توانبخشی

89/300درصدنسبت زیربناي فضاهاي توان بخشی ایجاد شده به کل فضاهاي مورد نیاز 
نسبت زیر بناي فضاهاي توانبخشی نیازمند بهسازي و نوسازي به کل 

موجود  39/838/496/4درصدفضاهاي 

6060/6101درصدنسبت زیر بناي فضاهاي توانبخشی تجهیز شده به کل فضاهاي موجود  

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه حمایت از خانواده و فرزندان
47/9000مترمربعاحداث و توسعه مراکز حمایتی

343/8828/8572/869/1مترمربعبهسازي و نوسازي مراکز حمایتی

میلیون  تجهیز مراکز حمایتی
234/52200144265/5ریال
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واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه توانبخشی
0000مترمربعاحداث و توسعه فضاهاي توانبخشی 

18/893/8130138/6مترمربعبهسازي و نوسازي فضاهاي توان بخشی

میلیون تجهیز فضاهاي توان بخشی
69320400100ریال

  جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى  (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

سایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
8830717000 8830برنامه حمایت از خانواده و فرزندان

00000احداث و توسعه مراکز حمایتی
66306630572800بهسازي و نوسازي مراکز حمایتی

22002200144200 تجهیز مراکز حمایتی
750750170000برنامه توانبخشی

00000احداث و توسعه فضاهاي توانبخشی 
750750130000بهسازي و نوسازي فضاهاي توان بخشی

0040000تجهیز فضاهاي توان بخشی

بنیاد شهید
فعالیت هاى زیرمجموعه این فصل در استان به شرح زیر مى باشد:

ریال  میلیون   109600 مبلغ  از  که  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و  ورزشی  آموزشی،  برنامه   -
پیش بینى شده تنها 4/9 درصد آن به دلیل عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز محقق گردیده است که 
این عملکرد مربوط به فعالیت  بهسازي، احیاءء و مرمت گلزارهاي شهیدان مى باشد. الزم به ذکر 

است که تحقق منابع استانى معادل 56 درصد و عملکرد سایر منابع صفر بوده است.
مهمترین پروژه هاى اجرا شده در سال 1396:

- بهسازى و ساماندهى 19 گلزار شهدا در سطح استان

ادامه... جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده
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جدول 1 ـ عملکرد شاخص هاى هدف بخش بنیاد شهید استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

پیش 
بینى

سال 96
عملکرد
سال 96

درصد
تحقق 
هدف

برنامه آموزشی و ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
کل  به  شده  مرمت  و  احیاءء  و  بهسازي  شهیدان،  گلزارهاي  نسبت 

استان  756587درصدگلزارهاي 

4500درصدنسبت مراکز توانبخشی احداث شده ایثارگران به کل مراکز مورد نیاز 

جدول 2ـ عملکرد عملیات پیش بینى شده بخش بنیاد شهید استان بوشهر

واحدشاخص هدف
اندازه گیري

سال 
1395
(پایه)

سال 1396

درصد عملکردهدف
تحقق

برنامه آموزشی و ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
28441943/2گلزاربهسازي، احیاءء و مرمت گلزارهاي شهیدان
0238500مترمربعاحداث و توسعه مراکز توانبخشی ایثارگران

 جدول 3- عملکرد  سرمایه گذارى بخش بنیاد شهید استان بوشهر   (میلیون ریال)

شاخص هدف
عملکرد سال 1396پیش بینى سال 1396

جمعسایرملىاستانىجمعسایرملىاستانى
برنامه آموزشی و ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

96000096005360005360بهسازي، احیاءء و مرمت گلزارهاي شهیدان
001000001000000000احداث و توسعه مراکز توانبخشی ایثارگران 


