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1- سیماى کلى استان بوشهر
از اواخر دوره قاجاریه تا سال 1316 کشور ایران به 27 بخش تقسیم شده بود که بوشهر، بنادر 
و جزایر خلیج فارس یکى از این بخش ها محسوب مى گردید. از سال 1316 در تقسیمات جدید 
کشورى، بوشهر و توابع آن یکى از شهرستان هاى استان هفتم (فارس) محسوب شده و جزء قلمرو 
استاندارى فارس گردید. در سال 1339 تغییراتى در تقسیمات سیاسى کشور داده شد و بوشهر و 
توابع آن به نام فرماندارى کل بنادر و جزایر خلیج فارس به مرکزیت بوشهر از استان فارس جدا 
گردید. در اوایل دهه 1340 این فرماندارى کل و فرماندارى کل بنادر و جزایر دریاى عمان تحت 
عنوان فرماندارى کل بنادر و جزایر خلیج فارس و دریاى عمان ادغام گردید. در آذر ماه سال 1346 
این فرماندارى کل به استان ساحلى تغییر نام یافت و بوشهر و توابع آن زیر نظر استاندارى ساحلى 
به مرکزیت بندر عباس قرار گرفت. در آذر ماه سال 1349 شهرستان هاى بوشهر و دشتستان تحت 
عنوان فرماندارى کل بوشهر از استان ساحلى جدا گردید و نهایتًا در تاریخ 9 مهرماه 1352 استان 
بوشهر با دو شهرستان بوشهر و دشتستان تشکیل و پس از آن تاکنون به 10 شهرستان تقسیم 

شده  است.
استان بوشهر در جنوب غربی ایران و در حاشیه شمالی خلیج فارس، در فاصله 27درجه و 19دقیقه 
شرقى  طول  و 59دقیقه  درجه  تا 52  و 1دقیقه  و 50درجه  شمالى  عرض  و 16دقیقه  تا 30درجه 
استان  و  خوزستان  استان  از  قسمتى  به  شمال  از  بوشهر  استان  دارد.  قرار  گرینویچ  نصف النهار  از 
کهگیلویه و بویراحمد، از شرق به استان فارس، از جنوب و غرب به خلیج فارس و از جنوب شرق 
به قسمتى از استان هرمزگان محدود است. 52 درصد مرز شمالی خلیج فارس به طول 937 کیلومتر 
در استان بوشهر واقع شده است. همجوارى با این آبراهه بین المللى این امکان را به استان داده تا 
با 5 کشور عربی حاشیه جنوبى خلیج فارس همسایه باشد. خطوط ساحلى استان، معادل 29 درصد 

طول نوار ساحلی جنوب کشور است.
مساحت استان بوشهر 23197/5 کیلومترمربع معادل 2319757 هکتار (حدود 1/4 درصد از مساحت 
بر1163400نفر  بالغ  مسکن 1395  و  نفوس  سرشمارى  اساس  بر  استان  جمعیت  و  کشور)   کل 

می باشد.
ظرفیت ها و قابلیت هاى استان بوشهر به گونه اى است که از 10 مرکز و نقطه استراتژیک کشور، 4 
نقطه حیاتی آن شامل منطقه ویژه پارس جنوبی، نیروگاه هسته اي، تأسیسات نفتی خارگ و خطوط 

لوله انتقال گاز در این استان قرار دارد.



13بخش اول: وضعیت موجود شهرستان

نقشه شماره 1 : موقعیت استان بوشهر نسبت به استان هاى هم جوار
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 1-1- تقسیمات سیاسى استان بوشهر
استان بوشهر مشتمل بر 10 شهرستان به نام هاى دیلم، گناوه، دشتستان،  بوشهر، تنگستان، دشتی، 
(به جز  استان  شهرستان   8 است.  بوشهر  شهر  آن  مرکز  و  می باشد  عسلویه  و  جم  کنگان،  دیر، 

دشتستان و جم) ساحلی هستند. تقسیمات سیاسى استان بوشهر به شرح ذیل میباشد:
تعداد بخش : 25 بخش (13 بخش ساحلی)

تعداد شهر : 38 شهر (16 شهر ساحلی)
تعداد شهرهاي زیر 10 هزار نفر جمعیـت: 21 شهر

تعداد دهستان : 48 دهستان (مشتمل بر 850 پارچه روستا و آبادي)  
تعداد جزایر استان  : 10 جزیره

بخش  براي  هکتار  هزار  می باشد. (12  هکتار  هزار  حدود 32  در  استان  قابل واگذارى  ملی  اراضی 
صنعت) بخش  براي  هکتار  هزار  و 20  کشاورزي 
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جدول شماره (1)- تقسیمات سیاسى استان بوشهر

شهر مرکزدهستان دهستان مرکزبخش بخش مرکزشهرستان آبادى شهرستان
بوشهر کره بند انگالی

بوشهر مرکزي بوشهر 41 چغادكبوشهر چغادك حومه
عالى شهر چغادك حومه
خارك - - خارك خارك
اهرم بازوئی اهرم اهرم مرکزي

اهرم 120 آبادتنگستان شورکی باغک

دلوار دلوار دلوار دلوار بوالخیردلوار بوالخیر
برازجان سرکره حومه

برازجان مرکزي

برازجان 185 دشتستان

دالکی دالکی دالکی
زیارت زیارت

تنگ ارم تنگ ارم ارم تنگ ارم دهرودسفلیارم دهرود
بوشکان بوشکان بوشکان کلمه کلمهبوشکان کلمه پشتکوه
سعد أباد نظرآقا زیرراه سعدآباد وحدتیهسعد أباد وحدتیه وحدتیه
شبانکاره شبانکاره شبانکاره شبانکاره شبانکاره

آب پخش
آب پخش/درواهی درواهی

آب پخش دشتی اسماعیل آب پخش
خانی

دشتی اسماعیل 
خانی

خورموج درازي خورموج خورموج مرکزي

خورموج 139 دشتی

بوحیرى مرکزى

شنبه شنبه شنبه شنبه شنبه و 
سرمکطسوج طسوج

کاکی بادوله چغاپور
کاکی کاکیکاکی کاکی

بادوله زیارت کبگان
بندر دیر دورآهک حومه بندردیر مرکزي

بندردیر 9091 دیر

بردستان اولى شمالى اولى
دوراهک آبکش آبکش بردخون بردخونبردخون بردخون بردخون

آبدان آبدان آبدان آبدان سرمستانآبدان سرمستان
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شهر مرکزدهستان دهستان مرکزبخش بخش مرکزشهرستان آبادى شهرستان
بندر کنگان بنک حومه بندرکنگان مرکزي بندر کنگان 17 بنککنگان
طاهرى طاهري طاهري
بندر گناوه محمدصالحی حیات داود بندرگناوه مرکزي بندرگناوه 67 بندر ریگگناوه چهارروستائی رودحله بندر ریگ ریگ

بندردیلم عامري حومه بندردیلم مرکزي
بندردیلم 40 سیاه مکان بزرگدیلم لیراوي شمالی

امام حسن امام حسن لیراوي جنوبی امام حسن والفجرامام حسن لیراوي میانی

جم جم جم جم مرکزي

جم 113 جم
کوري حیاتی کوري

ریز انارستان انارستان
ریز انارستانریز تشان تشان

ریز ریز
عسلویه عسلویه عسلویه عسلویه مرکزى

عسلویه 36 نخل تقىعسلویه اخند اخند

چاه مبارك چاه مبارك چاه مبارك چاه مبارك چاه 
زبارمبارك ناى بند

جدول شماره (2)- مساحت استان بوشهر به تفکیک شهرستان

درصد از کلمساحت شهرستان (هکتار)نام شهرستانردیف

13685/9بوشهر1
632727/3دشتستان2
4652/0کنگان3
18898/1گناوه4
502621/7دشتى5
19508/4تنگستان6
7453/2عسلویه7
14446/2جم8
22619/7دیر9

17227/4دیلم10
23197100مجموع
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1-2- شاخص هاي جمعیتی
ذیل  شرح  به  جمعیتى  شاخص هاى  سال 95  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماري  نتایج  براساس 

میباشد:
جمعیت استان بوشهر: 1163400 نفر معادل 1/46 درصد کل کشور 

متوسط رشد ساالنه جمعیت در استان بوشهر: 2/41 درصد (میانگین کشورى این شاخص 1/24 
است.) درصد 

متوسط رشد ساالنه جمعیت شهري در استان بوشهر: 3/48 درصد (میانگین کشورى شاخص مذکور 
1/97 درصد مى باشد.) 

متوسط رشد ساالنه جمعیت روستایی استان بوشهر: 0/03- درصد (میانگین کشور 0/68- درصد 
است.) 

جدول شماره (3)- جمعیت استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال هاى 1390-95

جمعیت سال 1395جمعیت سال 1390مرکز شهرستاننام شهرستانردیف
258٬906298٬594بوشهربوشهر1
229٬425252٬047برازجاندشتستان2
170٬774107٬801بندر کنگانکنگان3
90٬493102٬484بندر گناوهگناوه4
77٬53086٬319خورموجدشتى5
70٬28276٬706اهرمتنگستان6
73٬958–عسلویهعسلویه7
51٬44670٬051جمجم8
52٬52360٬612بندر دیردیر9

31٬57034٬828بندر دیلمدیلم10

1-3- طبیعت استان بوشهر
استان بوشهر از دو بخش جلگه اى حاشیه ساحلى غربى و کوهستانى نوار شرقى منتهى الیه زاگرس 
جنوبى است. ارتفاعات استان بوشهر که ادامه زاگرس فارس مى باشد گچ ترش (رشته کوه) نام دارد. 
درانگ  قلل  مشهورند.  نوکند  ارتفاعات  به  و  مى شوند  نزدیک  دریا  به  ارتفاعات  جنوبى  نواحى  در 
- کالت بوریال مند و کجور در رشته کوه کار یا کارتنگ سواحل تنگستان قرار دارند. مهمترین 
کوه هاى استان شامل: کوه خورموج (با ارتفاع 1860 مرتفع ترین قله استان بوشهر) در شهرستان 
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دشتى، کوه هاى گیسکان (1600متر) و بزپر یا پشت پر (1420متر) در شرق برازجان، کوه سیاه 
(1500متر) در دشت پلنگ، کوه درنگ (1223متر) در شهرستان دیر، گچور (1603متر) و بوریال 
(730متر) در تنگستان و ارتفاعات بوشکان و پازنان است. جلگه ساحلى استان در امتداد رود دالکى 

نقشه شامره ٢ : نقشه ناهمواریهای استان بوشهر



19بخش اول: وضعیت موجود شهرستان

و دهانه رود حله داراى 70 کیلومتر و در امتداد رود مند داراى 120 کیلومتر عرض مى باشد؛ و اغلب 
خاك منطقه شور و قلیایى است. حوزه آبریز استان: رود مند که عالوه بر رودخانه هاى استان فارس، 
رودخانه هاى شور خورموج - دشت پلنگ - سنا - باغان در استان همه به آن سرازیر مى شوند. رود 
حله که از به هم پیوستن رودخانه دالکى و شاپور تشکیل مى شود، هر دو به خلیج فارس مى ریزند. 
رودخانه هاى اهرم - دره آبدارى و گپ و شور گناوه از رودخانه هاى فصلى استانند. نه چشمه آبگرم 
در پهناى استان قرار دارد. چهار ناحیه طبیعى استان تحت حفاظت محیط زیست قرار دارند که 
شامل: منطقه حفاظت شده مند، منطقه حفاظت شده ناى بند، منطقه حفاظت شده حله و پناهگاه حیات 

وحش کوه سیاه مى باشد.
 آب و هواى استان گرم و خشک و در نواحى ساحلى گرم و مرطوب است. حداکثر دماى مطلق آن 
52/5 درجه سانتیگراد و حداقل آن 1- درجه و دماى متوسط ساالنه استان 25/7 درجه مى باشد. 
میانگین بارش 220 میلى متر است. هواى استان 7 ماه گرم، 2 ماه معتدل تا سرد و 3 ماه معتدل تا 

گرم مى باشد. چهارده باد محلى در این استان شناخته شده است. 
1-4- تنوع زیستى(گیاهى و جانورى) استان بوشهر

و  گرم  مناطق  در  مى کند.  فرق  منطقه  جغرافیایى  موقعیت  به  بسته  بوشهر  استان  گیاهى  پوشش 
بومى  گونه هاى  غالب  درختان  نایبند  ملى  پارك  و  حله  و  مند  حفاظت شده  مناطق  چون  خشکى 
آکاسیا، کهور ایرانى، کنار و گز است. در کنار رودخانه ها نى و لوئى نیز مى رویند. جنگل هاى حرا نیز 
از جمله جنگل هاى معروف استان هستند که در مقیاس جهانى واپسین محدوده پراکنش جهانى 
آن ها در کرانه هاى شمال غربى آسیا به شمار مى روند. بیشترین اجتماع این جنگل ها در استان در 

خلیج ناى بند است.
استان بوشهر به دلیل قرار داشتن در کنار آب، داراى ماهیانى در فهرست جانورى خود است که 
شامل 17 گونه در 9 تیره مختلف مى شوند. بیشتر این گونه ها از تیره کپورماهیان هستند و یک گونه 
از آن ها، گربه ماهى با نام گلیپتوتوراکس سیلویا1میباشد که بوم زاد این ناحیه است. در رودخانه هاى 

این استان همچنین مى توان گونه هاى اقتصادى باارزش همچون شیربت را نیز پیدا کرد.
و  دوزیستان  است.  استان  جزیره هاى  در  ساکن  پرندگان  جمله  از  بزرگ  کاکلى  دریایى  پرستوى 
خزنده اند.  باقى  و  دوزیست  گونه  تعداد 3  این  از  که  هستند  گونه  شامل 42  استان  این  خزندگان 
دوزیستان شامل دو تیره وزغ هاى راستین (وزغ بى گوش و وزغ سبز) و قورباغه هاى راستین (قورباغه 
مانداب) مى شوند. در میان خزندگان، دو گونه الك پشت پوزه عقابى و سبز در آب هاى خلیج فارس 

Glyptothorax silviae .1
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زندگى مى کنند و براى تخم گذارى به جزایر و کرانه هاى این استان مى آیند. چندین گونه جکو، 
آگاما، اسکینگ، سوسمار خاردار، و بزمجه نیز در کنار مارهایى چون مار قطیانى، قمچه مار، سرسیاه، 
سوسن و غیره در بوشهر یافت مى شوند. چهار مار کبرى، جعفرى، گرزه مار، و افعى شاخدار از جمله 

مارهاى سمى استان هستند.
این استان به دلیل داشتن جنگل هاى حرا، میزبان تعداد بسیارى از پرندگان آب زى است. نوار ساحلى 
دریایى  پرندگان  پرورش  و  تخم گذارى  جایگاه  همچنین  خلیج  این  جزیره هاى  نیز  و  فارس  خلیج 
خرچنگ خوار  سلیم  و  کوچک،  کاکلى  دریایى  پرستوى  بزرگ،  کاکلى  دریایى  پرستوى  همچون 
هستند. مناطق کوهستانى استان بوشهر نیز که پوشش گیاهى بنه و بادام کوهى دارند گونه هاى 
فراوانى را در خود جاى مى دهند. از آن جمله مى توان به سهره طالیى، سهره صورتى، گنجشک 

کوهى و طرقه آبى و کوهى اشاره کرد.
در مجموع 31 گونه پستاندار از 6 راسته در 15 تیره گوناگون در این استان یافت مى شوند. این ها 
شامل 3 گونه خفاش، 10 گونه گوشت خوار (از جمله کفتار، پلنگ، گربه جنگلى و خدنگ بزرگ)، و 
5 گونه جفت سم مى شوند. به تازگى همچنین موش سیاه به جنگل هاى حرا هجوم آورده و حیات 

بسیارى از پرندگان تخم گذار در آن ناحیه را تهدید کرده است.
1-5- مهاجرت

منطقه بوشهر به لحاظ موقعیت سوق الجیشى و وجود شرکت هاى بزرگ نفتى و اجراى طرح هاى 
صنعتى بزرگ مانند نیروگاه اتمى بوشهر و کشتى سازى، نیروى انسانى فعال استان هاى مجاور و 
مناطق دیگر را به خود جذب کرده است. در داخل منطقه نیز جابه جایى جمعّیت افزایش یافته  است، 
زیرا به علّت کمبود امکانات کشاورزى به ویژه کمبود آب و زمین هاى مورد نیاز و نبودن امکانات 
شدت  استان  شهرهاى  به  روستائیان  مهاجرت  کشاورزان،  درآمد  سطح  بودن  پایین  نیز  و  رفاهى 
اهالى  از  عّده اى  فارس،  خلیج  نشین هاى  شیخ  به  استان  این  بودن  نزدیک  علّت  به  گرفته است. 
منطقه، براى کار و امرار معاش به کشورهاى واقع در کرانه خلیج فارس و دریاى عمان مهاجرت 

کرده اند.

1-6- زبان و گویش ها
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زبان بیشتر مردم استان بوشهر لرى و فارسى است. مناطق شمالى این استان با گویشى از زبان 
لرى تکلم مى کنند. لهجه ها و گویش ها در روستاها بیشتر از شهرها تنوع دارد. برخى از اهالى جزیره 
شیف و بنادر کنگان و عسلویه نیز به زبان عربى صحبت میکنند. فارسى در منطقه بوشهر با گویش 
بردستانى و گویش اچمى گفتگو میشود. مردم سواحل خلیج فارس و جزایر آن به گویشى صحبت 
مى کنند که رگه هایى از گویشها و زبانهاى شبانکارهاى، بلوچى، ترکمنى، لرى و برخى واژه هاى 
انگلیسى، هلندى، پرتغالى، هندى و عربى را داراست ولى استخوان بندى و ریشه آن فارسى است. 
مردم شهرستان هاى شمالى استان مانند دشتستان، گناوه و به ویژه دیلم و تنگستان با زبان لرى و 
مردم شهرستان هاى جنوبى مانند قسمت هایى از شهرستان هاى دیر، کنگان و به ویژه جم نیز به 

فارسى لهجه دار صحبت مى کنند.





فصل دوم : 
مرورى کلى بر وضعیت برخى 
از شاخص هاى استان بوشهر 

(1357-1397)
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2-1- بررسى مقایسهاى روند شاخص هاى استان بوشهر
جدول شماره (4)، به بررسى کلى برخى از مهمترین شاخص هاى استان بوشهر در سه مقطع ابتداى 
انقالب اسالمى (سال 1357)، ابتداى دولت تدبیر و امید(سال 1392) و وضعیت کنونى(سال 1397) 
میپردازد. الزم به توضیح است، در انتخاب و جمع آورى شاخص ها، موجود بودن آمار شاخص ها در 

ابتداى انقالب و نیز اهمیت شاخص به لحاظ نمایش وضعیت کلى بخش مدنظر بوده است. 
جدول شماره(4)- بررسى وضعیت شاخص هاى استان بوشهر
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سال 1392(وضعیت در سال 1357زیرشاخصعنوان شاخص
سال 1397شروع دولت یازدهم)

تقسیمات 
کشورى

21010تعداد شهرستان
102525تعداد بخش
63638تعداد شهر

324848تعداد دهستان

تولید ناخالص 
داخلى1 

تولید ناخالص داخلى استان (با نفت)- 
712765526407-میلیارد ریال

تولید ناخالص داخلى استان (بدون نفت) - 
655859494419-میلیارد ریال

سرانه تولید ناخالص داخلى استان (با نفت) 
658138463386--  هزار ریال

سرانه تولید ناخالص داخلى استان (بدون 
605595435228-نفت) - هزار ریال

6548167086453020-ارزش افزوده بخش خدمات-  میلیون ریال
629241670420215858-ارزش افزوده بخش صنعت-  میلیون ریال
ارزش افزوده بخش کشاورزى-  میلیون 

1759062017999454-ریال

جمعیت

34786310580411163400جمعیت
178366573380620722جمعیت مرد 
169497484661542678جمعیت زن

118969726057835955جمعیت مناطق شهرى
34/2681671/9نرخ شهرنشینى (درصد)

5/074,13,6متوسط بعد خانوار
3/23/12/4متوسط نرخ رشد جمعیت
228894331984327445جمعیت مناطق روستایى 

12/445/650تراکم نسبى جمعیت (نفر بر کیلومتر مربع)
012تعداد شهرهاى داراى 100 هزار نفر 

جمعیت شهرهاى داراى 100 هزار نفر و 
0194222334071بیشتر

68612253030321826تعداد خانوار
14921591852تعداد طالق ثبت شده در سال
1825103037327تعداد ازدواج ثبت شده در سال

105202072821761تعداد والدت
108941104345تعداد فوت

نیروى انسانى
263738/2نرخ مشارکت 10 ساله و بیشتر
40/642/8-نرخ مشارکت 15 ساله و بیشتر 

17911نرخ بیکارى جمعیت 10 ساله و بیشتر

1ـ  . با توجه به اینکه حساب هاى منطقه اى با تاخیر دو ساله تدوین مى شوند، لذا آخرین وضعیت مربوط به 
شخص هاى تولید ناخالص داخلى مربوط به سال 1394 مى باشند.
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سال 1392(وضعیت در سال 1357زیرشاخصعنوان شاخص
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9,111,1-نرخ بیکارى جمعیت 15 ساله و بیشتر نیروى انسانى
17/320/4-نرخ بیکارى جمعیت 15 تا 29 سال

کشاورزى، 
جنگلدارى و 

شیالت

08309383572تعداد بهره برداران بخش کشاورزى
تعداد بهره برداران از زمین در بخش 

02216419794کشاورزى (اراضى زراعى) 2 
تعداد  بهره برداران از زمین در بخش 

02052117854کشاورزى (باغ و قلمستان)
مساحت مورد بهره بردارى زمین هاى بخش 

263993275852275846کشاورزى (اراضى زراعى)
مساحت مورد بهره بردارى زمین هاى بخش 

165773832338555کشاورزى ( باغ و قلمستان)
01949519926تعداد بهره بردارن زمین کشاورزى (آبى)

247479470283646مساحت زمین هاى مورد بهره بردارى  (آبى)
01713823044تعداد بهره برداران زمین کشاورزى (دیم)

257979219473216906مساحت زمین هاى مورد بهره بردارى (دیم)
میزان کل محصوالت کشاورزى تولید شده 

36049414242061451793(تن)
میزان تولید محصوالت اصلى زراعى استان 

5258329977131023563(تن)
میزان تولید محصوالت اصلى باغى استان 

59137196085221447(تن)
092302مساحت گلخانه ها (هکتار)
0247261تعداد واحدهاى دامپرورى

90003668339610مقدار تولید شیر (تن)
26390610499691044953مقدار تولید محصوالت زراعى (تن)
59588199168224167مقدار تولید محصوالت باغى (تن)

551126540ظرفیت کل مرغدارى ها (1000 قطعه)
02728027445ظرفیت گاودارى هاى صنعتى فعال (رأس)

سطح زیر کشت شبکه هاى مدرن آبیارى و 
04016050904زهکشى (هکتار)

7000147948011مقدار تولید گوشت قرمز (تن)
211000211000211000مساحت جنگل هاى طبیعى (هکتار)

331682331682331682مساحت بیابان ها
137800011472441143200مساحت مراتع (هکتار)

1711418216084مساحت جنگل کارى (هکتار)
7190601101496016064960 تولید نهال (اصله)

2ـ . بدلیل خشکسالى، مهاجرت و جابجایى نیروى کار به مشاغل دیگر تعداد بهره برداران زمین هاى بخش 
کشاورزى داراى روندى کاهشى بوده است.
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کشاورزى، 
جنگلدارى و 

شیالت

0207407264811مساحت اجرایى برنامه آبخیزدارى (هکتار)
1269725000 0میزان تولید آبزى پرورى (تن)

صنعت و 
معدن

208257.تعداد معادن در حال بهره بردارى
میزان تولیدات معادن در حال بهره بردارى 

71518806270451.(تن)
تعداد کارگاه هاى صنعتى داراى 10 نفر 

2336303کارکن و بیشتر
تعداد کارگاه هاى صنعتى داراى 10 تا 50 

2284250نفر کارکن
تعداد کارگاه هاى صنعتى داراى 50 نفر 

15253کارکن و بیشتر
5698605تعداد شرکت هاى تعاونى صنعتى

آب و برق 
و گاز

0694700حجم مخزن سدهاى استان(متر مکعب)
0466547طول شبکه فاضالب شهرى(کیلومتر)

طول خطوط انتقال آب در مناطق شهرى 
72613161336(کیلومتر)

طول خطوط انتقال آب در مناطق روستایى 
4217711945(کیلومتر)

حجم تولید آب در مناطق شهرى (هزار متر 
1000088000108000مکعب)

13936293241361509تعداد انشعاب آب (فقره)
درصد جمعیت شهرى تحت پوشش آب 

5999100آشامیدنى سالم
درصد جمعیت روستایى تحت پوشش آب 

156072آشامیدنى سالم
تعداد مشترکین برق(اعم از خانگى، صنعتى، 

25902371763459800تجارى)
21832305800369519تعداد مشترکین خانگى برق
25512512تعداد روستاهاى داراى برق

طول خطوط شبکه فشار متوسط توزیع 
107169248346(کیلومتر)

طول خطوط شبکه فشار ضعیف توزیع 
134555546790(کیلومتر)

تعداد ترانسفورماتورهاى شبکه توزیع 
9431235216984(دستگاه) 

ظرفیت ترانسفورماتورهاى شبکه توزیع 
37028213876(مگاولت آمپر)
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آب و برق 
و گاز

03036تعداد شهرهاى گازرسانى شده
0104390تعداد روستاهاى گازرسانى شده

درصد جمعیت تحت پوشش گاز طبیعى در 
07199شهرها (درصد)

درصد جمعیت تحت پوشش گاز طبیعى در 
04394روستاها (درصد)

بازرگانى و 
هتلدارى

33048تعداد مراکز اقامتى (مرکز)
2222452380تعداد تخت مراکز اقامتى (تخت)

712-تعداد هتل
ظرفیت اقامتگاه ها (تخت) به تفکیک هتل 

---پنج ستاره (نفر)
ظرفیت اقامتگاه ها (تخت) به تفکیک هتل 

---چهار ستاره (نفر)
ظرفیت اقامتگاه ها (تخت) به تفکیک هتل 

136256-سه ستاره (نفر)
ظرفیت اقامتگاه ها (تخت) به تفکیک هتل  

891342-دو ستاره (نفر)
ظرفیت اقامتگاه ها (تخت) به تفکیک هتل 

218485-یک ستاره (نفر)
ظرفیت اقامتگاه ها (تخت) به تفکیک 

415607678مهمان پذیر (نفر)
ظرفیت اقامتگاه ها (تخت) به تفکیک هتل 

393619-آپارتمان (نفر)

حمل و نقل و 
راهدارى

---طول خطوط راه آهن (کیلومتر)
130486573طول راه هاى اصلى  (کیلومتر)

300922845طول راه هاى فرعى (کیلومتر) 3 
44022152344طول راه روستایى  (کیلومتر)

608671-طول بزرگراه ها  (کیلومتر)
تراکم نسبى مجموع راه استان در یکصد 

5/218/419/1کیلومتر مربع
144تعداد فرودگاه هاى فعال (عدد)

18150001344000-تعداد مسافر جابجا شده درون استانى (نفر)
تعداد مسافران حمل شده در پروازهاى 

48212421278629641هوایى (نفر)
تعداد سردخانه هاى عمومى (زیرصفر و 

2651-باالى صفر)
1382022000-ظرفیت اسمى سردخانه ها (تن)

3ـ  کاهش طول راه هاى فرعى بدلیل ارتقا بخشى از راه هاى فرعى به راه هاى اصلى و یا بزرگراهى بوده است.
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فناورى 
اطالعات و 
ارتباطات

4000380003421321تعداد تلفن هاى ثابت منصوبه
3363303506331707تعداد تلفن هاى ثابت مشغول به کار

9564552تعداد نقاط روستایى داراى ارتباط تلفنى
8864071511495-تعداد خطوط تلفن همراه مشغول به کار

18/04101/4-ضریب نفوذ تلفن همراه
1/625/628/28ضریب نفوذ تلفن ثابت
912371 258935-جمعیت کاربر اینترنت

1211098تعداد دفاتر و نمایندگى دفتر پست شهرى
7204171تعداد دفاتر و نمایندگى پست روستایى

102151132تعداد صندوق پستى شهرى
75244177تعداد صندوق پستى روستایى

بازارهاى 
مالى و تامین 

اجتماعى

تعداد افراد تحت پوشش یکى از انواع بیمه 
7/9124109به کل جمعیت

17--تعداد واحدهاى بانکى(بانک)
328--تعداد واحدهاى بانکى(شعب)

آموزش

83/689/2نرخ باسوادى (کل)
48,184/690/8نرخ باسوادى (مناطق شهرى)

21,881/785/3نرخ باسوادى (مناطق روستایى)
82/786/1 -نرخ باسوادى (زنان)

84/491/9- نرخ باسوادى (مردان)
22/620/925/4نسبت دانش آموز به معلم

24/922/123/5نسبت دانش آموز به کالس
07111253388تعداد دانشجویان موسسات عالى

096386878تعداد فارغ التحصیالن موسسات عالى
01515تعداد مراکز ثابت سازمان فنى و حرفه اى

سرانه فضاهاى آموزشى به ازاى هر دانش 
3/45/26/17آموز (مترمربع)

بهداشت و 
درمان

50448527تعداد پزشکان عمومى
17179429تعداد پزشکان متخصص

882118تعداد داروخانه
1938131815تعداد تخت فعال
117483تعداد آزمایشگاه

20127223تعداد خانه بهداشت فعال روستایى
3203325تعداد دندانپزشکان
31318تعداد بیمارستان

تعداد پزشک به ازاى هر 100 هزار نفر 
196083جمعیت
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بهداشت و 
درمان

تعداد تخت فعال بیمارستان به ازاى هر 100 
5678,7156هزار نفر جمعیت 

ورزش و 
تفریحات

36503650-میزان تولید برنامه هاى رادیویى (ساعت)
13601480-میزان تولید برنامه هاى تلویزیونى (ساعت)
40033603504گنجایش سالن هاى سینما (تعداد صندلى)

116164تعداد کتابخانه هاى عمومى
سرانه فضاى ورزشى روباز به ازا 10 هزار 

105065007900نفر جمعیت (متر مربع)
سرانه فضاى ورزشى سرپوشیده به ازا 10 

15013201400هزار نفر جمعیت (متر مربع)

عمران شهرى 
و روستایى

103232شهرهاى تحت پوشش تأسیسات آب شرب
033شهرهاى داراى انشعاب فاضالب
033تعداد تصفیه خانه هاى فاضالب

04369267827تعداد کل مشترکان فاضالب شهرى
03652763793تعداد کل مشترکان خانگى فاضالب شهرى
جمعیت تحت پوشش خدمات جمع آورى و 

0181246260969دفع بهداشتى فاضالب شهرى 
طول شبکه جمع آورى و خطوط انتقال 

0513599فاضالب



فصل سوم : 
بررسى اقدامات عمده و مهم 
چهل ساله انقالب اسالمى در 

استان بوشهر
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 3-1- تقسیمات کشورى
جدول شماره (5)، نماى کلى شاخص هاى تقسیمات کشورى طى 40 ساله انقالب را مورد مقایسه قرار 
داده است. تحوالت عمده مهمترین شاخص هاى تقسیمات سیاسى استان بوشهر پس از چهل سال عبارتند 

از:
ارتقاء تعداد شهرهاى استان از 6 شهر به 38 شهر
افزایش تعداد بخشها از 10 بخش به 25 بخش 

افزایش تعداد دهستانها از 32 دهستان به 48 دهستان     
جدول شماره (5)- بررسى شاخص هاى تقسیمات کشورى

رشد سال 1397 نسبت به سال سال 1397سال 1357زیرشاخصعنوان شاخص
1357

تقسیمات کشورى

210400,0تعداد شهرستان
1025150,0تعداد بخش
638533,3تعداد شهر

324850,0تعداد دهستان

3-2- جمعیت و شاخص هاى حیاتى
جدول شماره (6)، نماى کلى شاخص هاى جمعیت و شاخص هاى حیاتى طى 40 ساله انقالب را مورد 

مقایسه قرار داده است.  تحوالت عمده مهمترین تحوالت شاخص هاى جمعیتى عبارتند از:
جمعیت استان در سال 95 نسبت به 57 ،حدود  234 درصد رشد داشته است.

میزان شهرنشینی در سال 95 نسبت به 57 معادل 110 درصد رشد داشته است.
تراکم نسبى جمعیت از 12/44 نفر بر کیلومتر مربع در سال 57 به 50 نفر بر کیلومتر مربع در سال 

95 رسیده است.
متوسط بعد خانوار  با 29 درصد کاهش از 5/07 نفر در سال 57  به 3/6 نفر در سال 95 رسیده است.

و   301/5 با  برابر  رشدي  از  ترتیب  به   57 سال  به  نسبت   96 سال  در  طالق  و  ازدواج  میزان 
برخوردارند. 1143درصدي 

نسبت طالق به ازدواج از 8/2 درصد در سال 57 به 25/3 درصد در سال 96 رسیده است.
نسبت فوت به والدت از 10/4 درصد در سال 57 به 20 درصد در سال 96 رسیده است.
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جدول شماره (6)- بررسى شاخص هاى جمعیتى

عنوان 
رشد سال 1397 سال 1397سال 1357زیرشاخصشاخص

نسبت به سال 1357

جمعیت

3478631163400234/4جمعیت
178366620722248/0جمعیت مرد
169497542678220/2جمعیت زن

118969835955602/7جمعیت مناطق شهرى
34/271/9110/2نرخ شهرنشینى (درصد)

29/0-5/073/6متوسط بعد خانوار
25/0-3/22/4متوسط نرخ رشد جمعیت
22889432744543/1جمعیت مناطق روستایى

12/450301/9تراکم نسبى جمعیت (نفر بر کیلومتر مربع)
-02تعداد شهرهاى داراى 100 هزار نفر

-0334071جمعیت شهرهاى داراى 100 هزار نفر و بیشتر
68612321826369/1تعداد خانوار

14918521143/0تعداد طالق ثبت شده در سال
18257327301/5تعداد ازدواج ثبت شده در سال

1052021761106/9تعداد والدت
10894345299/0تعداد فوت

3-3- نیروى انسانى
جدول شماره (7)، نماى کلى شاخص هاى نیروى انسانى طى 40 ساله انقالب را مورد مقایسه قرار داده 

است.  تحوالت عمده در مهمترین شاخص هاى نیروى انسانى عبارتند از:
افزایش 46/9 درصدى نرخ مشارکت جمعیت 10 ساله و بیشتر استان در سال 97 نسبت به سال 57 
کاهش 35/3 درصدى نرخ بیکارى جمعیت 10 ساله و بیشتر استان در سال 97 نسبت به سال 57

جدول شماره (7)- بررسى شاخص هاى نیروى انسانى

عنوان 
سال 1397سال 1357زیرشاخصشاخص

رشد سال 1397 
نسبت به سال 

1357
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نیروى 
انسانى

262/389/46نرخ مشارکت جمعیت 10 ساله و بیشتر
-8/42-نرخ مشارکت جمعیت 15 ساله و بیشتر 
-17113/35نرخ بیکارى جمعیت 10 ساله و بیشتر
-1/11-نرخ بیکارى جمعیت 15 ساله و بیشتر 

-4/20-نرخ بیکارى جمعیت 51 تا 29 سال

3-4- بهداشت ودرمان
از مهمترین دستاوردهاي 40 سال بخش بهداشت و درمان می توان به راه اندازي دانشگاه علوم 
پیراپزشکی،  و  پزشکی  رشتههاي  در  نیاز  مورد  متخصص  نیروهاي  تربیت  جهت  استان  پزشکی 
جهتگیري در احداث بیمارستان در شهرستانهاي استان، راهاندازي مراکز بهداشتی درمانی و ارتقاء 
سطح خدمات رسانی آنها در نقاط شهري و روستایی و احداث خانه هاي بهداشت روستایی اشاره 
نمود. همچنین طی سال هاي اخیر بحث تجهیز بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی در اولویت 
قرار گرفته است. از مهمترین پروژه هاي سال هاي اخیر میتوان به راه اندازي بیمارستان قلب استان، 
بیمارستان شهداء خلیج فارس و شروع عملیات مرکز پزشکی هسته اي استان اشاره نمود. از جمله 

پروژه هاي عمده و مهم بخش بهداشت و درمان میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
احداث بیمارستان 110 تختخوابى امام خمینى در کنگان 

منایی از بیامرستان خلیج فارس بوشهر
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احداث بیمارستان 96 تختخوابى امیر المومنین در گناوه 
احداث بیمارستان سوانح و سوختگی در گناوه 

احداث بیمارستان بنت الهدي در بوشهر 
احداث بیمارستان 32 تختخوابی در دیلم 

احداث بیمارستان 32 تختخوابی امام حسین در اهرم 
احداث بیمارستان 96 تختخوابی زینبیه در خورموج

مرکز بیماریهاى خاص بوشهر ( در دست اجرا ) 
اورژانس عمومى و هسته اى بوشهر ( در حال احداث)

احداث بیمارستان 160 تختخوابى 17 شهریور برازجان ( در حال احداث ) 
بیمارستان 160 تختخوابی شهید گنجى برازجان 

بیمارستان 52 تختخوابی امام هادى دیر 
بیمارستان 160 تختخوابى جایگزین فاطمه زهرا (س) (در حال احداث) 

بیمارستان خصوصى 32 تختخوابى دکتر رضایى(در حال احداث)
بیمارستان خصوصى 64 تختخوابى دکتر یزدانپناه(در حال احداث)

کلینیک فوق تخصصى دکتر آرامى با مساحت 6000 متر در 7 طبقه (درحال احداث)
جدول شماره (8)- شاخص هاى بخش بهداشت و درمان

عنوان 
رشد سال 1397 سال 1397سال 1357زیرشاخصشاخص

نسبت به سال 1357

بهداشت 
و درمان

3180/500تعداد بیمارستان
تعداد تخت فعال بیمارستان به ازاى هر 100 هزار نفر 

561566/178جمعیت 

19838/336تعداد پزشک به ازاى هر 100 هزار نفر جمعیت
202230/1015تعداد خانه بهداشت فعال روستایى

81180/1375تعداد داروخانه
11835/654تعداد آزمایشگاه

جدول شماره (8)، نماى کلى بخش بهداشت و درمان طى 40 ساله انقالب را مورد مقایسه قرار داده است. 
تحوالت عمده مهمترین شاخص هاى بهداشت و درمان عبارتند از:

افزایش تعداد بیمارستان از 3 بیمارستان در سال 57 به 18 بیمارستان در سال 97  ▪
افزایش 178/6 درصدى تعداد تخت فعال بیمارستان به ازاى هر 100 هزار نفر جمعیت استان در  ▪
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سال 97 نسبت به سال 57
افزایش 336/8 درصدى تعداد پزشک به ازاى هر 100 هزار نفر جمعیت استان در سال 97 نسبت  ▪

به سال 57
افزایش تعداد خانه بهداشت فعال روستایى از 20 خانه در سال 57 به 223 خانه در سال 97 ▪
افزایش 1375 درصدى تعداد داروخانه در سال 97 نسبت به سال 57 ▪
افزایش 654/5 درصدى تعداد آزمایشگاه در سال 97 نسبت به سال 57 ▪

3-5-  بهزیستى و تامین اجتماعى 
از آنجا که یکی از اهداف انقالب اسالمی توجه و تغییر نگرش به اقشار آسیب پذیر و محرومان 
سازمان  جمله  از  نهادهایی  گیري  شکل  و  تاسیس  با  انقالب  پیروزي  از  پس  است،  بوده  جامعه 
بهزیستی ، کمیته امداد ، بنیاد شهید و ... فعالیتهاي ارزنده اي در راستاي اهداف انقالب صورت 
گرفته است . در استان بوشهر نیز طی چهار دهه اخیر اقدامات ارزشمندي توسط این نهادها انجام 

گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد:
1ـ احداث بیش از 11 مرکز حمایتی و توانبخشی در سطح استان به مساحت تقریبی بیش از 5000  

متر مربع 
2ـ احداث 5  پایگاه امداد و نجات دریایی، 9 پایگاه امداد جاده اي و 1 پایگاه امداد کوهستانى

3ـ بهسازي و ساماندهی بیش از 211  گلزار شهداء در سطح استان، همچنین عملیات ساماندهی 
13  گلزار شهدا در حال اجرا می باشد که تا قبل از پایان سال 97  به بهره برداري کامل خواهند 

رسید.
پروژه هاي عمده و مهم بخش:

بهسازي گلزار شهداء و یادمان هاي ایثار و شهادت در شهرهاي استان  ▪
بازسازي مجتمع مداخله در بحران و آسیب هاي اجتماعی برازجان  ▪
احداث واحدهاي مسکونی بنیاد مسکن ▪
احداث مجتمع خدماتی حمایتی اهرم  ▪
احداث مرکز آسیب هاى اجتماعى عسلویه  ▪
احداث ساختمان آموزشى و امدادى بوشهر ( در حال اجرا ) ▪
احداث پایگاه امداد دریایی گناوه  ▪
احداث مجتمع خدماتی حمایتی در مراکز آبدان ، شنبه و بنک ▪



37بخش اول: وضعیت موجود شهرستان

جدول شماره(9)-  بررسى برخى شاخص هاى تامین اجتماعى

سال زیرشاخصعنوان شاخص
1357

سال 
1397

رشد سال 1397 نسبت به 
سال 1357

تعداد افراد تحت پوشش یکى از انواع بیمه تامین اجتماعى
7,911091380به کل جمعیت

جدول شماره (9)، یکى از عمده ترین شاخص هاى بخش تامین اجتماعى را طى 40 ساله انقالب 
مورد مقایسه قرار داده است. تحوالت شاخص هاى تامین اجتماعى عبارتند از:

افزایش افراد تحت پوشش یکى از انواع بیمه به کل جمعیت از 7,9 درصد در سال 1357 با 1380 
درصد رشد، به 109 درصد در سال 1397 افزایش یافته است. 

3-6- ورزش و تربیت بدنى
قبل از پیروزي انقالب اسالمی در استان بوشهر تنها 3 استادیوم (زمین چمن) و 3 سالن ورزشی 
وجود داشته است که بعد از انقالب اسالمی تعداد زمین هاي چمن به 69 مورد (50 زمین چمن 
شهرى و 16 روستایى) و سالن هاي ورزشی به 122  سالن (86 سالن شهرى و 36 سالن روستایى) 
افزایش یافته است. همچنین طى این مدت بخصوص در دولت تدبیر و امید تعداد 165 زمین چمن 
مصنوعى مینى فوتبال در مناطق روستایى و 120 زمین چمن مصنوعى در مناطق شهرى استان 
احداث گردیده است. همچنین  6 خوابگاه ورزشى نیز در طى سالیان اخیر  در سطح استان احداث 

گردیده است.
عالوه بر اقدامات فوق 5  استخر نیز در شهرهاي بوشهر ، برازجان ، گناوه ، خورموج و کنگان احداث 
و به بهره برداري رسیده است. همچنین سرانه فضاهاي ورزشی قبل از انقالب اسالمی 0/12 متر 
مربع بوده است که در حال حاضر سرانه فضاهاي ورزشی ( سرپوشیده و  روباز ) در سطح استان 

0/93 متر مربع می باشد. 
در بخش ورزش دانش آموزي قبل از انقالب اسالمی تنها دو مجموعه ورزشی دانش آموزي در 
شهرهاي بوشهر و برازجان وجود داشته است اما بعد از انقالب اسالمی تقریبًا در تمام شهرهاي 
استان حداقل یک مجموعه ورزشی دانش آموزي به صورت روباز یا سرپوشیده موجود و یا در حال 

احداث می باشد. پروژه هاي عمده و مهم بخش ورزش عبارتند از:
احداث استادیوم 15 هزار نفرى در شهر بوشهر 

احداث سالن هاي ورزشی متعدد در سطح شهرستانها 
احداث استادیوم هاي  ورزشی در تمام شهرهاى استان   

1 . پوشش بیمهاى بیش از 100 درصد، به دلیل تحت پوشش قرار گرفتن همزمان برخى از افراد  در بیش از یک بیمه میباشد.



برنامه عملیاتى شهرستان بوشهر در برنامه ششم توسعه 38

احداث استخر هاي سرپوشیده بوشهر، گناوه ، خورموج، برازجان و کنگان  
احداث مجتمع هاي ورزشی دانش اموزي در سطح استان 

احداث سالن هاي ورزشی دانش آموزي در سطح استان 
احداث 6 خوابگاه ورزشى در سطح استان 

احداث زمین هاى چمن مصنوعى مینى فوتبال در تمام روستاهاى باالى 500 نفر جمعیت 

جدول شماره (10)- بررسى برخى شاخص هاى ورزش و تربیتبدنى

رشد سال 1397 سال 1397سال 1357زیرشاخصعنوان شاخص
نسبت به سال 1357

ورزش و 
تربیتبدنى

سرانه فضاى ورزشى روباز به ازا 10 هزار نفر 
105079004/652جمعیت (متر مربع)

سرانه فضاى ورزشى سرپوشیده به ازا 10 هزار 
15014003/833نفر جمعیت (متر مربع)

جدول شماره (10)، برخى از شاخص هاى مهم ورزش و تربیتبدنى را طى 40 ساله انقالب مورد 
مقایسه قرار داده است. تحوالت شاخص هاى تامین اجتماعى عبارتند از:

افزایش 652/4 درصدى سرانه فضاى ورزشى روباز به ازا 10 هزار نفر جمعیت  ▪

منایی از زمین چمن مصنوعی احداث شده
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افزایش 833/3 درصدى سرانه فضاى ورزشى سرپوشیده به ازا 10 هزار نفر جمعیت ▪
3-7- فرهنگ و هنر و گردشگرى 

قبل از انقالب اسالمی هیچ گونه مجتمع فرهنگی و هنري در استان بوشهر وجود نداشت اما بعد 
از انقالب تاکنون 28 مجتمع فرهنگی و هنري و سالن آمفی تئاتر و پالتو احداث گردیده است . 
همچنین تعداد کتابخانه هاي عمومی قبل از انقالب اسالمی 11 باب بوده است که در حال حاضر 
به 64 کتابخانه افزایش یافته است. در حوزه گردشگري تعداد تخت هاي اقامتی از 22 تخت در 
قبل از انقالب به بیش از 2400  تخت افزایش یافته است و تعداد 34  آژانس خدمات مسافرتی 
مشغول فعالیت می باشند. ابنیه تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور از 3 مورد در قبل از 
انقالب به 400  مورد رسیده که تعداد 35  ابنیه از این مجموعه ها مرمت گردیده است در حالیکه 
قبل از انقالب فقط یک بناي تاریخی تحت حفاظت قرار داشت، اکنون پس از گذشت 40 سال از 
انقالب اسالمی بیش از 150 بنا و محوطه تاریخی تحت حفاظت قرار دارد. بررسی شناسایی استان 
از حیث تاریخی و باستانی در 85 درصد از مساحت استان انجام گردیده است. تعداد اقامتگاه هاى 
بوم گردى در این 40 ساله به 32 اقامتگاه رسیده است . در حوزه صنایع دستی در حالیکه تا قبل 

منایی از دهکده گردشگری بوشهر
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از انقالب در این بخش متولی مشخصی وجود نداشت پس از انقالب با تشکیل سازمان صنایع 
دستی ، فعالیت هاي  مزبور ساماندهی گردید که ضمن بهره گیري از پیشینیه فرهنگی و توانایی 
هاي استان در زمینه تولید برخی از صنایع دستی از جمله گبه ، گلیم ، عبا، صنایع تزئینی دریایی و 
... نقش مهمی نیز در اشتغال استان ایفا می نماید و در طى سال 97 بیش از 17 نمایشگاه صنایع 

دستى در سطح استان دایر مى گردد. 
پروژه هاي عمده و مهم بخش :

احداث مجتمع هاي فرهنگی و هنري در بوشهر، کنگان، گناوه ، دیلم ، اهرم ، دیر ، خارك و  ▪
خورموج  

احداث کانون هاي فرهنگی و تربیتی در بوشهر ، برازجان ، خورموج، شبانکاره ، جم، اهرم و گناوه   ▪
ساماندهی سواحل استان  ▪
ایجاد مجتمع هاي بین راهی در سطح استان  ▪
تهیه طرح جامع گردشگري استان ▪
مرمت 35  بناي تاریخی در سطح استان  ▪
راه اندازي 12  موزه در سطح استان  ▪
برگزارى کارگاه ها و نمایشگاه هاى صنایع دستى در سطح استان  ▪

جدول شماره (11)- بررسى برخى شاخص هاى فرهنگ و هنر/ گردشگرى

رشد سال 1397 نسبت سال 1397سال 1357زیرشاخصعنوان شاخص
به سال 1357

فرهنگ و هنر/ 
گردشگرى

3480/1500تعداد مراکز اقامتى (مرکز)
2223802/10818تعداد تخت مراکز اقامتى (تخت)

-12-تعداد هتل
40035040/776گنجایش سالن هاى سینما (تعداد صندلى)

11648/481تعداد کتابخانه هاى عمومى

     جدول شماره (11)، برخى از شاخص هاى مهم  بخش فرهنگ و گردشگرى را طى 40 ساله 
انقالب مورد بررسى قرار داده است. تحوالت عمده شاخص هاى مذکور عبارتند از:

افزایش 1500 درصدى تعداد مراکز اقامتى استان در سال 97 نسبت به سال 57
افزایش تعداد تخت مراکز اقامتى استان از 22 تخت در سال 57 به 2416 تخت در سال 97  

ایجاد 12 هتل در  استان طى دوره 40 ساله 97- 57
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افزایش 776 درصدى گنجایش سالن هاى سینماى استان در سال 97 نسبت به سال 57
افزایش تعداد کتابخانه هاى عمومى از 11 کتابخانه در سال 57 به 64 کتابخانه در سال 97( رشد 

481/8 درصدى) 
3-8- برق رسانی

بعد از پیروزى انقالب اسالمى  کلیه روستاهاي باالي 20 خانوار فاقد برق در استان  برقدار شده 
اند که  نقش مهمی در افزایش رفاه روستائیان و کاهش مهاجرت آنان به شهرها ایفا نموده است . 
احداث خطوط و پستهاي 400 کیلو ولت در سطح استان و اتصال به شبکه سراسري انتقال نیروي 
بسیار زیادي  را تا حد  زمینه افت ولتاژ و کمبود نیرو  استان در  مشکالت اصلی  که  برق کشور ، 
مرتفع نمود ،  نقش مهمی در رشد و توسعه صنایع و تولید در سطح استان داشته است . همچنین 
استفاده از تکنولوژیهاي نو و برتر در شبکههاي برق استان خصوصًا در شبکه هاي توزیع موجب 
کاهش خاموشیها گردیده است . بعالوه  بهره گیري و استفاده از خدمات نیروهاي متخصص و 
افزایش سطح تحصیالت نیروهاي بومی استان در بخش برق موجب تحوالت شگرفی در زمینه 

هاي مختلف در بخش برق گردیده است.
پروژه هاي عمده و مهم بخش :

احداث 5445 کیلومتر شبکه برق فشار ضعیف ▪

منایی از بافت تاریخی استان بوشهر(دانشکده معامری)
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احداث 7275 کیلومتر شبکه برق فشار متوسط  ▪
احداث 16041 دستگاه پست ( ترانس ) با مجموع قدرت 3506 مگا ولت آمپر  ▪
برق رسانى به 487 روستا و تحت پوشش قرار گرفتن تمامى روستاها ▪
اصالح و بازسازى شبکههاى فرسوده توزیع برق استان ▪
برقرسانی به چاههاي کشاورزي ▪

جدول شماره (12)- بررسى برخى شاخص هاى ورزش و تربیتبدنى

سال زیرشاخصشاخص
1357

سال 
1397

رشد سال 1397 
نسبت به سال 1357

برق رسانى
259024598002/1675تعداد مشترکین برق (اعم از خانگى، صنعتى، تجارى)

255120/1948تعداد روستاهاى داراى برق

3-9- عمران شهرى و روستایى 
تعداد شهرهاى استان از 5 شهر در سرشمارى سال 1355 به 38 شهر در سال 1397 افزایش یافته 
است. تهیه اولین طرح جامع شهرى مربوط به شهر بوشهر بوده است که در سال 1362 شروع و در 
سال 1364 به تصویب رسیده و مجدداً در سال هاى اخیر مورد بازنگرى قرار گرفته است. مجموعًا 
از سال 1357 تاکنون براى 19 شهر طرح جامع و براى 16 شهر نیز طرح تفصیلى و براى 18 شهر 

طرح  هادى شهرى تهیه شده است. 
الزم به ذکر است که طى این مدت در قالب فصل مسکن ، عمران شهرى، روستایى و عشایرى 
پروژه هاى زیادى در خصوص زیرسازى و آسفالت کوچهها، خیابانها و میادین، اجراى انواع فضاى 
آتش  هاى  ایستگاه  احداث   ،(... و  حفاظتى  اى،  محله  ساحلى،  عمومى،  هاى  (پارك  شهرى  سبز 
نشانى (40 ایستگاه) پیاده رو سازى و اصالح و روکش معابر شهرى کلیه شهرها، اجراى کانال دفع 
آبهاى سطحى، اجراى طرح هاى بهبود عبور و مرور شامل تقاطع هاى غیرهمسطح، پل عابر پیاده، 
خط کشى و نصب عالئم راهنمایى و رانندگى، ساماندهى و دیوارکشى مسیل هاى درون شهرى 
به مرحله اجرا و بهره بردارى رسیده است. طى سال هاى 1357 تا 1397 تعداد 410 طرح هادى 
روستایى تهیه گردیده و 220 طرح هادى نیز مورد بازنگرى قرار گرفته است. همچنین در 145 
روستاى استان طرح هادى اجرایى گردیده و در 265 روستاى استان نیز طرح هاى هادى در دست 
اجرا مى باشد که پروژه هاى آن عمدتًا بهسازى و آسفالت کوچه ها و معابر، بوستان هاى روستایى، 

دیوار کشى ساحلى مى باشد.
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عالوه بر آن در طى 40 سال گذشته،  طرح هاى عمرانى عمدهاى با هدف تامین آب شرب شهرها 
و روستاهاى استان به اجراء درآمده است که شامل احداث و نوسازى ایستگاه هاى پمپاژ آب روى 
خطوط اصلى انتقال آب، بهسازى تصفیه خانه هاى آب شرب، احداث کارخانه هاى شیرین سازى 
آب از دریا، حفر، تجهیز و کف شکنى چاه هاى تامین آب، نوسازى خطوط انتقال، شبکه توزیع و 
تاسیسات  آب و احداث مخازن ذخیره زمینى و هوایى در شهرها و مجتمع هاى آبرسانى روستایى 
و  سالم  دفع  و  آورى  جمع  تاسیسات  استان  روستاهاى  برخى  و  شهر   4 در  همچنین  باشد.   مى 
بهداشتى پساب فاضالب در حال اجرا و در شرف تکمیل مى باشد که شامل شبکه جمع آورى، 
خطوط انتقال، ایستگاه هاى پمپاژ دفع فاضالب و تصفیه خانه هاى الگونى و لجن فعال مى باشند.

 پروژه هاى عمده و مهم بخش عمران شهرى و روستایى عبارتند از:
 احداث ایستگاه پمپاژ جدید شبانکاره و بهسازى ایستگاه پمپاژ قدیمى ▪
 بهسازى تصفیه خانه هاى آب شبانکاره و بوشیگان  ▪
حفر، تجهیز و کف شکنى چاه ها و چشمه هاى آب شرب شهرى و روستایى  ▪
احداث کارخانه هاى شیرین سازى آب دریا در بوشهر و کنگان هر یک به ظرفیت 10000 متر  ▪

مکعب در شبانه روز
 نوسازى خطوط انتقال اول، دوم و سوم کازرون و خط انتقال کوثر و نوار ساحلى  ▪
نوسازى شبکه توزیع آب شهرها و روستاها ▪
 احداث تاسیسات آبرسانى شامل مخازن ذخیره زمینى و هوایى و ایستگاه هاى پمپاژ شهرى و  ▪

روستایى
 ایجاد و بهسازى تاسیسات فاضالب شهرهاى بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ ▪
اجراى  تاسیسات، فاضالب روستایى دویره، احمدى، هاله و بساتین ▪
احداث پارکهاي عمومی و محله اي در شهرهاي استان  ▪
احداث ایستگاههاى آتش نشانی در شهرهاي استان ▪
زیر سازي و آسفالت کوچه ها ، خیابانها و میادین شهرها  ▪
احداث دیوار حفاظتی ساحلی و رودخانه هاي فصلی  ▪
احداث و ترمیم کانالهاي دفع آبهاي سطحی  ▪
ساماندهی جایگاه دفع زباله شهري  ▪
تهیه طرح جامع  19 شهر استان  ▪
تهیه طرح تفصیلى 16  شهر  ▪
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تهیه طرح هادى شهرى 18 شهر  ▪
تهیه 410 طرح هادى روستایى  ▪
اجراى طرح هادى روستایى در 265 روستاى استان  ▪

جدول شماره (13)-  بررسى برخى شاخص هاى عمران شهرى و روستایى

عنوان 
سال زیرشاخصشاخص

رشد سال 1397 نسبت به سال 13571397
سال 1357

عمران 
شهرى و 
روستایى

1032220,0شهرهاى تحت پوشش تأسیسات آب شرب

-03شهرهاى داراى انشعاب فاضالب
-03تعداد تصفیه خانه هاى فاضالب

-067827تعداد کل مشترکان فاضالب شهرى
-063793تعداد کل مشترکان خانگى فاضالب شهرى

جمعیت تحت پوشش خدمات جمع آورى و دفع 
-0260969بهداشتى فاضالب شهرى 

تجهیزات آب شیرین کن بوشهر
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عمران 
شهرى و 
روستایى

طول شبکه جمع آورى و خطوط انتقال فاضالب 
-0599(کیلومتر)

طول خطوط انتقال آب در مناطق شهرى 
72613360/84(کیلومتر)

طول خطوط انتقال آب در مناطق روستایى 
4219450/4531(کیلومتر)

حجم تولید آب در مناطق شهرى (هزار متر 
100001080000/980مکعب)

درصد جمعیت شهرى تحت پوشش آب 
591005/69آشامیدنى سالم

درصد جمعیت روستایى تحت پوشش آب 
15720/380آشامیدنى سالم

تعداد مشترکین برق(اعم از خانگى، صنعتى، 
259024598002/1675تجارى)

255120/1948تعداد روستاهاى داراى برق
-036تعداد شهرهاى گازرسانى شده
-0390تعداد روستاهاى گازرسانى شده

درصد جمعیت تحت پوشش گاز طبیعى در 
-099شهرها (درصد)

درصد جمعیت تحت پوشش گاز طبیعى در 
-094روستاها (درصد)

جدول شماره (13)، برخى از شاخص هاى مهم بخش عمران شهرى و روستایى را طى 40 ساله 
انقالب مورد مقایسه قرار داده است. تحوالت شاخص هاى عمران شهرى و روستایى عبارتند از:

افزایش 220 درصد شهرهاى تحت پوشش تاسیسات آب شرب ▪
ایجاد تاسیسات و تصفیهخانه فاضالب شهرى در 3 شهر  ▪
افزایش 84 درصدى طول خطوط انتقال آب در مناطق شهرى استان در سال 97 نسبت به سال  ▪

57
افزایش 4531 درصدى طول خطوط انتقال آب در مناطق روستایى استان در سال 97 نسبت به  ▪

سال 57  
افزایش جمعیت شهرى و روستایى تحت پوشش آب آشامیدنى سالم به ترتیب از 59 و 15 درصد  ▪

در سال 1357 به 100 و 72 درصد در سال 97
افزایش تعداد روستاهاى داراى برق از 25 روستا در سال 57 به 512 روستا در سال 97  ▪
گازرسانى به 36 شهر و 390 روستاى استان به نحویکه 99 درصد جمعیت شهرى و 94 درصد  ▪
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جمعیت روستایى استان تحت پوشش شبکه گاز طبیعى قرار گرفته اند.

3-10- حمل و نقل 
شبکه حمل و نقل از جمله زیر ساختهاي اساسی بوده که داراي تاثیر بسزایی در توسعه و پیشرفت 
هر منطقه می باشد. استان بوشهر در ابتداي سال 1357 و همزمان با پیروزي انقالب اسالمی ایران 
از وضعیت مناسبی در زمینه زیر ساختهاي حمل و نقل برخوردار نبوده و آمار و ارقام مربوط به آن  
بیانگر وضعیت نابسامان استان در آن شرایط می باشد. در سال 57 مجموع راههاي آسفالته استان 
محدود به راههاي آسفالته درجه 2 فرعی بوده که مراکز شهرستانهاي استان را به همدیگر وصل 
مینمود. همچنین کلیه راههاي روستایی استان شوسه و فاقد آسفالت بود که داراي کیفیت بسیار 

نامناسبی بود. 
پروژه هاي عمده و مهم بخش حمل و نقل عبارتند از:

 منایی از اجرای عملیات گازرسانی روستایی
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احداث 2784  کیلومتر راه روستایی آسفالته  ▪
احداث بیش از 122  دستگاه پل با دهانه باالي 10  متر  ▪
احداث بیش از 6462  متر مربع تونل  ▪
اجراي بیش از 10  تقاطع غیر همسطح  ▪
احداث چهار خطه بوشهر ـ برازجان ـ دالکی   ▪
احداث بزرگراه چغادك ـ عسلویه  ▪
آغاز عملیات اجرایی محور گناوه ـ میشان ـ بابامنیر  ▪
احداث بزرگراه اهرم ـ برازجان ـ گناوه ـ دیلم  ▪
آغاز عملیات راه آهن بوشهر ـ شیراز ▪

جدول شماره (14)-  بررسى برخى شاخص هاى حمل و نقل راهدارى

عنوان 
رشد سال 1397 نسبت سال 1397سال 1357زیرشاخصشاخص

به سال 1357

حمل و 
نقل

1305738/340طول راه هاى اصلى (کیلومتر)
3008457/181طول راه هاى فرعى(کیلومتر)

44023447/432طول راه هاى روستایى (کیلومتر)
-671-طول بزرگراه ها(کیلومتر)

تراکم نسبى مجموع راه هاى استان در یکصد 
2/51/193/267کیلومتر مربع

140/300تعداد فرودگاه هاى فعال (عدد)

482126296410/1206تعداد مسافران حمل شده در پروازهاى هوایى (نفر)

 جدول شماره (14)، برخى از شاخص هاى مهم حمل و نقل را طى 40 ساله انقالب مورد مقایسه قرار داده 
است. تحوالت شاخص هاى بخش حمل و نقل و راهدارى عبارتند از:

افزایش 340/8 درصدى طول راه هاى اصلى استان در سال 97 نسبت به سال 57 ▪
افزایش 181/7 درصدى طول راه هاى فرعى استان در سال 97 نسبت به سال 57 ▪
افزایش 432/7 درصدى طول راه هاى روستایى استان در سال 97 نسبت به سال 57 ▪
احداث 671 کیلومتر بزرگراه  در  استان طى دوره 40 ساله 97- 57 ▪
یکصد  ▪ در  کیلومتر  به 19/1  سال 57  در  از 5/2  استان   راه هاى  مجموع  نسبى  تراکم  افزایش 

سال 97 در  مربع  کیلومتر 
افزایش تعداد فرودگاه هاى فعال استان از یک فرودگاه در سال 57 به چهار فرودگاه در سال 97 ▪
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به  ▪ سال 57  در  نفر  از 48212  استان   هوایى  در پروازهاى  شده  جابجا  مسافران  تعداد  افزایش 
سال 97 در  نفر   629641

3-11- کشاورزي و شیالت
یکی از سیاستهاى دولت بعد از پیروزى انقالب اسالمی جلوگیري از مهاجرت روستائیان به شهرها 
بوده است که در استان بوشهر هم به تبع آن اقدامات مهمی صورت گرفته است . از جمله مهمترین 
اقدامات مزبور توجه خاص به بخش کشاورزي بوده است که در سه دهه اخیر اجراي طرحهاي 
متعدد آبخیزداري و آبخوانداري ، احداث شبکه زیر سدها و توسعه و ترویج الگوهاي  نوین کشت ، 

توسعه مکانیزاسیون و ترویج کشاورزي مورد توجه ویژه قرار گرفته است .
پروژه هاي عمده و مهم در بخش کشاورزي :

منایی از عملیات اجرایی راهسازی محورهای استان
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شناسایی قابلیت هاي استان در زمینه هاي مختلف از جمله پرورش آبزیان  ▪
احداث زیر ساخت هاي مجتمع هاي گلخانه اي  ▪
احداث مجتمع هاي دامپروري  ▪
تکمیل مجتمع هاي پرورش آبزیان  ▪
اصالح شیوه آبیارى در بخش کشاورزى بویژه حوزه نخیالت  ▪
احداث طرح هاى پرورش ماهى در قفس ▪
توسعه و بهسازى اسکله هاى صیادى ▪
احداث و تجهیز پارك هاي جنگلی  ▪
اجراي طرحهاي متعدد بیابانزدائی و جنگل کاري  ▪
اجراى طرح هاى آبخیزدارى و آبخواندارى در سطح استان  ▪

منایی از گلخانه های احداثی استان بوشهر
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جدول شماره (15)- بررسى برخى شاخص هاى بخش کشاورزى 

رشد سال 1397 نسبت به سال 1397سال 1357زیرشاخصعنوان شاخص
سال 1357

-0302مساحت گلخانه ها (هکتار)
-0261تعداد واحدهاى دامپرورى

9000396101/340مقدار تولید شیر(تن)
26390610449530/296مقدار تولید محصوالت زراعى (تن)
595882241672/276مقدار تولید محصوالت باغى (تن)

565400/130700ظرفیت کل مرغداریها (1000 قطعه)
-027445ظرفیت گاوداریهاى صنعتى فعال (رأس)

سطح زیر کشت شبکه هاى مدرن آبیارى و 
-050904زهکشى (هکتار)

700080114/14مقدار تولید گوشت قرمز (تن)
-137800011432000/17مساحت مراتع (هکتار)

171160848/9305مساحت جنگل کارى (هکتار)
- 025000 میزان تولید آبزى پرورى (تن)

جدول شماره (15)، برخى از شاخص هاى مهم بخش کشاورزى را طى 40 ساله انقالب مورد مقایسه قرار 
داده است. تحوالت شاخص هاى کشاورزى، جنگلدارى و شیالت عبارتند از:

افزایش 296 درصدى تولید محصوالت زراعى استان در سال 97 نسبت به سال 57 ▪
افزایش 276/2 درصدى تولید محصوالت باغى استان در سال 97 نسبت به سال 57   ▪
کاهش 17 درصدى مساحت مراتع استان در سال 97 نسبت به سال 57 ▪
افزایش تولید شیر از 9000 تن در سال 1357 به 39610 تن در سال 1397 ▪
افزایش تولید گوشت قرمز از 7000 تن در سال 1357 به 8011 تن در سال 1397 ▪
اجراى شبکه هاى مدرن آبیارى و زهکشى در سطح 50904 هکتار از اراضى کشاورزى استان ▪
افزایش ظرفیت مرغدارى هاى استان از 5000 قطعه در سال 57 به 6540000 قطعه در سال  ▪

1397
افزایش مساحت جنگل کارى استان از 171 هکتار در سال 1357 به 16084 هکتار در سال  ▪

1397
تولید آبزیان پرورشى به میزان 25000 تن در سال 1397 ▪
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3-13- صنعت، معدن و تجارت
با توجه به سیاستهاى دولت در امر ایجاد زیرساختهاى صنعتى  ، توزیع عادالنه صنعت در سطح 
به  خدمات  ارائه  در  سهولت  جهت  به  مجتمع  یک  در  صنعتى  فعالیتهاى  نمودن  متمرکز  و  کشور 
واحدهاى صنعتى و انجام اقدامات زیست محیطى ، اقدامات مهم و ارزنده اى در این راستا در استان 
صورت گرفته  است .ایجاد منطقه ویژه اقتصادى انرژى پارس به منظور بهره برداري از منابع نفت 
و گاز حوزه پارس جنوبی و انجام فعالیتهاي اقتصادي در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه 
عسلویه و ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی به منظور تمرکز و تامین زیر ساختهاي مورد نیاز صنایع 

و استقرار شرکتهاي متعدد صنعتی در آنها به همین منظور مى باشد.
پروژه هاي عمده و مهم بخش : 

تامین زیر ساختهاي مورد نیاز براي استقرار واحدهاي تولیدي صنعتی در قالب ایجاد  20 شهرك  ▪
و نواحی صنعتی و3 منطقه ویژه اقتصادي 

و  ▪ ریال  میلیارد  حدود 1158300  گذارى  سرمایه  بینى  پیش  با  تاسیس  جواز  فقره   710 صدور 

 منایی از آبیاری بارانی مزارع استان
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نفر   34222 اشتغال 
صدور 626 فقره پروانه بهره برداري واحدهاى تولیدي با سرمایه گذاري حدود 157000  میلیارد  ▪

ریال و اشتغال 27371 نفر 
افزایش توانمندي واحدهاي تولیدي در ساخت محصوالتی که پیش از این از خارج کشور تامین  ▪

می شد که از نمونه هاي  بارز آن می توان به ساخت سکوهاي نفتی توسط شرکت  صدرا  اشاره 
کرد. 

ایجاد و بهره برداري از مجتمع هاي پتروشیمی  از قبیل پتروشیمى برزویه ، پتروشیمى خارگ ،  ▪
زاگرس ، آریا ساسول ، مبین ، جم و ...... 

احداث و بهره بردارى از  کارخانه هاي سیمان دشتستان ، مند دشتى ، کارخانه گچ اتحاد وطنى  ▪
،  ساروج کنگان و ..... 

احداث و راه اندازي پاالیشگاه گاز فجر جم  ▪
راه اندازى واحدهاى متعدد صنایع تبدیلى غذایى و کشاورزى از قبیل واحدهاى فراورى آبزیان  ▪

و صنایع تبدیلى خرما 
راه اندازى واحدهاى متعدد در زمینه ساخت و تعمیر انواع شناورهاى دریایى  ▪
ایجاد بندر جامع منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس با ظرفیت 40 میلیون تن تخلیه و بارگیري  ▪
اجراى طرح هاي توسعه اي در بندر بوشهر ▪
اجراي پروژه هاي ساماندهی بنادر تابعه از جمله الیروبی بندر کنگان ، ساماندهی بندر دیر ، و  ▪

بوالخیر ، احداث برج کنترل دیلم ، گناوه ، خارك و عسلویه، ایستگاه مخابرات الور ساحلی
انجام طرح مطالعات احداث بندر بزرگ تجاري استان با قابلیت پاسخگویی به نیازهاي فزآینده  ▪

حمل و نقل دریایی
ایجاد مناطق ویژه اقتصادي تجاري و صنعتی ▪
ارتقاء سطح چهار گمرك دیلم ، گناوه ، کنگان و منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس به اداره و با  ▪

مجوز انجام تمام رویه هاي گمرکی 
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جدول شماره (16)- بررسى برخى شاخص هاى بخش صنعت، معدن و تجارت

عنوان 
سال زیرشاخصشاخص

رشد سال 1397 نسبت به سال 13571397
سال 1357

صنعت، معدن 
و تجارت

162571506تعداد معادن در حال بهره بردارى
تعداد کارگاه هاى صنعتى داراى 10 نفر کارکن 

23020/15000و بیشتر

تعداد کارگاه هاى صنعتى داراى 10 تا 50 نفر 
22500/12400کارکن

تعداد کارگاه هاى صنعتى داراى 50 نفر کارکن 
1530/5200و بیشتر

208257.تعداد معادن در حال بهره بردارى
71518806270451.میزان تولیدات معادن در حال بهره بردارى (تن)

تحوالت شاخص هاى صنعت و معدن که در جدول شماره (16) نمایه شده است، عبارتند از:
افزایش 1506 درصدى تعداد معادن استان در سال 97 نسبت به سال 57 ▪
افزایش 15000 درصدى تعداد کارگاه هاى صنعتى داراى 10 نفر کارکن و بیشتر استان در سال  ▪

97 نسبت به سال 57  

منایی از پاالیشگاههای استان بوشهر
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افزایش 5200 درصدى تعداد کارگاه هاى صنعتى داراى 50 نفر کارکن و بیشتر استان در سال  ▪
97 نسبت به سال 57

3-14- منابع آب 
        در طی 40  سال گذشته طرحهاي عمرانی عمده اى با هدف افزایش میزان استحصال و 
بهبود بهره وري منابع آبهاي سطحی به اجرا درآمده است و موجبات تامین آب بخش کشاورزي ، 
شرب و صنعت را فراهم آورده است که ازجمله مى توان به  احداث سدهاي بزرگ ، احداث سدهاي 
کوتاه ( انحرافی) ، احداث ایستگاههاي پمپاژ ، احداث کانالهاي بتنی و پوشش انهار سنتی درجه 1 
و 2 و نیز احداث کانالهاي زهکشی جهت رفع و تخلیه آبهاي شور ومضر از محدوده باغات و اراضی 
کشاورزي اشاره نمود . از سوي دیگر تالش گردیده تا با اجراي طرحهاي تغذیه مصنوعی و پخش 
سیالب در دشتهاي ممنوعه وضعیت بیالن آبهاي زیر زمینی بهبود یافته و با بهسازي چشمه ها و 
احیاء و مرمت قنوات موجود از فشار استحصال آب از طریق چاهها بر آبهاي زیر زمینی کاسته گردد. 

منایی از مجموعه رشکت صدرا (صنایع دریایی ایران)
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پروژه هاي عمده و مهم بخش :
احداث سدهاى مخزنى رئیسعلی دلواري و شروع عملیات سدهاى دالکى ، باغان و دشت پلنگ  ▪
احداث شبکه آبیاري و زهکشی در دشت هاي دالکی ، کلل ، شبانکاره و اهرم  ▪
احداث ایستگاههاي پمپاژ بر روي رودخانه هاي دالکی و حله  ▪
احداث سدهاي کوتاه خائیز ، باهوش ، آردو ، تنگ ارم ، قیز قلعه و اخند ▪
احداث طرحهاي تغذیه مصنوعی جهت بهبود بیالن و تعادل بخشی آبهاي زیر زمینی  ▪
بهسازي چشمه ها و احیاء و مرمت قنوات در سطح استان  ▪
احداث اپی و کانال آب بر  درحاشیه رودخانه ها براي جلوگیري از طغیان رودخانه در نقاط آسیب  ▪

پذیر شهرى و روستایى
حفر و تجهیز چاه جهت تامین آب شرب و کشاورزى  ▪

منایی از سد رئیسعلی دلواری
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3-15- فناورى اطالعات و ارتباطات

جدول شماره(17)- بررسى برخى شاخص هاى بخش فناورى اطالعات و ارتباطات

عنوان 
رشد سال 1397 نسبت به سال 1397سال 1357زیرشاخصشاخص

سال 1357

فناورى 
اطالعات و 
ارتباطات

40004213216/9554تعداد تلفنهاى ثابت منصوبه

95523/6033تعداد نقاط روستایى داراى ارتباط تلفنى

-4/101-ضریب نفوذ تلفن همراه

6/128/285/1667ضریب نفوذ تلفن ثابت

- 992371-جمعیت کاربر اینترنت

71496/2128تعداد دفاتر و نمایندگى پست روستایى

1021324/29تعداد صندوق پستى شهرى

751770/136تعداد صندوق پستى روستایى

منایی از سد تنگ ارم
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تحوالت عمده شاخص هاى فناورى اطالعات و ارتباطات عبارتند از:
افزایش 9554/6 درصدى تعداد تلفن هاى ثابت منصوبه استان در سال 97 نسبت به سال 57 ▪
افزایش تعداد نقاط روستایى داراى ارتباط تلفنى از 9 روستا در سال 57 به 552 روستا در سال 97  ▪
ضریب نفوذ تلفن همراه استان 101/4 درصد و ضریب نفوذ تلفن ثابت 28/3 مى باشد. ▪
افزایش تعداد دفاتر و نمایندگى پست روستایى استان  از 7  دفتر و نمایندگى در سال 57 به 149  ▪

دفتر و نمایندگى در سال 97
افزایش 29/4 درصدى تعداد صندوق پستى شهرى و 136 درصدى تعداد صندوق پستى روستایى  ▪

استان در سال 97 نسبت به سال 57
3-16- آموزش

جدول شماره(18)-بررسى برخى شاخص هاى بخش آموزش

عنوان 
سال زیرشاخصشاخص

1357
سال 
1397

رشد سال 1397 نسبت به 
سال 1357

آموزش

30/82/89189/6نرخ باسوادى (کل)
1/488/908/88نرخ باسوادى (مناطق شهرى)

8/213/853/291نرخ باسوادى (مناطق روستایى)
17/61/86389/2نرخ باسوادى (زنان)

9/91146/4 37/3نرخ باسوادى (مردان)
-053388تعداد دانشجویان موسسات عالى

-015تعداد مراکز ثابت سازمان فنى و حرفه اى
سرانه فضاهاى آموزشى به ازاى هر دانش آموز 

4/317/65/81(مترمربع)

تحوالت عمده شاخص هاى بخش آموزش عبارتند از:
افزایش 189/6 درصدى نرخ باسوادى استان در سال 97 نسبت به سال 57 ▪
نرخ باسوادى مناطق شهرى 88/8  درصد  و نرخ باسوادى مناطق روستایى 291/3 درصد در دوره  ▪

40 ساله رشد داشته و ارتقا یافته است.
در دوره 40 ساله، رشد نرخ باسوادى زنان 389/2 و رشد نرخ باسوادى مردان 146/4 بوده است.   ▪
سرانه فضاهاى آموزشى استان به ازاى هر دانش آموز با 81/5 درصد افزایش از 3/4 مترمربع در  ▪

سال 57 به 6/17 مترمربع در سال 97 رسیده است.
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منایی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر



فصل چهارم : 
در  امید  و  تدبیر  دولت  عملکرد 

بوشهر استان 
(سال هاى 1397-1392)
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4-1- مقدمه
در این فصل نخست به بررسى عملکرد دولتهاى یازدهم و دوازدهم در بخشهاى مختلف و مقایسه 
آن با سال ابتداى دولت خواهیم پرداخت و سپس عملکرد دولت در بخش عملکرد اعتبارات و نیز 
درآمدها مورد بررسى قرار میگیرد. در پایان فصل، به بررسى پروژه هاى به بهره بردارى رسیده طى 

سال هاى 1392 تا 1397 پرداخته خواهد شد.
4-1-1-  بخشهاى آب و فاضالب و منابع آب

تعداد مشترکین آب آشامیدنى شهرى از 200056 مشترك طى دولت یازدهم با 38 درصد رشد  ▪
به 277748 مشترك رسیده است.  

تعداد مشترکین شبکه فاضالب از 41072 مشترك طى پنج سال اخیر با رشد 68 درصدى به  ▪
یافته است.  افزایش  68827 مشترك 

طول شبکه توزیع آب روستایى از 3155 کیلومتر در ابتداى دولت با 10 درصد رشد به 3460  ▪
کیلومتر تا پایان سال 96 افزایش یافته است.

طول شبکه فاضالب شهرى از 466 کیلومتر با 17 درصد رشد به 547 کیلومتر افزایش یافته  ▪
است.

مترمکعب  ▪  286750 به  رشد  درصد   35 با  مترمکعب   211050 از  شهرى  آب  مخازن  ظرفیت 
است. یافته  افزایش 

سال 1396،  ▪ پایان  تا  درصد  به 31  سال 1392  در  درصد  از 36/8  شهرى  آب  شبکه  هدررفت 
است. یافته  کاهش 

بهره بردارى از دو آبشیرینکن بوشهر و کنگان (به ظرفیت هر کدام 10 هزار متر مکعب) و احداث  ▪
آبشیرینکن 25 هزار مترمکعبى سعدآباد

تعداد انشعاب واگذار شده به روستاها از 76697 فقره با رشد 23 درصدى به 94154 فقره افزایش  ▪
یافته است.

حجم مخازن بتنى زمینى روستایى از 61113 متر مکعب با 17 درصد رشد به 71505 مترمکعب  ▪
افزایش یافته است. 

عقد قرارداد تامین مالى و اجراى عملیات زیرساخت و تونل انحراف سد مخزنى دالکى به مبلغ  ▪
700 میلیارد ریال از سال 1392 (با روش فاینانس داخلى)

اخذ مجوز تامین مالى احداث بدنه سد مخزنى دالکى از سازمان برنامه و بودجه کشور به مبلغ  ▪
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1724 میلیارد ریال خالص سرمایه گذارى
اخذ مجوز تامین مالى تکمیل شبکه آبیارى و زهکشى رئیسعلى دلوارى از سازمان برنامه و بودجه  ▪

کشور به مبلغ 800 میلیارد ریال خالص سرمایه گذارى
تامین مالى و اجراى ساختمان سد مخزنى باغان با استفاده از روش فاینانس خارجى به مبلغ  ▪

چین یوآن  میلیون   392/5
تامین مالى و اجراى ساختمان سد مخزنى دشت پلنگ با استفاده از روش فاینانس خارجى به  ▪

مبلغ 391 میلیون یوآن چین
اجراى بند ذخیره اى تغذیه اى قزقلعه دشتى از سال 94 با هدف کنترل سیالب ذخیره و تغذیه  ▪

3 میلیون متر مکعب در سال در شهرستان دشتى
اجراى بند ذخیره اى تغذیه اى اخند عسلویه از سال 96 با هدف کنترل سیالب و تغذیه و ذخیره  ▪

2 میلیون متر مکعب آب در سال
تکمیل و به بهره بردارى رسیدن سد تنگ ارم با هدف تامین آب شرب مردم بخش ارم با حجم  ▪

مخزن 4/3 میلیون متر مکعب و با جمعیت هدف 14000 نفرى
راندمان  ▪ ارتقاء  هدف  با  دشتسنان  مهدى  حاج  پمپاژ  ایستگاه  سازى  بهینه  و  انتقال  خط  اجراى 

سال 94 از  آبیارى 
آغاز عملیات طرح بزرگ ارتقاء راندمان آبیارى شبکه آبیارى و زهکشى زیردست سدهاى مخزنى  ▪

دالکى و رئیسعلى دلوارى (معروف به طرح نخلستان)
مساحت اراضى تحت پوشش شبکه مدرن آبیارى از 21150 هکتار با 52 درصد رشد به 32120  ▪

هکتار افزایش یافته است.
4-1-2- بخش ورزش و جوانان 

هکتار،  ▪ مساحت 18  به  زمینى  در  بوشهر  شهر  نفرى  هزار  ورزشى 15  مجموعه  از  بهره بردارى 
روشنایى،  ویژه،  جایگاه  تماشاگر،  سکوى  تاسیسات،  و  ساختمان  مترمربع   17500 احداث  شامل 
برگزارى  براى  استاندارد  زمین  فاقد  بوشهر  استان  این،  از  پیش  میباشد.  محوطهسازى،دیوارکشى 

محترم) جمهور  رییس  سفر  اول  دور  مصوب  است.(طرحهاى  بوده  فوتبال  مسابقات 
سرانه فضاى ورزشى مناطق روستایى استان از 0/24 مترمربع در سال 1392، با 283 درصد رشد  ▪

به 0/92 مترمربع در پایان سال 1396 افزایش یافته است.
سرانه فضاى ورزشى مناطق شهرى استان از 0/76 مترمربع در سال 1392، با 20 درصد رشد به  ▪

0/91 مترمربع در پایان سال 1396 افزایش یافته است.
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4-1-3- بخش بهداشت و درمان

ظرفیت تختهاى بیمارستانى در استان بوشهر از 898 تخت در سال 92 با بیش از 61 درصد رشد  ▪
به 1450 تخت در سال 96 افزایش یافته است.

ضریب اشغال تخت بیمارستانى از 46/5 درصد در سال 92 به بیش از 67 درصد در سال 96  ▪
است. یافته  افزایش 

تعداد پزشکان متخصص بیمارستانهاى تابع دانشگاه از 158 نفر در ابتداى دولت به 429 نفر در  ▪
سال 96 افزایش یافته است، که داراى رشد 172 درصدى میباشد.

سرانه تخت بیمارستانى از 0/8 درصد در سال 92 با 50 درصد افزایش به 1/2 درصد در سال 96  ▪
افزایش یافته است.

4-1-4-  بخش کشاورزى

سطح زیرکشت گلخانه در استان بوشهر در ابتداى دولت تدبیر و امید معادل با 92 هکتار بوده  ▪
است که با رشدى معادل با 116 درصد به 199 هکتار تا پایان سال 1396رسیده است.

میزان صادرات بخش کشاورزى در سال 92 به مقدار 55 هزار تن با ارزش 148 میلیون دالر  ▪
بوده که در سال 96 از نظر وزنى به 164 هزار تن و از نظر ارزش 355 میلیون دالر رسیده و بر این 
اساس میتوان بیان نمود که میزان صادرات از نظر وزنى 198 درصد و از نظر ارزش 140 درصد 

رشد داشته است.
با اقدام صورت گرفته در طى دولت تدبیر و امید، تولید محصوالت گلخانهاى از 19 هزارتن در  ▪

سال 1392 به 52 هزارتن در سال 1396 افزایش یافته است.
افزایش میزان فراورى محصوالت کشاورزى به میزان 2 هزار تن طى سال هاى 1392 تا 1396. ▪
ضریب مکانیزاسیون کشاورزى در طى دولت تدبیر و امید از 0/78 اسب بخار بر هکتار در سال  ▪

1392 با 58 درصد افزایش به 1/23 اسب بخار بر هکتار در سال 1396 رسیده است.
اجراى سیستمهاى نوین آبیارى تحت فشار تا پایان سال 1396 بالغ بر 30 هزار هکتار بوده که به  ▪

میزان هفت هزار هکتار آن (معادل با 24 درصد) در دولت تدبیر و امید انجام شده است.
در دولت تدبیر و امید تعداد 368 فقره جواز تاسیس صنایع کشاورزى صادر شده است که از این  ▪

تعداد جواز تاسیس صادر شده 154 واحد یه بهره بردارى رسیده است و میزان سرمایهگذارى انجام 
شده در این طرحها معادل با 2160 میلیون ریال میباشد.

تولید میگوى پرورشى طى دولت یازدهم از 8500 تن در سال 92 با رشد 58 درصدى به 13500  ▪
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تن در سال 96 افزایش یافته است.
میزان ارزش صادرات آبزیان استان بوشهر از 70 میلیون دالر در سال 92 با رشد 64 درصدى به  ▪

115 میلیون دالر در سال 96 افزایش یافته است.
میزان صارات آبزیان استان بوشهر از 12822 تن در سال 1392 با رشد 71 درصدى به 21941  ▪

تن در سال 1396 افزایش یافته است.
طى دولت تدبیر و امید میزان تولید پرورش ماهى(اعم از در قفس و استخر خاکى) به 1542 تن  ▪

در سال 1396 رسیده، در سال 1392 در این قسمت عملکردى وجود نداشته است.
میزان بهرهورى تولید میگو از 2800 کیلوگرم در هکتار در سال 1392 با رشد 9 درصدى به  ▪

است. یافته  ارتقا  هکتار  در  کیلوگرم   3040
طى سال هاى 1392 تا 1396، در مجموع 303 بند سنگى و خاکى با اعتبارى بالغ بر 863 میلیارد  ▪

ریال احداث شده است.
4-1-5- بخش مسکن، عمران شهرى و روستایى

طى سال هاى 1392 تا 1396، در مجموع 147 زمین ورزشى چمن مصنوعى در روستاهاى استان  ▪
بوشهر احداث شده است.

افزایش 10 برابرى سرانه پارکها و فضاهاى سبز روستایى در قالب اجراى طرح بوستانهاى امید  ▪
روستایى و افزایش سرانه از 0/19 مترمربع به 1/87 مترمربع 

طى سال هاى 1392 تا 1396، بیش از 5000 واحد مسکن مهر در شهرهاى زیر 25 هزار نفر در  ▪
استان احداث گردیده است.

طى سال هاى 1392 تا 1396، حدود 9200 واحد مسکن مهر در شهرهاى باالى 25 هزار نفر  ▪
در استان احداث شده است.
4-1-6- بخش انرژى

تعداد روستاهاى گاز رسانى شده از 104 روستا در سال 1392 با 275 درصد رشد به 390 روستا  ▪
در انتهاى سال 1396 رسیده است. 

تعداد شهرهاى گازرسانى شده از 30 شهر در سال 1392 با 20 درصد رشد به 36 شهر در انتهاى  ▪
سال 1396 رسیده است (به جز شهر خارگ، حدود 99 درصد خانوار شهرى تحت پوشش گازرسانى 

قرار گرفتهاند)
تعداد مشترکین روستایى گاز از 13809 مشترك در پایان سال 92 با 119 درصد رشد به 30199  ▪
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مشترك افزایش یافته است.
ضریب برخوردارى مناطق شهرى از شبکه گاز خانگى از 71 درصد در سال 1392 به 99 درصد  ▪

در پایان سال 1396 افزایش یافته است.
ضریب برخوردارى مناطق روستایى از شبکه گاز خانگى از 43 درصد در سال 1392 به 94 درصد  ▪

در پایان سال 1396 افزایش یافته است.
کاهش 32  ▪ با  سال 1392  در  درصد  از 17/87  استان  برق  انتقال  خطوط  در  انرژى  رفت  هدر 

است. رسیده   1396 سال  پایان  در  درصد   12/08 به  درصدى 
برق رسانى به 1260 واحد مسکونى مسکن مهر در شهرستان بوشهر ▪
احداث 12 کیلومتر خط دومداره فشار متوسط حد فاصل ایستگاه پرك تا شهر سیراف و احداث  ▪

دو مورد تاور حد فاصل اسکله جزیره شیف و احداث شبکه فشار متوسط دو مداره
تبدیل 8 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایى حدفاصل ایستگاه رستمى تا روستاى بوالخیر ▪

4-1-7-بخش اعتبارات و درآمد استان

درآمد گمرکات استان در سال 1392 حدود 1583 میلیارد تومان بوده که با رشد 57 درصدى  ▪
به 2482 میلیارد تومان در سال 96 افزایش یافته است و مجموع درآمد تجمعى گمرکات استان تا 

پایان سال 1396 بالغ بر 11664 میلیارد تومان بوده است.
مجموع درآمدهاى مالیاتى استان بوشهر در سال 1392 حدود 9564 میلیارد ریال بوده که با رشد  ▪

حدود 109 درصدى به 19989 میلیارد ریال در سال 1396 افزایش یافته است و مجموع درآمد هاى 
مالیاتى استان تا پایان سال 1396 بالغ بر 83674 میلیارد ریال بوده است.

مجموع صادرات غیر نفتى استان بوشهر در سال 1392 معادل با 6948 میلیون دالر بوده که با  ▪
رشد حدود 15 درصدى به 7959 میلیون دالر در سال 1396 افزایش یافته است و مجموع صادرات 

غیرنفتى استان تا پایان سال 1396 بالغ بر 39892 میلیون دالر بوده است.
مجموع عملکرد اعتبارات تملک داراییهاى سرمایهاى استانى در دولت تدبیر و امید طى سال  ▪

1392 تا 1396 معادل با 20808 میلیارد ریال بوده است.
4-1-8- اعتبارات حوزه اشتغال ▪
بانکهاى  ▪ توسط  عشایرى  و  روستایى  اشتغالزایى  تسهیالت  ریال  میلیارد  بر 1538  بالغ  پرداخت 

عامل و ایجاد اشتغال براى 2249 نفر 
پرداخت بالغ بر 346 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال فراگیر، با هدف اشتغال 811 نفر  ▪
پرداخت بالغ بر 58 میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزا به مددجویان کمیته امداد امام خمینى(ره) با  ▪
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هدف ایجاد اشتغال 152 نفر از مددجویان
4-1-9- بخش آموزش

طى سال هاى 1392 تا 1396، تعداد 1361 کالس درس با اعتبارى بالغ بر 1977 میلیارد ریال  ▪
از محل منابع اعتبارى مختلف احداث گردیده است.

طى سال هاى 1392 تا 1396، تعداد 1716 مدرسه مشتمل بر 5622 کالس با اعتبارى بالغ بر  ▪
1140 میلیارد ریال به وسایل سرمایشى و گرمایشى مجهز شدهاند.

در طى سال هاى 1392 تا 1396، تعداد 3 مجتمع خوابگاه دانشجویى با زیربناى 8260 مترمربع  ▪
با اعتبارى بالغ بر 118 میلیارد ریال احداث گردیده است.

فاز اول دانشکده هنر و معمارى دانشگاه خلیج فارس در سال 1395 با زیربناى 5000 مترمربع با  ▪
اعتبار 100 میلیارد ریال به بهره بردارى رسیده است.

کتابخانه مرکزى دانشگاه خلیج فارس در سال 1394 با زیربناى 5200 مترمربع با اعتبار بالغ بر  ▪
100 میلیارد ریال به بهره بردارى رسیده است.
4-1-10- بخش حمل و نقل و راهدارى

طول بزرگراههاى استان از 608 کیلومتر در ابتداى سال 92 با رشد 5 درصدى به 639 کیلومتر  ▪
تا پایان سال 96 افزایش یافته است.

طول راههاى اصلى استان از 522 کیلومتر در ابتداى سال 92 با رشد 16 درصدى به 608 کیلومتر  ▪
تا پایان سال 96 افزایش یافته است.

طول راههاى روستایى استان از 1878 کیلومتر در ابتداى سال 92 با 20 درصد رشد به 2246  ▪
کیلومتر تا پایان سال 96 افزایش یافته است.

طى سال هاى دولت تدبیر و امید، 137 زمین ورزشى چمن مصنوعى در  روستاهاى باالى 500  ▪
نفر جمعیت استان بوشهر احداث شده است.

 بیش از 5000 واحد مسکن مهر در شهرهاى زیر 25 هزار نفر طى سال هاى 96-92 در استان  ▪
احداث گردیده است.

کاهش متوسط عمر ناوگان بارى از 11/7 سال به 10 سال  ▪
اتوبوسى  ▪ ناوگان  (جوانترین  سال   7/4 به  سال   7/9 از  مسافربرى  ناوگان  عمر  متوسط  کاهش 

کشور)
افزایش تعداد رانندگان استان از 4717 نفر در سال 1392 به 6603 نفر در سال 1396 ▪
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افزایش ناوگان عمومى استان از 3096 دستگاه در سال 1392 به 4450 دستگاه در سال 1396 ▪
کاهش بیش از 8 درصدى تلفات جادهاى طى سال هاى 1392 تا 1396 ▪
ایمنسازى 90 مدرسه حاشیه راهها با تحت پوشش قرار دادن 8500 دانشآموز ▪
افزایش 50 درصدى تعداد دفاتر نمایندگى حمل و نقل روستایى ▪
بهره بردارى از دو مرکز مکانیزه معاینه فنى در شهرستان هاى دشتستان و بوشهر ▪
تجهیز محورهاى مواصالتى استان به سیستم هاى هوشمند ITS از 25 درصد پوشش در سال  ▪

1392 به 95 درصد پوشش در سال 1396
اشتغال زایى بیش از 1580 نفر در بخش حمل ونقل کاال، مسافر و روستایى ▪
انجام دوره هاى آموزشى ویژه پلیس راه، دانش آموزان و بدو خدمت رانندگان به تعداد بیش از  ▪

2800 نفر - دوره
افزایش 62 درصدى تعداد مجتمع هاى خدماتى رفاهى در محورهاى مواصالتى طى سال هاى  ▪

1392 تا 1396
رشد 115 درصدى صدور موافقت اصولى مجتمع هاى خدماتى رفاهى طى سال هاى 1392 تا  ▪

1396
4-1-11- بخش ارتباطات و فناورى اطالعات

ارتقا ضریب نفوذ تلفن همراه از 81 درصد در ابتداى سال 1392 به 101 درصد در پایان سال  ▪
1396

سال هاى  ▪ طى  استان  روستاى  در 511   (USO) روستایى  اجبارى  خدمات  اینترنت  اندازى  راه 
تا 1396  1392

نصب و راه اندازى 32 دستگاه خودپرداز از محل خدمات اجبارى روستایى در 32 روستاى استان  ▪
طى سال هاى 1392 تا 1396

راه اندازى اینترنت نسل سوم و چهارم در کلیه شهرهاى استان طى دولت تدبیر و امید ▪
افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت از 25/6 درصد در سال 1392 به 28/28 درصد در سال 1397 ▪
افزایش ضریب نفوذ خدمات اپراتور شبکه تلفن همراه اول از 58 درصد در سال 1392 به 71/7  ▪

درصد در سال 1396، افزایش ضریب نفوذ اپراتور شبکه تلفن ایرانسل از 35 درصد در سال 1392 
به 52 درصد در سال 1396 و افزایش ضریب نفوذ خدمات اپراتور شبکه تلفن رایتل از 0/8 درصد 

در سال 1392به 1/5 درصد در سال 1396
افزایش تعداد سایت هاى G2 به 670 سایت، G3 به 664 سایت و G4 به 579 سایت ▪
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افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت ثابت  به 10/9 درصد ▪
افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت سیار به 80/6 درصد ▪

4-2- عملکرد اعتبارات استان بوشهر طى سال هاى 1392 تا 1396  و مصوب سال 
1397

جدول شماره (19) و نمودار شماره (3) به بررسى عملکرد اعتبارات استان طى سال هاى 1392 تا  ▪
1396 میپرداز، همانگونه که مشاهده میگردد، مجموع عملکرد اعتبارات استان طى سال هاى مذکور 
حدود 20808 میلیارد ریال میباشد که بیشترین جذب اعتبارات مربوط به ردیف اعتبارات استانى و 

سه درصد نفت و گاز و برابر با 14924 میلیارد ریال است.  
4-3- عملکرد درآمدهاى استان طى سال هاى 1392 تا 1396 و مصوب سال 1397

جدول شماره (20) و نمودار شماره (4)  نیز  به بررسى درآمدهاى استان بوشهر پرداخته است،  ▪
مطابق با جدول مذکور، طى سال هاى 1392 تا 1396 عمده درآمد عمومى استان از محل مالیاتها 
اخذ شده است که برابر با 83674  میلیارد ریال میباشد و درآمد عمومى که براى سال 1397 در نظر 

گرفته شده اس، برابر با 24306 میلیارد ریال میباشد.
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جدول شماره (19)- روند عملکرد اعتبارات سال هاى 1392 تا 1396

ارقام به میلیون ریال
عملکرد منابع

1392
عملکرد 

1393
عملکرد 

1394
عملکرد 

1395
عملکرد 

مصوب 13961397

اعتبارات استانى و سه درصد درآمد 
176996435561742889177283793238709235599184حاصل از صادرات نفت و گاز

10525765891328800034741376348اعتبارات ماده 10 و 12
0327020004071323504876اعتبارات قانون استفاده متوازن
663181319822282712140643094994750033اعتبارات ردیف هاى متفرقه

3125421176255118000435066516358346420اعتبارات سفر مقام معظم رهبرى
2254081525732133588044487062545132613883713جمع کل

نمودار شماره(3)- روند عملکرد اعتبارات سال هاى 1392 تا 1396

53

  

1769964

3556174

2889177 2837932

3870923

105257 65891
328800

0
3474130

327020

0 0 407132
66318 131982 22827

1214064

309499312542

1176255

118000 435066
516358

2254081

5257321

3358804

4487062

5451326

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

1392 1393 1394 1395 1396

              10  12
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جدول شماره (20)- بررسى درآمدهاى استان بوشهر طى سال هاى 1392 تا 1397

شرح
139213931394139513961397

مجموع(12 ماهه)

عملکردمصوبعملکردعملکردعملکردعملکردعملکرد
کل درآمدهاى 

10327160135073782166631822049993209337162430606782921324عمومى
9564078126042012057547520940820199895942242717296934613مالیاتها
72351658665967133305821164849199696061199124756419040مستقیم

2328913393823472448939292329100199881043592540515583غیر مستقیم
18788955486711 76308290317710908431109173944122سایر درآمدها
انحصارات و 
137201981252013902631مالکیت دولت

خدمات فروش 
4976904902104109894437895891136984722857598کاال

حق بیمه و 
درآمدهاى 
متفرقه

1114002324504882044479132209558304081664932

جرائم و 
152620180517191452217346133853349605961550خسارات

واگذارى 
دارائیهاى 
سرمایه اى

00000200

نمودار شماره (4)- بررسى روند عملکرد درآمدهاى استانى طى سال هاى 1392 تا 1396

10327160

13507378

21666318 22049993
20933716

9564078

12604201

20575475 20940820
19989594

763082 903177 1090843 1109173 944122

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

1392 1393 1394 1395 1396





فصل پنجم: 
بررسى وضعیت پروژه هاى 
مصوب سفر ریاست محترم 
جمهورى به استان بوشهر 

در سال 1393 
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جدول شماره (21)- پروژه هاى مصوب سفر ریاست محترم جمهورى به استان بوشهر در سال 1393 

ف
عنوان پروژهردی

ب
صو

ر م
عتبا

ا

94
ى 

افت
دری

95
ى 

افت
دری

96
ى 

افت
دری

97
ى 

افت
دری

ل 
ع ک

جم
تى

اخ
رد

پ

سفر
د 
تعه

ه  
اند

م

از 
د نی

ور
ر م

عتبا
ا

یل
کم

ت ت
جه

ت 
شرف

پی
کى

یزی
ف

1
احداث راه خروجی از 

شهر بوشهر
(وعده- تفاهم)

فاز یک:1600210300506001160440300095

2
بهسازى راه اصلى
 بوشهر - گناوه - 
دیلم ـ هندیجان 
(وعده- تفاهم)

1002270242280-792210250065

3
ایجاد تاسیسات 
فاضالب شهر 

بوشهر)
(وعده- تفاهم)

17001173242956911427273300076

4
بهسازي راه اصلی 
بندر خمیر- بندر 
لنگه- عسلویه

6301217570-26636450078

5
بزرگراه برازجان- 

کنارتخته- قائمیه- 
بابامیدان

60452044-6953580014

6و7

توسعه دانشکده 
فنی و مهندسی 

دانشگاه خلیج فارس 
و کتابخانه مرکزى 
دانشگاه خلیج فارس

1652772228129/535/5120

کتابخانه 
دانشگاه( به 
بهره بردارى 
رسیده) - 

(دانشکده فنى 
مهندسى82 

درصد)

8
تأمین فضاهاي 

آموزشی دانشکده 
برازجان

دانشگاه خلیجفارس
100239145/951/948/1-100
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ف
عنوان پروژهردی

ب
صو

ر م
عتبا

ا

94
ى 

افت
دری

95
ى 

افت
دری

96
ى 

افت
دری

97
ى 

افت
دری

ل 
ع ک

جم
تى

اخ
رد

پ

سفر
د 
تعه

ه  
اند

م

از 
د نی

ور
ر م

عتبا
ا

یل
کم

ت ت
جه

ت 
شرف

پی
کى

یزی
ف

9
احداث مجتمع 
فرهنگی هنري 

عسلویه
148242766161331517045

10
تأمین فضاهاي 

پژوهشی و فناوري 
پارك علم و فناوري 

بوشهر
125941009435/5323/5-10060

استادیوم 15 هزار 11
12091نفري بوشهر

 :50)
اعتبارات 
سفر)+ 

(25: منابع 
استانى)

 :94)
اعتبارات 

سفر)
 :65) +
منابع 
استانى)

7/5242,5--100

احداث سد خائیز 12
483515023346746730-100تنگستان





فصل ششم : 
بررسى تعداد و اعتبار پروژه هاى 
به بهره بردارى رسیده طى دولت 

تدبیر و امید
(سال هاى 1393 تا 1397)
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اجراى پروژه هاى خرد و کالن عمرانى، مصداق عینى پاسخگویى دولت به مطالبات مردم و تامین 
نیازمندیهاى متنوع  و نامحدود آنهاست. اهداف راهبردى دولت در استان ، هدفمند ساختن پروژه ها 
جلب  بر  عالوه  اى  توسعه  و  عمرانى  پروژه هاى  اجراى  زیرا  است  حوزه  این  کردهاى  هزینه  و 
سوى  از  مینماید.  را فراهم  پایدار  اقتصاد  بخشهاى  سایر  ضرورى  بناهاى  زیر  عموم،  رضایتمندى 
دیگر، شاخص ارزیابى عملکرد دولتها در مقیاسهاى ملى و منطقهاى نیز وابستگى مستقیم به میزان 

جذب اعتبارات و انجام پروژه ها دارد.
رشد قابل توجه اعتبارات و تخصیص آن در قیاس با سال هاى پیشین بیانگر عنایت دولت به استان 
بوشهر است. در ادامه فهرستى از وضعیت پروژه هاى به بهره بردارى رسیده به مناسبت هفته دولت 

و دهه فجر در شهرستانهاى مختلف ارائه شده است.
جدول شماره (22)- خالصه وضعیت عملکرد پروژه هاى دولتى به بهره بردارى رسیده دولت هاى یازدهم و دوازدهم

(ارقام میلیارد تومان)

مقیاسعنوانردیف
دولت دولت یازدهم

دوازدهم
سال 

93
سال 

94
سال 

سال 97سال 9596

پروژه هاى افتتاحى در هفته 1
دولت

254401544394439تعداد

مبلغ 
2822983584701014(میلیارد تومان)

پروژه هاى افتتاحى در دهه فجر2
343506451335460تعداد

مبلغ
185421320386994(میلیارد تومان)

جمع کل
مبلغ (میلیارد تومان)

597907995394899تعداد

4677196784702008
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جدول شماره ( 23)- تعداد و مبلغ اعتبار پروژه هاي به بهره بردارى رسیده در هفته دولت سال 1393 

(مبالغ به میلیون ریال)

شهرستانردیف

مسکن مهر و بازسازي اعتبارات
جمع کلتولیدي اقتصاديمناطق

تعداد 
پروژه

مبلغ به 
میلیون 
ریال

تعداد 
پروژه

مبلغ به 
میلیون 
ریال

تعداد 
پروژه

مبلغ به 
میلیون 
ریال

تعداد 
پروژه

مبلغ به میلیون 
ریال

221,182,52918,000231,190,529بوشهر1

2079,65115502180,201تنگستان2

1242,25935,8501548,109جم3

50239,823133,900431,60055305,323دشتستان4

45318,0441214,320422,31050554,674دشتی5

6125,613813,95014139,563دیر6

13385,56213385,562دیلم7

35106,07135106,071عسلویه8

36270,16036270,160کنگان9

1351,4371160,28824111,725گناوه10

در سطح 11
226,35013,244,00033,270,350استان

2542,827,49933,492,22032142,5482896,462,267جمع
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جدول شماره ( 24)- تعداد و مبلغ اعتبار پروژه هاي به بهره بردارى رسیده در دهه فجر 1393

(مبالغ به میلیون ریال)

شهرستانردیف
اعتبارات 

جمع کلتولیدي اقتصادي(ملی، استانی،رهبري و سایر)

مبلغ تعداد پروژهمبلغ تعداد پروژهمبلغ تعداد پروژه

32405,432337,00035442,432بوشهر1
20141,84520141,845تنگستان2
2466,449231,1002697,549جم3
83363,4625146,00088509,462دشتستان4
4296,754668,72548165,479دشتی5
23120,25618,15024128,406دیر6
27144,21527144,215دیلم7
30136,49030136,490عسلویه8
27270,77527270,775کنگان9
35108,27635108,276گناوه10

3431,853,95417290,9753602,144,929جمع



79بخش اول: وضعیت موجود شهرستان

جدول شماره (25)-تعداد و مبلغ اعتبار پروژه هاي به بهره بردارى رسیده در هفته دولت سال 1394

(مبالغ به میلیون ریال)

شهرستانردیف
جمع کلجمع کلتولیدي و اقتصادياعتبارات

تعداد 
تعداد مبلغ پروژه

تعداد مبلغ پروژه
تعداد مبلغ پروژه

مبلغ پروژه

34830,686263,46036894,146721,788,292بوشهر1
25130,91625130,91650261,832تنگستان2
25184,25025184,25050368,500جم3
107463,458212,600109476,058218952,116دشتستان4
62367,284118,00063385,284126770,568دشتی5
17125,65117125,65134251,302دیر6
1686,2501686,25032172,500دیلم7
35315,43535315,43570630,870عسلویه8
46282,20646282,20692564,412کنگان9
32148,175316,40035164,57570329,150گناوه10

در سطح 11
247,770247,770495,540استان

4012,982,0818110,4604093,092,5418186,185,082جمع
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جدول شماره (26)-تعداد و مبلغ اعتبار پروژه هاي به بهره بردارى رسیده در دهه فجر 1394 

 (مبالغ به میلیون ریال)

شهرستانردیف

اعتبارات (ملی، 
جمع کلمسکن مهرتولیدي اقتصادياستانی،رهبري وسایر)

تعداد 
تعداد مبلغ پروژه

تعداد مبلغ پروژه
تعداد مبلغ پروژه

مبلغ پروژه

62937,9087143,118691,081,026بوشهر1

31272,12014,20032276,320تنگستان2

43299,16943299,169جم3

125605,11217,5001428,0001271,040,612دشتستان4

63278,07528,82065286,895دشتی5

43170,60443170,604دیر6

674,650674,650دیلم7

48380,52448380,524عسلویه8

38538,2261420,00039958,226کنگان9

47655,395444,00051699,395گناوه10

در سطح 11
11,200,00011,200,000استان

5064,211,78316627,63821,628,0005246,467,421جمع



81بخش اول: وضعیت موجود شهرستان

جدول شماره (27)-تعداد و مبلغ اعتبار پروژه هاي به بهره بردارى رسیده در هفته دولت 1395 

(مبالغ به میلیون ریال)

شهرستانردیف
جمع کلتولیدي و اقتصادياعتبارات

تعداد مبلغ تعداد پروژه
تعداد مبلغ پروژه

مبلغ پروژه

681,277,3766188,791741,466,167بوشهر1

58119,52213,50059123,022تنگستان2

84200,18584200,185جم3

114427,267114427,267دشتستان4

89354,34189354,341دشتی5

1636,6501636,650دیر6

14148,50414148,504دیلم7

3488,1573488,157عسلویه8

32394,01632394,016کنگان9

35535,76814,60036540,368گناوه10

5443,581,7868196,8915523,778,677جمع
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جدول شماره (28)-تعداد و مبلغ اعتبار پروژه هاي به بهره بردارى رسیده در دهه فجر سال 1395 

(مبالغ به میلیون ریال)

شهرستانردیف
جمع کلجمع کلتولیدي اقتصادياعتبارات

تعداد 
تعداد مبلغ پروژه

تعداد مبلغ پروژه
تعداد مبلغپروژه

مبلغ پروژه

45784,8537546,741521,331,594591,878,335بوشهر1
44166,773253,50046220,27348273,773تنگستان2
55211,89855211,89855211,898جم3
128740,3154115,221132855,536136970,757دشتستان4
60288,174419,81564307,98968327,804دشتی5
35490,7325112,90840603,64045716,548دیر6
18142,36618142,36618142,366دیلم7
18194,93414,368,100194,563,034208,931,134عسلویه8
1485,22016,5701591,7901698,360کنگان9
3499,208226,60036125,80838152,408گناوه10

4513,204,473265,249,4554778,453,92850313,703,383جمع



83بخش اول: وضعیت موجود شهرستان

جدول شماره (29)-تعداد و مبلغ اعتبار پروژه هاي به بهره بردارى رسیده در هفته دولت سال 1396 

 (مبالغ به میلیون ریال)

شهرستانردیف
جمع کلمسکنتولیدي و اقتصاديعمرانى

تعداد 
تعداد مبلغ پروژه

تعداد مبلغ پروژه
تعداد مبلغپروژه

مبلغ پروژه

49914,1754117,7352108,400551,140,310بوشهر1
55406,921    55406,921تنگستان2
40449,311    40449,311جم3
89587,297317,858386,40095691,555دشتستان4
35393,568  33373,759219,809دشتی5
30130,542  25108,492522,050دیر6
17373,528    17373,528دیلم7
28415,543  27384,543131,000عسلویه8
32631,45116,292117,00034654,743کنگان9
25165,8041500552,63231218,936گناوه10
در سطح 11

2299,756    2299,756استان
3944,695,03717215,24411264,4324225,174,713جمع

جدول شماره (30)-تعداد و مبلغ اعتبار پروژه هاي به بهره بردارى رسیده در هفته دولت سال 1396 

 (مبالغ به میلیون ریال)

شهرستانردیف
جمع کلتولیدي اقتصادياعتبارات عمرانى

تعداد 
تعداد مبلغ پروژه

تعداد مبلغ پروژه
مبلغپروژه

40535,7528475,574481,011,326بوشهر1
68336,391115,37569351,766تنگستان2
31164,271494,37235258,643جم3
67764,975530,14672795,121دشتستان4
16221,517229,81918251,336دشتی5
23147,38528,28025155,665دیر6
12284,90612284,906دیلم7
11238,7732129,37913368,152عسلویه8
22180,985120,00023200,985کنگان9
16154,164321,10019175,264گناوه10
14,50014,500در سطح استان11

3073,033,61928824,0453353,857,664جمع
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جدول شماره (30)-تعداد و مبلغ اعتبار پروژه هاي به بهره بردارى رسیده در هفته دولت سال 1397 

 (مبالغ به میلیون ریال)

شهرستانردیف
کل پروژه هاى افتتاح شده

مبلغ تعداد پروژه
971881803بوشهر1
361243074تنگستان2
32269312جم3
961149810دشتستان4
414138920دشتی5
39381040دیر6
16190108دیلم7
22316356عسلویه8
22219603کنگان9
38354355گناوه10

43910144381جمع

جدول شماره (30)-تعداد و مبلغ اعتبار پروژه هاي قابل بهره بردارى رسیده در دهه فجر سال 1397 

 (مبالغ به میلیون ریال)

اعتبارات عمرانىشهرستانردیف
مبلغ تعداد پروژه

761402876بوشهر1
28300092تنگستان2
33251987جم3
1041758921دشتستان4
484446605دشتی5
46410576دیر6
22263488دیلم7
35586786عسلویه8
25266576کنگان9
43257631گناوه10

3569945538جمع


