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 پیشگفتار

 جپن مدت میان دوره یک برای سال چند هر در خاص مقاطع در معموالً و شهرستانی استانی توسعه هایبرنامه

 استان توسعه برنامه آخرین اساس این بر. شوند می تنظیم کشور ساله پنج ایهبرنامه یبندزمان با مطابق و ساله

 و زمانی برنامه اساس بر0693-0011 دوره برای که است توسعه ششم برنامه به مربوط آن عملیاتی های برنامه و

 برنامه استان، وسعهت برنامه املش 0691 لغایت 0691 ایهسال در ورکش برنامه سازمان ارسالی دستورالعمل

 تدوین گردید. اهرستانهش عملیاتی برنامه و استان عملیاتی

شهرستان منتخب کشور و بنا بر ضرورت تهیه و  60ای نظام نامه طرح توسعه فراگیر ماده 10مطابق با چارچوب 

رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان شهرستان تدوین برنامه راهبردی، عملیاتی توسعه پایدار شهرستان گناوه با 

 تجربیات ،و استانی ملی های توسعه ایبرنامه بر حاکم فکری مبانی نظرگرفتن در بامنتخب استان، این سند 

 دستورالعمل همچنینو  استان، اجرایی هایدستگاه در موجود کارشناسی توان و استانی پیشین هایبرنامه

 برنامه آن از پس و راهبردی فاز درگناوه  شهرستان توسعه برنامه تهیه به قداما ،وزارت محترم کشور ابالغی

 تجه استان توسعه و ریزی برنامه شورای در تصویب و بررسیکه پس از تدوین و  است کرده شهرستان عملیاتی

 گردید. ارسال اجرایی ایهدستگاه و فرمانداری به اجرا و برداری رههب

 

 علی درویشی

 ن مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهررییس سازما
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 کلیات  -1

 چشم انداز -1-1

های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و برخوردار از سازمان  با تأکید برارتقاء شاخصتوسعه پایدار و متوازن  -

های دارای مزیت شهرستان از جمله تجارت خارجی ارتقاء یافته در بخش ها وخدماتفضایی متعادل، زیرساخت

 و صنایع تبدیلی آبزیان گردشگرینقل دریایی، شیالت،  و حمل و

 اهداف  -1-2

 هیپا ایدر یها تیارزش در فعال رهیتوسعه زنج -

 هیپا ایو در انیدانش بن عیارتقاء سهم صنا -

 خییبومی و تار راثیاجتماعی و حفظ م هیزندگی و ارتقاء سرما تیفیبهبود ک -

 مناطق ساحلی یریپذ تیجمع تیظرف شیافزا -

 داریمتعادل و پا ییازمان فضابه س ابییدست -

 المللی نیو ب یمنطقه ااستانی،  یوندهایبر پ دیبا تاک بییشبکه حمل و نقل ترک تیو ظرف ییارتقاء کارا -

 استان بنادر تیرفظاز  شهرستانسهم بنادر  شیافزا -

 ی ساحلی دریایی و تجاریممتاز گردشگر گاهیبه جا ابییدست  -

 ییغذا تیبه امن ابییو دست انیوآبز یورزدار کشا تیمحصوالت مز داریپا دیتول -

 ستیز طیو مح عییمنابع طبپایدار از  توسعه و بهره برداری، ءای، اححفظ -

 های مردمی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه مشارکت -

 های شهرستانهای اقتصادی با تاکید بر توسعه مزیتتنوع بخشی به فعالیت -

 رتقاء بهره وری آنهاکاهش هدررفت آب و انرژی و ا -
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 روش شناسی و ارتباط با اسناد فرا دست  -1-3

 

انتخاب تکنیک و روش مناسب بـرای تجزیـه و تحلیل موضوعات مـورد بررسی از اهمیت خاصی برخـوردار بـوده و       

ای نیز،  یـا منطقهریـزی ملـی  نقش کلیدی در کیفیـت نتایـج بدسـت آمـده از تجزیـه و تحلیـل دارد. در بحـث برنامه

رو، تحـت تاثیــر تکنیــک  های پیـشحـل برتـر بـرای حل چالشه تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و انتخـاب یـک را

ای در میـزان  کننـده توانــد نقـش تعیین ریــزی قرارداشــته و اســتفاده از یــک تکنیــک کارآمــد میبرنامه

  .ه داشـته باشـدتاثیرگـذاری تصمیمـات اتخـاذ شـد

در تهیه و تدوین این سند از نتایج مطالعات و اسناد باالدست بویژه مطالعات آمایش سرزمین استان بوشهر برنامه      

ها توسعه ششم استان و شهرستان و همچنین سایر مطالعات بویژه در خصوص  ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستان

 استفاده گردیده است.  

های مهم شهرستان در مقایسه با استان از آخرین اطالعات یین و تبیین وضع موجود شهرستان اطالعات بخشدر تع    

های اجرایی منتشره در نشریات مرکز آمار ایران، سالنامه آماری و گزارش اقتصادی استان و اطالعات ارسالی از دستگاه

تگی شهرستان نیز از نتیجه طرح مطالعاتی با عنوان استفاده شده است. در تحلیل وضعیت موجود و سطوح توسعه یاف

های استان بوشهر بر اساس درجه توسعه یافتگی بهره گیری شده بررسی روند همگرایی توسعه و طبقه بندی شهرستان

 است

 

 

 

 



8931 سال –سند توسعه شهرستان گناوه   

 
10 

 

 ها و تنگناهاتعیین وضع موجود و ظرفیت -2

 تعیین وضع موجود  -2-1

 نیروی انسانی موقعیت جغرافیایی ، وضعیت جمعیت و - 2-1-1

  : موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی -           

 61دقیقه و  60درجه و  19ثانیه طول جغرافیایی و  10دقیقه و  63درجه و  11شهرستان گناوه در فاصله               

کیلومتر و  00181و طول ساحل  لومترمربعیک 0.3180ثانیه عرض جغرافیایی قرار گرفته است. این شهرستان با وسعت 

به مرکزیت بندر گناوه از شمال به شهرستان دیلم و استان کهکیلویه و بویراحمد، از جنوب به شهرستان بوشهر، از شرق 

درصد ازکل مساحت استان را به خود اختصاص  ./00به شهرستان دشتستان و از غرب به خلیج فارس محدود بوده و 

 داده است. 

متر، میانگین بارندگی ده ساله  111درصد، صفر و حداکثر  0/16سطح دریا، سهم مرز آبی حداقل ارتفاع شهرستان از 

 باشد.سانتی گراد می 0/11میلیمتر و میانگین درجه حرارت مرکز شهرستان در سال  163شهرستان 

ان دهست1شهر)گناوه و بندرریگ(، 1بخش)مرکزی وریگ(،1بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی این شهرستان دارای 

 آبادی خالی از سکنه ( بوده است. 01آبادی دارای سکنه و  11آبادی ) 31)حیات داوود و ریگ( و 
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 نقشه موقعیت شهرستان گناوه
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 تحوالت جمعیتی شهرستان:   -     

درصد ./.بوده که  نفر 0110.0گناوه  جمعیت شهرستان 0691براساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن               

درصد در نقاط روستایی سکونت 1/11ودرصد در نقاط شهری 11/.از این تعداد  شود. ستان را شامل میجمعیت ا

متوسط رشد سالیانه جمعیت این   .انددرصد از جمعیت شهرستان راتشکیل داده10/1تنها  غیر ساکنجمعیت . اندداشته

 خانوار1.0.0 شهرستان خانوار باشد. تعدادمی 912برابر آن نسبت جنسی و  درصد 1/1برابر  0691-0691شهرستان در دوره 

   .نفر است 3/6 آن برابر بعد خانوار و

   :وضعیت نیروی انسانی شهرستان -

درصد( 3./1نفر از آن ) ..1.1باشد که  نفر می 610.0ساله و بیشتر این شهرستان برابر  01جمعیت فعال 

اند. سهم جمعیت فعال این شهرستان از  د اختصاص دادهدرصد( را جمعیت بیکار به خو 1/06)  0693جمعیت شاغل و 

نفر 1111نفر و جمعیت فعال روستایی برابر با 11010باشد. جمعیت فعال شهری برابر با  درصد می 9/1کل استان برابر با 

رابر باشد. همچنین جمعیت غیر فعال شهرستان ب درصد می 1/10و سهم جمعیت فعال روستایی در این شهرستان برابر با 

 دهد. درصد از کل جمعیت غیر فعال استان را تشکیل می 0/9نفر بوده که  09.13با 

 9/11نفر ) 3019درصد( در شهر و  0/11نفر)  10316نفر گزارش شده که  ..1.1تعداد شاغالن این شهرستان 

وده که سهم شاغالن زن نفر مرد و مابقی زن ب 10101باشند. از این تعداد شاغالن شهرستان درصد( در روستا شاغل می

دهند. ترکیب شاغلین این  درصد از شاغالن استان را تشکیل می 1/.درصد می باشد. شاغالن شهرستان  1/00برابر با 

درصد است که بیشترین سهم  3/31و   6/11،  01های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب  شهرستان در بخش

و  3./1رخ اشتغال و نرخ بیکاری این شهرستان به ترتیب برابر با شاغلین به بخش خدمات اختصاص دارد.همچنین ن

 درصد می باشد.  1/06
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 1398مراکز شهری و روستایی شهرستان گناوه در سال نقشه 
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 1398-میزان و سهم  موالید و  مرگ و میر: 1جدول 

 استان شهرستان عنوان

 03611 0110 میزان والدت ثبت شده

 0031 101 میزان فوت ثبت شده

 011 3/9 سهم والدت در استان

 011 0/00 سهم فوت در استان

 01630 01.3 میزان والدت درنقاط شهری

 6990 ..1 میزان والدت در نقاط روستایی

 6110 011 میزان فوت  در نقاط شهری

 01.1 011 میزان فوت در نقاط روستایی

 011 1/1 سهم فوت نقاط شهری از کل فوت

 اط شهری ازکل فوت استان هستسهم فوت نق 

 جمعیتی های: مقایسه برخی آمار2جدول 

 شاخص
 واحد

 گیری اندازه

 98 90سال  88سال 

 شهرستان استان شهرستان استان شهرستان استان

 0110.0 0036011 91096 0161909 .600. 3131.. نفر جمعیت ) کل (

 1/1 0/1 3/0 0/6 - - درصد نرخ رشد سالیانه

 10.11 311111 01116 131911 .0096 03.131 نفر ردانجمعیت م

 11319 .10131 00191 010990 000.1 00.111 نفر جمعیت زنان

 19110 61911. 39119 110696 30.11 111031 نفر جمعیت شهری

 11111 611091 11130 611996 0.133 616019 نفر جمعیت روستایی

 01 0911 1 1136 1 1696 نفر جمعیت غیرساکن

 ./11 ./10 11 .1/3 1/11 0/31 درصد نرخ شهرنشینی

 3/6 3/6 0 1/0 1/0 3/0 خانوار بعد خانوار

 011 000 011 009 010 001 - نسبت جنسی

 تراکم نسبی جمعیت
نفر در 

 کیلومتر مربع
6. 00 00 0. 11 10 
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1398های شهرستان گناوه سال تعداد آبادی:3جدول   

 تعداد شرح

هاکل آبادی  31 

های دارای سکنهآبادی  11 

های خالی از سکنهآبادی  01 

خانوار 20های زیر آبادی  10 

خانوار و بیشتر 20های دارای آبادی  60 

خانوار و بیشتر 100های دارای آبادی  03 

 

  1398ساله و بیشتر بر حسب وضعیت فعالیت ) سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  10جمعیت :4جدول 

 شرح

 جمعیت غیر فعال فعالجمعیت  

 محصل بیکار شاغل جمع
خانه 

 دار

دارای 

درآمد 

 بدون کار

 جمع سایر

 6094 797 392 3096 19 893 3491 3994 گناوه

 8691 7 693 4927 3918 8 38 4338 استان

 

(1398ساله و بیشتر )سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  10نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت :8جدول   

 شرح کل شهری روستایی

 گناوه 4939 6939 7938

 استان 8943 7941 1948
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(1398ساله و بیشتر )سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  10نرخ بیکاری جمعیت  :6جدول   

 شرح کل شهری روستایی

 گناوه 8913 8914 998

 استان 4912 7913 899

 

 سهم بخش های فعالیت  -

وه و به خصوص شهر گناوه بر اساس تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه یه اقتصاد مردم گناپا           

 اشتغال در کشاورزی بخش سهم .کنند امارات است که عمده ساکنان شهر گناوه اقتصاد خود را از این راه امرار معاش می

بوده  0691سال درصد در  3/31 خدمات بخش سهم و درصد 6/11معدن و صنعت بخش سهم درصد، 01شهرستان 

  است.

 وضعیت کاربری اراضی شهرستان  -2-1-2

هکتار معادل  011116863هکتار است. که از این مقدار  0.3106833ی شهرستان گناوه ها یکاربرمجموع مساحت 

، ی زراعی آبی، زراعی دیمها یکاربردرصد اراضی این شهرستان به اراضی سبز و باز تعلق دارد. این اراضی شامل  90810

، ها اچهیدر، ها لیمسی، باغات و نخلستان و اراضی فاقد پوشش است. در رتبه بعد اراضی آبی همانند کار جنگلمراتع، 

درصد اراضی را  0811هکتار برابر  .09186.آب نیز مساحتی حدود  ریتأثی اراضی تحت طورکل بهسایت پرورش میگو و 

مناطق صنعتی است تعلق دارد و  رندهیدربرگی تولیدی که ها یرکاربشامل شده است. در این میان کمترین مساحت به 

 درصد اراضی شهرستان گناوه را به خود اختصاص داده است. 1810هکتار معادل  19813با  مساحت 
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 )هکتار( گناوه شهرستانی ها یمساحت کاربر: 7جدول 

 نسبت ) درصد( مساحت )هکتار(  3کاربری سطح  2کاربری سطح  1کاربری سطح 

 %1811 1.861 اسکله -بندر (Activityفعالیتی ) 

 سبز و باز

 (Green & Brown Land) 

 %0863 1163863 زراعی آبی

 زراعی دیم
 %13810 09190810 زراعات دیم

 %03813 61.01803 با مرتع توأمزراعت دیم 

 مراتع
 %118.1 19860..6 مراتع کم تراکم

 %.981 0.116806 مراتع نیمه متراکم

 یکار جنگل

 %1816 9.9801 ی دست کاشتها جنگل

 %1811 61811 جنگل تنک

 %1810 03801 زار و درختچه زار شهیب

 %1861 .39181 باغات و نخلستان

 فاقد پوشش

 %1811 0391801 اراضی گلی

 %9819 01.09803 ی سنگیزدگ رونیباراضی بدون پوشش و 

 %.181 9.10890 و نمکزاراراضی شور 

 %1800 111800 یا ماسهی ها پهنه

 %90810 0111.0800 جمع

تأسیسات 

 (Infrastructureزیرساختی)
 %1811 01811 نیروگاه

 تولیدی

(Product) 
 %1810 19811 شهرک صنعتی مناطق صنعتی

 سکونتگاهی

 (Settlement) 
 %0860 10.3810 سکونتگاهی

 اراضی آبی

(Water Land) 

 %0810 0960891 مسیل

 %1811 101811 رودخانه

 %.081 1691809 سایت پرورش میگو دریاچه

 %0893 ..63118 اراضی تحت تأثیر آب

 %0811 091869. جمع

 %011 0.3106833 جمع کل
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 وضعیت  موجود بخش آموزشی ، اجتماعی  و فرهنگی  -2-1-3

 نرخ باسوادی -       

و در  نقاط  9./3درصد بوده است. نرخ  باسوادی در نقاط شهری  ../.د حدو 0691میزان باسوادی شهرستان در سال 

 درصد بوده است.  3./1روستایی 

درصد ازجمعیت دانش آموزی استان راتشکیل میدهد.  0/9نفر می باشد که  10161تعداد دانش آموزان این شهرستان 

 اشند.درصد معلمان استان در شهرستان گناوه مشغول به کار می ب ./3همچنین 

نفر می باشد.همچنین نسبت معلم به دانش آموز در شهرستان  16تراکم دانش آموز در مدارس استان و شهرستان گناوه 

 گناوه با استان برابر است .

 66باب مدرسه متوسطه دوره اول و  01باب آن مدرسه ابتدایی،   6.باب بوده که .01مجموع مدارس این شهرستان 

 دهد.  م تشکیل میباب آن متوسطه دوره دو

رشته آموزشی می باشد.  نسبت  0.کارگاه آموزشی و  01مرکز ثابت ،  1این شهرستان دارای  فنی و حرفه ای -

آموزش گیرنده  .91مرکز خصوصی با  01نفر می باشد.همچنین در این شهرستان  9آموزش دیده   0111مربی به 

 وجود داشته است .

 1398بر حسب نقاط شهری و روستایی در سال بیش تر بر حسب  و لهسا 6 در جمعیتوادی ان با سزمی:8جدول 

 شهرستان
 میزان باسوادی

 روستایی شهری کل

 86 6989 8988 گناوه

 88 8990 2989 استان

 

 

 

 

 



8931 سال –سند توسعه شهرستان گناوه   

 
19 

 

 98استان در  سال  و ن گناوهقایسه شاخص های بخش آموزش عمومی در بین شهرستام: 9جدول 

 نسبت معلم به دانش آموز شرح
 آموزان دانش تراکم

 مقاطع در کلیه

 

 تعداد معلم تعداد دانش آموز

 313 10161 16 1816 گناوه

 1..1 119011 16 1816 استان

 

 

 1398-مقایسه شاخص های بخش آموزش در بین شهرستان گناوه و استان : 10جدول 

 شهرستان

 تعداد آموزشگاه

 جمع کل متوسطه عمومی متوسطه اول ابتدایی  

 .01 66 01 6. ناوه گ  

 0103 603 006 911 استان  

   

 

 1398 -مقایسه شاخص های بخش آموزش فنی و حرفه ای در بین شهرستان گناوه و استان : 11جدول 

 

 

 

 

 شرح

مراکز ثابت 

فنی و 

 ای حرفه

 )واحد(

های  کارگاه

 آموزشی 

 )کارگاه(

های  رشته

آموزشی 

 مراکز 

 )رشته(

 تعداد

 مربیان

 )مربی(

موزش تعداد آ

 دیدگان

 )نفر(

مراکز فنی 

ای  حرفه

 خصوصی

 )واحد(

تعداد آموزش 

مراکز  دیدگان

 خصوصی

 )نفر(

 .91 01 1011 01 0. 01 1 گناوه

 11339 .03 11001 .01 910 030 01 استان
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 بخش بهداشت و درمان -

مرکز  01هزار نفر(، 01تخت به ازای هر  06/.تخت فعال) .069بیمارستان با  1، دارای .069شهریتان گناوره در سال 

خانه بهداشت روستایی بوده است  .0مرکز روستایی( و  1مرکز بهداشتی درمانی شهری و  1خدمات جامع سالمت )

درصد پزشکان شهرستان دارای تخصص و 13می باشد.  1/.نسبت خانه بهداشت فعال به ازاء هزار نفر جمعیت روستایی 

نفر می باشد.نسبت پزشک  1هزار نفر جمعیت در این شهرستان  01دادپزشک به ازاء فوق تخصص می باشند. تع

 .نفر می باشد 0هزار نفر جمعیت  01متخصص به 

 

 1398 -استان  و مقایسه شاخص های بخش بهداشت و درمان در بین شهرستان گناوه: 12جدول 

 مرکز بهداشتی  شهرستان

 درمانی شهری

مرکز 

 بهداشتی 

درمانی 

 ییروستا

 تعداد خانه های

 فعال بهداشت 

 سرانه مرکز 

 بهداشت شهری 

هزار  10به ازاء 

 نفر جمعیت 

 سرانه مرکز

بهداشت  

 روستایی 

هزار  10به ازاء 

 نفر جمعیت

 نسبت خانه 

 بهداشت فعال 

 به ازاء هزار نفر 

جمعیت 

 روستایی

 ./1 1/1 1/1 .0 1 1 گناوه

 1/1 0 1/6 111 60 11 بوشهر استان

 

 

 

 1398 -مقایسه شاخص های بخش بهداشت و درمان در بین شهرستان گناوه، استان و کشور: 13جدول 

 شهرستان
 تعداد 

 پزشکان 

 عمومی

 تعداد 

 پزشکان

 متخصص  

 تعداد 

پزشکان 

 عمومی

 و متخصص 

 تعداد 

 پزشکان عمومی

هزار نفر 10به  

 جمعیت

 تعداد 

پزشکان 

 متخصص 

 هزار نفر 10به 

 جمعیت

 سرانه 

 زشک عمومیپ

و متخصص به  

 هزار نفر 10

 جمعیت

 197 4 193 71 40 31 گناوه

 198 294 893 948 498 480 بوشهر استان
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 1398 -مقایسه شاخص های بخش بهداشت و درمان در بین شهرستان گناوه و استان : 14جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش فرهنگ و هنر ،گردشگری  -

نفر عضو در شهرستان وجود داشته است.  1161جلد کتاب و  91360کتابخانه عمومی ، با 3تعداد  .069در پایان سال 

می باشند. مجموع سطح زیربناهای مجتمعهای فرهنگی و هنری این ناشر  1تعداد ناشران فعال در این شهرستان 

 درصد  سطح کل زیربناهای مجتمهای فرهنگی و هنری استان  است . 3/3مترمربع می باشد که  1131شهرستان 

 1398 -مقایسه شاخص های بخش فرهنگ و هنر در بین شهرستان گناوه، استان و کشور : 18جدول 

 شرح

سطح زیربنای 

ای ه مجتمع

فرهنگی و 

 هنری)مترمربع(

 زیربنای سالن

های 

 نمایش)مترمربع(

شمارگان 

مطبوعات 

 انتشاریافته

ناشران 

 فعال

تعداد 

 نشریات

تعداد 

 کتابخانه

تعداد 

 کتاب

تعداد 

 اعضا

 1161 91360 3 0 1 00011 311 1131 گناوه

 601.1 931991 33 11 .1 1600361 1101 60111 استان

 

 1398های گردشگری شهرستان گناوه و استان در سال بهمقایسه جاذ:16جدول 

 

 

 

 

 

 شرح
تعداد 

 بیمارستان

تعداد تخت 

 فعال موجود

تعداد تخت 

فعال به ازای 

 زار نفرهر ده ه

نسبت تخت 

موجود به 

 مصوب

 011/6 06/. .06 1 گناوه

 0. 01/0 0001 .0 استان

گونه              

 شهرستان 

 تاریخی -فرهنگی  طبیعی کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 011 11 011 00 011 9. استان

 . 3 00/1 0 9/1 1 گناوه
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 1398 استان در سال مقایسه تسهیالت و خدمات گردشگری موجود شهرستان گناوه و: 17جدول 

 شهرستان

دفتر خدمات  مهمانپذیرها

و  یمسافرت

و ی تورگردان

 تورگردانان

شرکت ها و 

دفاتر خدمات 

مسافرتی و 

 زیارتی

رستوران 

و تاالر 

 پذیرایی
تعداد 

 مهمانپذیر

تعداد 

 اتاق

تعداد 

 تخت

 4 4 0 117 38 1 گناوه

 24 36 21 892 191 12 استان

 

 تربیت بدنی 

 36نفر بوده که از این تعداد  311.در شهرستان برابر .9د ورزشکاران تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی در سال تعدا

درصد به زنان اختصاص داشته است. هچنین تعداد ورزشکاران تحت پوشش نهادهای ورزش  61درصد به مردان و 

نان اختصاص داشته است. تعداد کارشناسان درصد آن به ز 01درصد آن به مردان و  6.نفر بوده که  1001قهرمانی 

سالن  19این شهرستان دارای   .نفر می باشد 131نفر و تعداد مربیان ورزشی   11ورزشی شهرستان در این سال برابر با 

 سالن خصوصی می باشد. 16سالن دولتی و  3شامل ورزشی 

تر مربع می باشد.همچنین سرانه ورزشی م 1161هزار نفر جمعیت  01سرانه فضای های ورزشی روباز به ازاء هر 

نسبت افراد تحت پوشش نهادهای ورزشی همگانی به  .مترمربع می باشد 0061هزار نفر جمعیت  01سرپوشیده به ازاء 

هزار نفر  01نفر و نسبت ورزشکاران تحت پوشش نهادهای ورزشی قهرمانی به ازاء  31.هزار نفر جمعیت  01ازاء 

  .نفر می باشد 091جمعیت 

 1398 –مقایسه شاخص های بخش تربیت بدنی در بین شهرستان گناوه و استان :18جدول 

 

 شهرستان

پیش بینی 

جمعیت سال 

1398 

سرانه فضای ورزشی 

 روباز

هزار نفر  10به ازاء 

 جمعیت

 )مترمربع(

 سرانه فضای

 ورزشی سرپوشیده

هزار نفر  10به ازاء 

 جمعیت

 )مترمربع(

مساحت سرانه 

 سالنهای ورزشی

 دولتی

هزار نفر  10به ازاء 

 جمعیت

 )مترمربع(

مساحت سرانه 

سالنهای ورزشی 

 خصوصی

هزار نفر  10به ازاء 

 جمعیت

 )مترمربع(

نسبت افراد تحت 

پوشش نهادهای 

به همگانی   ورزش

هزار نفر  10ازاء 

 جمعیت

 )نفر(

نسبت ورزشکاران 

تحت پوشش نهادهای 

به ازاء ورزش قهرمانی 

 هزار نفر جمعیت 10

 نفر()

 130 777 1380 978 1810 8910 0101031 استان

 192 862 1190 839 1130 8030 019310 گناوه
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 وضعیت موجود بخش زیربنایی  -2-1-4

 عمران شهری و روستایی -

نقطه و  میزان شهرنشینی در  1نفر، تعداد نقاط شهری  0110.0جمعیت شهرستان  0691در سال 

لیتر  013میلیون مترمکعب و با سرانه مصرف  1مشترک آب شهری با مصرف  663.9 درصد بوده، تعداد 11/.شهرستان

 باشند.  مند می شهری از گاز بهره  نقطه 1در روز به ازای هر نفر وجود دارند. 

درصد روستاهای  011درصد و  10درصد، ضریب نفوذ تلفن ثابت آن   13/01ضریب نفوذ تلفن همراه شهرستان  

تعداد روستاهای برخوردار باشد.  نفر می 11131ارتباط مخابراتی است. جمعیت روستایی شهرستان  این شهرستان دارای

 درصد روستاها از آب آشامیدنی برخوردار هستند. 9/99روستا می باشد و  .0شهرستان 

 1398- و استان  مقایسه شاخص های بخش عمران روستایی در بین شهرستان گناوه:19جدول 

 شهرستان
رح تعداد ط

 هادی

تعداد طرح 

هادی اجرا شده 

 بصورت تجمعی

تعداد خانوار 

روستاهای 

برخوردار از 

 گاز 

تعداد کل 

خانوارهای 

 روستایی

نسبت خانوارهای 

روستایی برخوردار 

 از گاز 

 )درصد(

 3998 6371 6262 9 31 گناوه

 9996 84801 82138 162 408  استان

 

 1398-ان روستایی در بین شهرستان گناوه و استان  مقایسه شاخص های بخش عمر:19ادامه جدول 
ان

ست
هر

ش
 

تعداد 

روستاهای 

 برخوردار

 )روستا (

درصد 

 خانوارهای

مند از  بهره 

آب 

 آشامیدن

طول شبکه و 

خطوط انتقال آب 

آشامیدنی 

 )کیلومتر(

حجم مخازن و پرت 

 آب 

 )متر مکعب9درصد(

 منابع تامین آب

خط 

 انتقال

شبکه 

 توزیع

حجم 

 نمخاز

درصد 

 پرت آب
 چشمه چاه

تاسیسات 

 همجوار

 8 0 0 34 4728 10 141 99986 48 گناوه

 78 10 67 8938 71998 64949 1994 98 813 استان
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 بخش حمل و نقل -

کیلومتر بزرگراه می باشد. همچنین راه  11کیلومتر راه فرعی و  31کیلومتر راه اصلی ،  33این  شهرستان دارای 

موسسه  0موسسه مسافری و  3دارای  .069شهرستان گناوه در سال کیلومتر می باشد  1/091تان ن شهرسروستایی ای

 باربری می باشد.

 1398-مقایسه شاخص های بخش حمل و نقل در بین شهرستان گناوه و استان : 20جدول 

 شهرستان
 راه اصلی

 ) کیلومتر(
 راه فرعی

 ) کیلومتر(

 بزرگراه

 ) کیلومتر(

 راه روستایی

 لومتر() کی

 89197 72 62 66 گناوه

 2246 671 848 872  استان

 

 بخش ارتباطات و فناوری اطالعات -

دفتر پست و مخابرات روستایی می  01دفتر پست شهری و  0نمایندگی پستی دولتی،  6این شهرستان دارای 

هزار مرسوله می باشد.  601 مرسوله می باشد.ترافیک مرسوالت پستی 1/.باشد و سرانه مرسوالت پستی این شهرستان 

درصد تلفن ثابت منصوبه به شهرستان گناوه اختصاص دارد و سهم این  9در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 

محاسبه گردیده درصد 10به میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت شهرستان باشد.  درصد می./.شهرستان از جمعیت استان 

درصد( دارای ارتباط مخابراتی هستند در حالیکه این رقم برای کل 011تان )روستای دارای سکنه شهرس 11تمامی است. 

 باشد.  درصد می91استان حدود 

 1398 -مقایسه شاخص های بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در بین شهرستان گناوه و استان :21جدول 

 شهرستان
 تلفن ثابت منصوبه

 ) پورت(
 تلفن ثابت دایر

 ) مشترک(

 ضریب نفوذ 

 فن ثابتتل

 ) درصد(

روستاهای دارای ارتباط 

 مخابراتی

 )روستا(

 82 24 26806 33028 گناوه

 882 2298 271231 388026  استان
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 1398 -مقایسه شاخص های بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در بین شهرستان گناوه و استان :22جدول 

 شهرستان

 دفاتر

ICTروستایی 

 ) دفتر(

دفاتر پستی 

شهری 

 ولتی()د

 ) صندوق(

 دفاتر پستی 

روستایی 

 )دولتی(

 ) صندوق(

نمایندگی 

 پستی)دولتی(
سرانه مرسوالت 

پستی) مرسوله 

 به جمعیت(

ترافیک 

مرسوالت 

پستی) هزار 

 مرسوله(

 317 892 3 0 1 18 گناوه

 4181 293 19 0 8 141  استان

 

 وضعیت موجود بخش تولیدی -2-1-5

 بخش صنعت، معدن و تجارت - 
واحـد صـنعتی در    16هکتارمی باشد. همچنین  .1شهرک صنعتی با مساحت  1شهرستان گناوه دارای  .9در پایان سال 

درصد جوازهای تاسیس صادر شده متعلـق بـه شهرسـتان گنـاوه بـا سـرمایه        .همین سال به بهره برداری رسیده است . 

 601فقره با سـرمایه گـذاری    1معادن این شهرستان همچنین تعداد  نفر می باشد. 191میلیون ریال و اشتغال  00.013

 میلیون ریال می باشد.

 1398 -مقایسه شاخص های بخش  صنعت و معدن در بین شهرستانهای استان بوشهر: 23جدول 

 شهرستان

 تعداد 

کارگاههای 

 فعال

 80بیش از  

 نفر کارکن 

 (93)سال  

 تعداد 

کل 

 کارگاههای 

 فعال 

 (93)سال 

 تعداد 

 ای فعالکارگاهه

 نفر  80بیش از  

 کارکن   به ازاء

 هزار نفر  100

 جمعیت 

 (93)در سال 

 تعداد 

کل 

 کارگاههای

 فعال  به ازاء 

 هزار نفر  100 

 جمعیت

)در سال  

93) 

 نواحی صنعتی شهرکهای صنعتی 
تعداد 

واحدهای 

به بهره 

برداری 

رسیده در 

شهرکهای 

 صنعتی

تعداد 

واحدهای 

به بهره 

برداری 

در رسیده 

نواحی 

 صنعتی

 مساحت)هکتار( تعداد مساحت)هکتار( تعداد

 0 23 0 0 78 2 2 0 2 0 گناوه

 78 278 160 8 8499 12 2 0 29 8  استان
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 98و97مقایسه جوازهای تاسیس صنعتی استان و شهرستان گناوه )تجمعی( تا پایان سالهای : 24جدول 

 شهرستان

1397 1398 

 تعداد

 )فقره(

 ایهسرم

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 792 1118126 46 1080 1268 66 گناوه

 20212 288349106 878 23367 297760 693 استان

 

  98و97مقایسه پروانه های بهره برداری استان و شهرستان گناوه )تجمعی( تا پایان سال های : 28جدول 

 تانشهرس

1397 1398 

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیارد ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیارد ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 428 233 39 386 201 36 گناوه

 28864 192481 887 21411 103486 879 استان

 

 

 98 اسفندماه پایان گناوه در شهرستان و استان معادن مقایسه مشخصات: 26جدول 

 شهرستان
 تعداد

 )فقره(

 اشتغال

 )نفر(

 سرمایه گذاری

 )میلیون ریال(

 ذخیره قطعی

 )هزار تن(

  گناوه
2 6 342 4478 

 استان
248 1277 782387 3003180 
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 خش کشاورزیب

درصد  06هکتار می باشد که از این مقدار  01.09شهرستان  در اینسطح زیر کشت  0691-.9در سال زراعی       

 0691-.9همچنین میزان تولید محصوالت زراعی شهرستان گناوه در سال زراعی  درصد دیم می باشد. 1.بی و کشت آ

درصد صید ماهی و میگو استان به  086درصد مربوط به کشت آبی و مابقی دیم می باشد.  61تن می باشد که  .1.90

 شهرستان گناوه تعلق دارد.

  شهرستان گناوه می باشد. در جنگلها  درصد   0درصد بیابانهای استان و    183

 1397-98زراعی  در سالو شهرستان گناوه   استان زراعیسطح زیر کشت و تولید محصوالت  مقایسه:27جدول 

 شهرستان

 سطح زیر کشت 

 )هکتار(

 تولید

 )تن( 

 در هکتار  عملکرد

 )کیلوگرم(

 جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

999740 17849 18880 2299 گناوه  19207 9928947  4237 291238  298472  

6948969 استان  90110 69139079  29961811  101861 291063672  19641 491130  2077134 

 

 98مقایسه وضعیت تولیدات دام و طیور استان و شهرستان گناوه در سال :28جدول 

 

 

 

 

 شهرستان
 شیر

 )تن(

 گوشت

 قرمز

 )تن(

گوشت 

 تن() مرغ

 تخم

      مرغ 

 ) تن(

 عسل

 )تن(

 جمع

 )تن(

           مو

 )تن

 پشم

 )تن(

 کرک

 )تن(

 پوست

 )جلد(

 12891 0990 34 4 1237638 1238 47 9688 403 2286 گناوه

 289380 838 488 176 89921 986 1208 39420 7910 40400 استان
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 واحد: تن           98و97مقایسه صید و تولید انواع آبزیان استان و شهرستان گناوه طی سالهای :29جدول 

 

 

 

 

 

 

 واحد: تن           98و97مقایسه صید و تولید انواع آبزیان استان و شهرستان گناوه طی سالهای : 30جدول 

 

 

 

 

 

 

 واحد :  ) هکتار (         98جنگل ها و بیابان های  استان و شهرستان گناوه طی سال  ،سطح  مراتع  مقایسه: 31جدول 

 بیابان جمع
 مراتع جنگل

  

 شهرستان

  درجه یک درجه دو درجه سه جمع دست کاشت حفاظتی جمع

 گناوه 0 17232 66899 84131 2600 0 2600 8664 11264

 استان 13803 283098 1102139 1369037 16840 211399 227939 331682 889621

 

 

 

 

 

 شهرستان

 صید انواع آبزیان
 )انواع ماهی و میگو(

صید ماهی )کفزیان، سطح زیان 
 درشت، سطح زیان ریز(

 صید انواع کفزیان

1397 1398 1397 1398 1397 1398 

 610 299 741 624 772 664 گناوه

 41907 29873 88934 89343 89900 60600 استان

 شهرستان
 صید میگو صید سطح زی ریز صید سطح زی درشت

1397 1398 1397 1398 1397 1398 

 31 40 17 46 114 279 گناوه

 966 1287 1847 1823 18807 27947 استان
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 واحد :  )هکتار(   98های طبیعی، دست کاشت و ذخیره گاه های جنگلی استان طی سال سطح  جنگل:32جدول 

 های  طبیعي جنگل های جنگلي جمع کل عرصه شهرستان
فضاهای سبز )دست 

 کاشت(
 های جنگلي ذخیره گاه

 گناوه
2511 1 2511 1 

 اناست
228998 299911 95601 911 

 وضعیت اعتبارات و درآمدهای شهرستان -2-1-6

 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای -

 1398میزان اعتبارات هزینه شده تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان گناوه به تفکیک فصل در سال :33جدول 

 اعتبار مصوب تخصیص عملکرد

 فصل

سهم 

گناوه 

از 

 استان

 گناوه اناست

سهم 

گناوه 

از 

 استان

 گناوه استان

سهم 

گناوه از 

 استان

 گناوه استان

 اداره عمومی  91661 085219 0.1 9111 212586 1.6 9111 917586 1.6

 دفاع 6111 60677 1.2 9611 21111 7.6 9611 21111 7.6

 انرژی 96882 260957 5.2 882 20611 9.5 882 20611 9.5

 حمل و نقل 995189 9155629 7.1 07981 9151198 0.0 07981 9151198 0.0

 صنعت و معدن 99111 59211 98.1 5952 97169 96.0 5952 98069 90.6

 کشاورزی و منابع طبیعی 99678 695051 5.9 5591 219111 9.9 5591 219111 9.9

 منابع آب 7957 2790795 1.9 9197 9218818 1.2 9197 9218818 1.2

91.7 911787 51191 91.6 992098 51191 8.1 9519896 902669 
توسعه خدمات شهری ، 

 روستایی و عشایری

 آب و فاضالب  62188 9918987 9.8 96081 625676 2.1 96081 626976 2.1

 بهداشت 28711 826189 9.6 1 096988 1.1 1 096988 1.1

 درمان 011 996050 1.9 1 11150 1.1 1 11169 1.1

 دین و مذهب 0050 215275 2.2 961 62011 1.9 961 62011 1.9

 ورزش و تفریحات 927128 9911982 1.8 6961 982102 9.0 6961 978895 9.0

 فرهنگ و هنر 95611 779991 2.9 9911 250927 1.6 9911 250927 1.6

 گردشگری 98759 091576 0.0 611 978695 1.9 611 978996 1.9

 آموزش و پرورش عمومی 27211 619221 6.0 7111 918570 5.0 7111 917979 5.6

1.1 26951 1 1.1 26951 1 5.6 87199 6711 
فنی و حرفه ای و مهارت 

 آموزی

 امداد و نجات 9211 91596 9.1 1 95111 1.1 1 96111 1.1

 حمایتی 9611 05067 9.2 1 8695 1.1 1 8695 1.1
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 1398ان گناوه در سال اعتبارات تخصیص یافته به شهرست: 34جدول 

 استان گناوه عنوان
سهم شهرستان گناوه از 

 استان

 8/0 99791111 566160 مصوب

 9 6906980 967951 تخصیص

 1/2 6999819 967951 عملکرد

 

 تحلیل وضع موجود 

ی استان بوشهر براساس نتایج طرح مطالعاتی با عنوان بررسی روند همگرایی توسعه و طبقه بندی شهرستان ها            

بر اساس درجه توسعه یافتگی ، که در آن بر مبنای روش شاخص های ترکیبی هر یک از ابعاد سه گانه توسعه )اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی( و با استفاده از وزن های حاصل از تحلیل سلسله مراتب گروهی و رگرسیون و 

ن ها میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان مورد ارزیابی قرار گرفته بررسی همگرایی توسعه یافتگی میان شهرستا

 است، تحلیل وضعیت موجود و توسعه یافتگی شهرستان گناوه به شرح زیر می باشد :

ساله اخیر در بعد اقتصادی توسعه )شامل متغیرهای تولید و بهره وری در  3آهنگ تغییرات توسعه در بازه زمانی      

اقتصادی، زیرساخت ها، اشتغال و انرژی( بیانگر روند کاهشی این بعد از شاخص ها بوده که شهرستان زیربخش های 

، 9شهرستان استان قرار دارد. از نظرشاخص های تولید و بهره وری رتبه شهرستان  01گناوه در جایگاه نهم در بین 

رستان ها به خود اختصاص داده است. دالیل را در بین شه 1و شاخص های انرژی جایگاه  .شاخص های اشتغال جایگاه 

 پایین بودن جایگاه شهرستان در این ابعاد را می توان به موارد زیر اشاره نمود:

میزان سرمایه گذاری بسیار پایین در بخش صنعت و معدن و بخش کشاورزی که ناشی از نرخ بازدهی باال در بخش 

 خدمات واسطه ای مرتبط با تجارت و دریا است.

 م وجود ذخایر معدنی در سطح شهرستانعد

 مناسب نبودن اراضی جهت توسعه کشاورزی 
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 محدودیت منابع آب جهت توسعه فعالیت های کشاورزی و صنعتی

 و ...

آهنگ تغییرات توسعه در بعد اجتماعی و فرهنگی توسعه )شامل متغیرهای آموزش،  بهداشت، فرهنگ و ورزش،       

نگی و حمایت، پوشش اجتماعی، خانواده و آسیب های اجتماعی( بیانگر جایگاه هشتم در زیرساخت های اجتماعی و فره

، شاخص 01، شاخص های بهداشت جایگاه 0شهرستان استان است. از نظر شاخص های آموزش رتبه شهرستان  01بین 

ی حمایت، و شاخص ها 1، شاخص های زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی جایگاه 1های فرهنگ و ورزش جایگاه 

را در بین شهرستان های استان به خود اختصاص داده است.  3پوشش اجتماعی، خانواده و آسیب های اجتماعی جایگاه 

 دالیل پایین بودن جایگاه شهرستان در بعد اجتماعی و فرهنگی را می توان به موارد زیر اشاره نمود :

خت فعال بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و ضعف زیرساخت های بهداشتی و درمانی )پایین بودن سرانه ت

روستایی و خانه های بهداشت و همچنین محدودیت تعداد پزشکان و پیراپزشکان متخصص و سایر خدمات پزشکی مورد 

 نیاز از قبیل : آزمایشگاه، داروخانه و مراکز توانبخشی و حمایتی(

ه کتابخانه های عمومی و کانون های فرهنگی مساجد، ضعف زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی )پایین بودن سران

ظرفیت پایین فضاهای ورزشی، تاسیسات اقامتی و سالن های نمایش، کمبود مجتمع های خدمات اجتماعی، سینماها، 

 ناشران فعال، مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و ...(

راتع، جنگل ها و فضای سبز و تخلیه منابع( بیانگر آهنگ تغییرات توسعه در بعد محیط زیستی )شامل آلودگی و م      

)این شاخص که شامل 01شهرستان استان است. از نظر شاخص های آلودگی رتبه شهرستان  01در بین  6جایگاه 

، کود شیمیایی توزیع شده و سموم فروش رفته می باشد که هر چه رتبه یک CO1زیرشاخص های میزان تولید 

لوب تر باشد جایگاه آن نیز باالتر است(، شاخص های مراتع، جنگل ها و فضای سبز و تخلیه شهرستان در این شاخص مط

را در بین شهرستان های استان به خود اختصاص داده است. دالیل مناسب بودن جایگاه شهرستان در  1منابع جایگاه 

منابع آب جهت توسعه کشاورزی و اشتغال این بعد را می توان به عدم وجود صنایع با آالیندگی باال و محدودیت اراضی و 

 غالب شهرستان در بخش خدمات را بر شمرد.
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در مجموع از نظر ابعاد مختلف توسعه )اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی( شهرستان گناوه در              

ر کند به پیش می رود. در ادامه سطح نامطلوبی از توسعه قرار گرفته و روند تغییرات توسعه نیز در این شهرستان بسیا

 برخی از شاخص های مهم توسعه ارائه گردیده است. 

 1398مقایسه شاخص های توسعه یافتگی شهرستان گناوه با استان بوشهر در پایان سال : 38جدول 

 استان گناوه واحد شرح

 بخش آموزش

 6 6 نفر نسبت معلم به یکصد نفر دانش آموز

 1611 600 دانشجو شده تعداد دانشجوی پذیرفته

 10 6 مرکز تعداد واحدهای آموزش عالی 

 0.190 1391 دانشجو تعداد دانشجو 

 بخش بهداشت و درمان

 011 60 نفر تعداد پزشک عمومی

 091 01 نفر تعداد پزشک متخصص و فوق متخصص

 616 09 نفر تعداد دندانپزشک ) عمومی و متخصص (

 99 06 مرکز تعداد توانبخشی )فیزیوتراپی(

 .0 1 مرکز تعداد پرتونگاری )رادیولوژی(
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 1398مقایسه شاخص های توسعه یافتگی شهرستان گناوه با استان بوشهر در پایان سال : 36جدول 

 استان گناوه واحد شرح

 011 00 داروخانه تعداد داروخانه

 0001 .06 تخت تعداد تخت فعال بیمارستانی

 111 .0 خانه بهداشت داشت فعالتعداد خانه های به

 11 3 آزمایشگاه تعداد آزمایشگاه

 11 1 مرکز بهداشت مراکز بهداشتی شهری

 60 0 مرکز بهداشت مراکز بهداشتی روستایی

 بخش فرهنگ، هنر، گردشگری و تربیت بدنی

 13 3 کتابخانه تعداد کتابخانه های عمومی

 961131 90311 نسخه تعداد کتب کتابخانه های عمومی

 6.169 6101 نفر تعداد اعضا کتابخانه های عمومی

 001 0 چاپخانه تعداد چاپخانه

 3111 101 صندلی گنجایش سالنهای نمایش

 016 006 نفر نسبت جمعیت به صندلی نمایش

 01.11 191 روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی

 0361 031 روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی خاص بانوان

 0611 0091 متر مربع هزار نفر جمعیت01سرانه سالن ورزشی خصوصی به ازاء 

 1901 1161 هزار نفر 01 هزار نفر جمعیت 01سرانه فضای ورزشی روباز به ازاء 

هزار نفر 01 هزار نفر جمعیت 01سرانه فضای ورزشی سرپوشیده به ازاء   0061 0101 

هزار نفر  01ی ورزشی دولتی به ازاء سرانه مساحت سالنها

 جمعیت
هزار نفر 01  .69 91. 

هزار نفر  01سرانه مساحت سالنهای ورزشی خصوصی به ازاء 

 جمعیت
هزار نفر 01  0091 0611 

 93611 311. ورزشکار همگانی  افراد تحت پوشش نهادهای ورزش

 03000 1001 ورزشکار ورزشکاران تحت پوشش نهادهای ورزش قهرمانی

هزار نفر 01نسبت افراد تحت پوشش ورزش همگانی به ازاء 

 جمعیت
 .1. 00. نفر

نسبت افراد تحت پوشش نهادهای ورزش قهرمانی به ازاء 

 هزار نفر جمعیت01
 .06 111 نفر

 

 



8931 سال –سند توسعه شهرستان گناوه   

 
34 

 1398مقایسه شاخص های توسعه یافتگی شهرستان گناوه با استان بوشهر در پایان سال :37جدول 

 استان گناوه واحد شرح

 بخش حمل و نقل

 116 33 کیلومتر طول راه های اصلی

 310 16 کیلومتر طول بزرگراه

   کیلومتر تراکم نسبی راههای اصلی و بزرگراه به یکصد کیلو متر مربع

   درصد تراکم نسبی راههای روستایی آسفالته به یکصد کیلو متر مربع

 1/. 1/1 نفر سرانه مسافر جابجا شده درون استانی

 6/6 9/1 موسسه نسبت تعداد موسسات مسافربری به صد هزار نفر جمعیت

 010 1 شرکت تعداد شرکتهای تعاونی حمل و نقل

 6910 11 فروند تعداد شناورها با ظرفیت هزارتن و بیشتر

 ظرفیت شناورها
 خالص

 تن
01116 31111001 

 00191.101 60110 ناخالص

 بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

 ./11 10 درصد ریب نفوذ تلفن ثابتض

 پستیسرانه مرسوالت 
مرسوله به 

 جمعیت
./1 1/6 

 0010 601 هزار مرسوله ترافیک مرسوالت پستی

 111 11 روستا تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 006 01 دفتر روستایی بهره برداری شده ICTتعداد دفاتر 

 011 11 صندوق خانوار 11 تعداد صندوقهای پستی روستاهای باالی

 01 061 صندوق تعداد صندوقهای پستی شهری

 بخش عمران شهری وروستایی

 69 1 شهر تعداد شهرهای گازرسانی شده
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 1398مقایسه شاخص های توسعه یافتگی شهرستان گناوه با استان بوشهر در پایان سال :38جدول 

 استان گناوه واحد شرح

 011 60 روستا ی شدهتعداد روستاهای گازرسان

 111 11 روستا تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 .30 060 روستا تعداد روستاهای برخوردار از برق

 106 .0 روستا تعداد روستاهای برخوردار از آب آشامیدنی

 60 0 مرکز بهداشت تعداد مراکز بهداشتی روستایی 

ط کمیته تعدادواحد مسکونی شهری و روستایی احداثی توس

 امداد امام خمینی
 0011 031 واحد

 610911 63111 متر مکعب حجم مخازن آب  شهری موجود

 10991 0111 متر مکعب حجم مخازن آب روستایی موجود

 11931 003.1 اشتراک تعداد مشترک فاضالب شهری

 .113 160 پروانه تعداد پروانه های ساختمانی مسکونی صادره 

 119 061 کیلومتر اضالب شهری طول شبکه جمع آوری ف

 سرانه مصرف آب شهری
) لیتر در روز به 

 ازای هر نفر (
013 06. 

 1/61 1/00 درصد  متوسط پرت آب شهری

 1/61 60 درصد متوسط پرت آب روستایی

 بخش صنعت و معدن

 1019183 60 میلیارد ریال میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره

 0.06 11 نفر غلین پروانه های بهره برداری صادره تعداد شا

 011.1111 091313 میلیارد ریال میزان سرمایه گذاری جوازهای تاسیس صنعتی صادره
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 1398مقایسه شاخص های توسعه یافتگی شهرستان گناوه با استان بوشهر در پایان سال : 39جدول 

 استان گناوه واحد شرح

 6061 190 نفر اسیس صنعتی  صادرهتعداد شاغلین جوازهای ت

 01 1 شهرک تعداد شهرکهای صنعتی

 1099 .1 هکتار مساحت کل شهرکهای صنعتی

 1319 .1 هکتار مساحت کل زمینهای صنعتی شهرکها و نواحی صنعتی

 0111 3 نفر تعداد شاغلین معادن

 111900 06316 میلیون ریال افزوده معادن در حال بهره برداری شارز

 کشاورزی و منابع طبیعی

 09300 0161 کیلوگرم میزان عملکرد در واحد سطح محصوالت آبی

1/0161 کیلوگرم میزان عملکرد در واحد سطح محصوالت دیم  0/0061  

 1901 016 تن میزان تولید گوشت قرمز

 69011 .931 تن میزان تولید گوشت مرغ

 01011 1113 تن میزان تولید شیر
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  ا و تنگناهاظرفیت ه

 ظرفیت های شهرستان   -3-1

 موقعیت جغرافیایی، ارتباطی و استراتژیکی ویژه به لحاظ دسترسی به آبهای آزاد -

 قابلیت  توسعه کشت های گلخانه ای ) با توجه به پیشرو بودن شهرستان در این خصوص( -

 وجود اراضی شوره زار مساعد برای آبزی پروری   -

 ورش انواع گیاهان دریاییامکان تکثیر و پر -

 قابلیت گسترش فعالیت های پرورش دام و طیور  -

 واقع شدن در مسیر محورهای مواصالتی شمال استان و استان های خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد  -

 قابلیت های ایجاد و گسترش بخش خدمات بازرگانی و صادرات و واردات  -

 گاز و نفت دستیینپای صنایع در فضایی توسعه ظرفیت -

 کریدورهای گردشگری مهمترین از یکی در قرارگیری به توجه با تجاری و دریای گردشگری در تخصصی توسعه ظرفیت -

  منطقه

 بندر عملکرد در گراییمنطقه و گرایی تخصص محوریت با بندری خدمات بازار توسعه ظرفیت -

 کویت-گناوه و کنگان-گناوه/  خارگ-ناوهگ کریدور محوریت با دریایی حمل ونقل توسعه ظرفیت -

 جذابیت ویژه گردشگری ملی به دلیل موقعیت طبیعی و قابلیت های تجاری خاص -

 استعداد بالقوه در زمینه تولید انواع دست بافت ها مثل گبه ، قالی و گلیم  -

 دسترسی آسان به دریا جهت شیرین سازی آب دریا  -



8931 سال –سند توسعه شهرستان گناوه   

 
38 

 911با کیفیت مناسب به عنوان یک فرصت در کشاورزی، آبزی پروری، صنعت ) حدود امکان استفاده از پساب فاضالب -

 مترمکعب در روز(

 برخورداری از بیشترین حجم تجارت خرد در استان -

 فاصله مناسب بندر گناوه با بازارهای مصرف در داخل و خارج از استان -

 ظرفیت مناسب تخلیه صید در بنادر صیادی شهرستان -

 ی شهرستان از اقلیم مناسب جهت توسعه ورزش های آبی ساحلیبرخوردار-

 بندر گناوه به عنوان دومین گمرک استان از نظر فعالیت و حجم تجارت غیرنفتی  -

 تنگناهای شهرستان :  -3-2

 کمبود منابع آب شیرین و عدم مهار آبهای سطحی  -

 بارندگی باال بودن میزان فرسایش خاک بدلیل هجوم سیالب ها در زمان  -

 اتکای زیاد  معیشت مردم به فعالیتهای ملوانی و تجاری خرد  -

 ناپایداری و بی ثباتی قوانین و بخش نامه ها برای فعالیتهای ملوانی و تجاری خرد و تاثیر سوء آن بر معیشت مردم  -

 سعه در شهرستان کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در بخش های مختلف متناسب با نیاز طرح های تو -

 محدودیت شدید امکانات و تسهیالت برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص  -

 نارسایی تأسیسات و زیر ساختهای شهری و پایین بودن سطح شاخص های عمران شهری  -

 کمبود اراضی حاصلخیز کشاورزی و فرسایش و شوری خاک -

 امتیکمبود امکانات و تاسیسات گردشگری و مراکز اق-

 هدر رفت باالی آب به دلیل فرسودگی شبکه توزیع -
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 عدم تعادل بین حجم ذخیره آبزیان و تالش صیادی در آبهای محدوده شهرستان-

 کمبود فضای ورزشی مطابق با معیارها و استانداردهای ملی و بین المللی -

 سرمایه گذاری بخش خصوصی میزانپایین بودن  -

 گناوه و محدودیت در ورود شناورهای با تناژ باالعمق کم آبراه اسکله بندر  -

 کمبود فضای موجود اسکله بندر گناوه و محدودیت فضای پهلوگیری شناورها -

 

 در تقسیم کار ملی شهرستاننقش  -4

 کشاورزی -4-1

 های دشتستان، گناوه، بوشهر، تنگستان و دشتیتولید مرغ گوشتی در شهرستان -

 های تنگستان، بوشهر، دیلم، گناوه، دشتی و دیر.بر در شهرستانهان کم آبتوسعه شورورزی و کشت گیا -

 شیالت -4-2

پروری )ماهی و میگو( در پهنه قلمروهای ساحلی استان )شهرستان های دیلم، گناوه، بوشهر، تنگستان،  شیالت و آبزی -

 دشتی، دیر و کنگان(

 تنگستان، بوشهر، دشتی، دیر، گناوه و دیلم هایتولید بچه ماهی دریایی و الرو میگو در شهرستان -

 تولید جلبک و آرتیمیا در شهرستان های بوشهر، گناوه، دیلم، تنگستان، دشتی و دیر -

 صنعت و معدن -4-3

بوشهر،  های شهرستان در( کشتی اسکراپ و تعمیر کارخانه و آنها یدکی لوازم و قطعات دریایی شناورهای)دریایی صنایع -

 .، کنگان، گناوه و دیلمتنگستان، دیر
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تولید فلزات اساسی )انواع فوالد با کاربرد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع دریایی( در شهرستان دیر،  -

 تنگستان، گناوه و دیلم

ساخت ماشین آالت و تجهیزات و قطعات مرتبط با صنایع کشاورزی و شیالتی در شهرستان های بوشهر، دشتستان،  -

 ، گناوه و دیلمتنگستان

 .های دیلم، گناوه، بوشهر، تنگستان و دیرتولید خوراک آبزیان و طیور در شهرستان -

 انرژی -4-4

 های دیلم، گناوه، بوشهر و عسلویهتولید و صادرات نفت در شهرستان -

 های عسلویه، بوشهر و گناوه گاز در شهرستان از و صادرات برق تولید -

 بازرگانی -4-5

نقش به عنوان قطب صادرات )نفت، محصوالت پتروشیمی، مواد معدنی، محصوالت کشاورزی و شیالتی( کشور ایفای  -

 در شهرستان های گناوه، دیلم، بوشهر، تنگستان، دیر، و کنگان

 تجارت و بازرگانی خارجی در شهرستان های گناوه، بوشهر، دیر، کنگان و عسلویه -

 های  بوشهر، گناوه و عسلویه. بارداری در شهرستانان و نقل و حمل تخصصی خدمات توسعه -

 گردشگری -4-6

 گردشگری ساحلی و دریایی در پهنه های ساحلی شهرستان های دیلم، گناوه، بوشهر، تنگستان،کنگان و عسلویه -

 گردشگری تجاری در شهرستان های دیلم، گناوه، بوشهر، تنگستان و عسلویه -

دستی و تولیدات دریایی، حصیر بافی، عبا بافی، بافته های داری، ساخت ساز  صنایع دستی )خوس  دوزی، صنایع -

 .سنتی و ...( در شهرستان های دیلم، گناوه، بوشهر، دشتستان، تنگستان، دشتی، دیر، کنگان، عسلویه و جم
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 خدمات برتر -4-7

گناوه، بوشهر، تنگستان، دیر، های خدمات فنی و مهندسی در زمینه های سازه های ساحل و فراساحل در شهرستان -

 کنگان و عسلویه.

 دیر، کنگان و عسلویه. گناوه، های بوشهر،ستان خدمات کسب و کار در حوزه صادرات و واردات در شهر -

 حمل و نقل -4-8

 های گناوه، بوشهر، دیر و عسلویهترانزیت دریا محور در شهرستان -

 ، دیر، کنگان و عسلویههای گناوه، بوشهرخدمات لجستیک در شهرستان -

های گناوه، بوشهر، عسلویه،  کاال در شهرستان ترانزیت زمینه در فعال ای حرفه های نهاد و نقل و حمل تخصصی خدمات -

 دیر

 

 کار منطقه ای تقسیم در شهرستان تخصصی وظایف و نقش تعیین-5

 شیالت -5-1

 ان گناوه صید ماهی ساردین در شهرستان کنگان و ماهی مرکب در شهرست -

 صنعت و معدن -5-2

 های بوشهر، گناوه، تنگستان و دیرصنایع پشتیبان شیالت )ادوات صید و پرورش آبزیان( در شهرستان -

 گردشگری -5-3

 گردشگری جزیره ای در جزیره میرمهنا )شهرستان گناوه( -

 ، کنگان، جم و عسلویههای دیلم، گناوه، دشتستان، تنگستان، دشتی، دیرگردشگری فرهنگی در شهرستان -

 های گناوه، دشتی، دشتستان، تنگستان و جمگردشگری روستایی در شهرستان -
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های دیلم، گناوه، دشتستان، تنگستان، دشتی، ها و ...( در شهرستانها، جشنوارهگردشگری مایس )رویدادها، همایش -

 دیر، کنگان و جم.

 علم و فناوری -5-4

ات و تجهیزات صنایع نفت و گاز و صنایع دریایی )شناورهای سبک گردشگری( در فناوری ساخت و تامین قطع -

 شهرستان های کنگان، دیر و گناوه

حمل و نقل چندوجهی )دریایی، جاده ای و هوایی( در شهرستان های دیلم، گناوه، دشتستان، تنگستان، دشتی، دیر،  -

 کنگان و جم

 انرژی -5-5

 های دشتی، جم، دشتستان، تنگستان، گناوه و دیلم. رشیدی در شهرستانخو تجدیدپذیر های انرژی تولید -

 

 ریزی آمایشی برنامه مناطق اصلی های تخصص-6

 تخصصی و متمرکز برنامه ریزی استان قرار می گیرد که دارای تخصص های: بازرگانی 0شهرستان گناوه در ناحیه شماره 

 غذایی شیالت، گردشگری )تجاری و دریایی( و صنایع – ریپوشاک، دامپرو و نساجی شهری، صنایع برتر خدمات –

 .(شیالت) دریایی
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 راهبردها و سیاست های اساسی توسعه شهرستان گناوه-7

 : راهبردها و سیاست های اساسی توسعه شهرستان گناوه40جدول 

 سیاست اجرایي عنوان راهبرد ردیف

0 
و  انیدانش بن تییمز یتوسعه خوشه ها

 ده باالارزش افزو یدارا
 آبزیان یفرآور عیارزش و توسعه صنا رهیزنج لیتکم -

1 

و  یعال ،یعموم یآموزش ها یفیک ءارتقا

جامعه توانمند و  جادیا یدر راستا یمهارت

 خالق

 یاقتصاد یبخش ها یها تیتوسعه مهارت و سطح آموزش با توجه به ظرف یزیبرنامه ر -

 (بخش تجارت در شهرستان یازهایدمات مرتبط با نخ ی ودست عیو صنا یگردشگر الت،ی)ش

آموزش ها به خانوارها و بنگاه  یو معرف یارزش کار و مهارت آموز جیترو یبرا یسازفرهنگ -

 ها

 یها نهیدر زم ژهیبه و شهرستان کار بازار ازیبراساس ن یآموزش یها به حرفه یتنوع بخش-

 اطالعات، تجارت و خدمات حمل و نقل یفناور

6 
 جادیا یدر راستا یفرهنگ عموم ءرتقاا

 نیخالق و کارآفر یجامعه ا

مردم نهاد در جهت  یتشکل ها و سازمان ها یو توانمند ساز یو شبکه ساز یساز تیظرف -

 یاجتماع یها بیو کنترل آس ینیتوسعه فرهنگ کارآفر

 مردم نهاد یشهروندان و سازمان ها یو اجتماع  یاقتصاد یتوانمند ساز -

 یو گردشگر یفرهنگ ،یاجتماع یها نهیو داوطلبانه در زم یمردم یمشارکت ها تیتقو -

 یگذار هیسرما یبرا یمحل یها هیبه منظور جذب سرما یا هیو سرما یمال ینهادها جادیا -

 شهرستان  تیمز یدارا یدر حوزه ها

0 
سالمت و کاهش  ،ینشاط اجتماع شیافزا

 یاجتماع یها بیآس

مناطق در  ژهیبه و یو آموزش ی، ورزش یحیآحاد مردم از امکانات تفرعادالنه  یبهره مند -

 یاجتماع یها بیمعرض خطر آس

و  یفرهنگ یدادهایمسابقات مفرح ،جشنواره ها و رو تیبا اولو یتحرک اجتماع شیافزا -

 یاجتماع

 تیفیبا هدف ارتقاع سطح سالمت و نشاط جامعه و بهبود ک یهمگان یها توسعه ورزش -

 ردمم یزندگ

در  یقطب خدمات درمان جادیبا هدف ا یو درمان یخدمات بهداشت تیفیو ک تیارتقاء کم -

 استان یشمال هیناح

1 
 رملموسیملموس و غ راثیحفاظت از م

 فارس جیخل ییایدر-یکرانه ا

و  ی،هنر و دانش سنت یعیطب راثیم نهیموجود در زم یها تیها و ارتقا قابل تیتوسعه ظرف -

 یو گردشگر یدست عیصنا، یبوم یفناور

 توسعه یدورهایها و کر/کانونییسازمان فضا یالگوها رییتغ -

3 

-یبه روابط عملکرد یارتقاء و انتظام بخش

و پسکرانه و  یساحل های¬کانون یخدمات

 ییروستا-یشهر یوندهایپ

 های¬تیو انتقال فعال یتخصص یخدمات برتر، گردشگر ای¬منطقه عیتوز سازی¬نهیبه -

 شهرستاناز مرکز  بر نیزم

1 

مناطق   کپارچهیو توسعه  یسازمانده

توسعه  تیظرف یدارا یپسکرانه ا-یکرانه ا

 یشبکه ا ییفضا

جنوب و  یپس کرانه ا-یهمکار کرانه ا یشبکه شهر یرگی¬شکل نهیو ارتقاء زم جادیا -

 (TOD) هپای نقل¬و¬حمل ییشمال بر اساس مدل توسعه فضا

. 

توسعه  نهیبه یبه الگو یابیدست

بر  یو مبتن یساحل داریپا های¬سکونتگاه

 یخیتار-یفرهنگ تیهو

 یساحل یتیاکوس یالگو کردیبا رو یبوم یو معمار یشهرساز اءیاح -

و  یشهر یبه نقش و عملکرد سکونتگاه ها بخشی¬و تنوع هیپا یها تیفعال یدارسازیپا -

 ییروستا
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 : راهبردها و سیاست های اساسی توسعه شهرستان گناوه40جدول ادامه 

 سیاست اجرایی عنوان راهبرد ردیف

9 

ه خدمات حمل و نقل و توسع جادیا

 ،ینیزم ،یی)هوا یو  چندوجه یبیترک

 (ییایو در یلیر

 دوریهر کر یتخصص یمتناسب با کارکردها یشبکه حمل ونقل جاده ا یفیسطح ک شیافزا -

 نینو یها یهوشمند، فنآور یسامانه ها جادیا قیحمل ونقل از طر کپارچهی تیریمد -

 یدستگاه ها نیب یو هماهنگ هیو جذب سرما یمال نیتام یها وهیش یمتنوع ساز ،یمهندس

 ربطیذ

 های بازرگانی و حمل و نقل های الزم برای توسعه فعالیت تقویت زیر ساخت -

01 

 ستمیو توسعه اکوس انتیحفاظت، ص

استان در  یعیو منابع طب ییایدر یها

و گسترش  داریچارچوب توسعه پا

 اقتصاد سبز

ها و  تیو امن فعال منیو استقرار ا کیا توان اکولوژمتناسب ب یاراض یکاربر نهیبه تیریمد -

 یو مناطق ساحل ایدر ستیز طیبه مح بیخطر و آس  سکیجهت کاهش ر دیجد ساتیتاس

 طی) جهت توسعه کشت سازگار با شرایمقاوم به کم آب اهانیو گ یتوسعه کشت شورورز -

 ( یمیاقل

 خاک تیفیو ک یحفاظت فعال از منابع آب و خاک و ارتقا بازده -

 گرد وغبار  یبحران یو کنترل کانون ها ییزا ابانیو مقابله با ب ییزدا ابانیب -

00 
مصرف  تیریو مد یبهره ور شیافزا

 و انرژی آب

 نیتام یبرا نیگزیجا صیآب و استفاده مجدد از پساب ها جهت تخص یاستفاده از بازچرخان -

 یو کشاورز عیصنا ازیآب مورد ن

با ارزش افزوده باال و  یبه کشت محصوالت نیکشت در سرزم نهیبه یو الگو یمحدود ساز -

به منابع و مصارف آب در  ی)تعادل بخش یمیاقل طیآب و شرا یمتناسب با ارزش اقتصاد

 (یدرولوژیه یواحدها

 یدنیکاهش مصرف آب شرب و آشام یاز طرح ها تیحما -

 ش هدر رفتآب به منظور کاه  عیتوز یخطوط انتقال و شبکه ها ینوساز -

 شبکه یو انتقال برق با نوساز عیدر شبکه توز یکاهش هدررفت انرژ - 

01 
خدمات برتر  یتوسعه مرکز منطقه ا

 گناوهبندر  یارتقاء کارکرد یبندر

 یبنادر کوچک به بخش خصوص تیریمد یواگذار -

 عملیاتی بندر گناوه و ریگ تیظرف شیافزا -

 دیص هیومراکز تخل یادیر صبناد یو بهساز زیتجه ل،یاحداث، تکم -

 

06 
و اشتغال  اقتصادی و پایداری تیتثب

 شهرستان

 کاالی همراه ملوانبازنگری در طرح ساماندهی  -

 انیتقویت جایگاه بخش صنعت درتوسعه شهرستان با اولویت صنایع شیالتی وفرآوری آبز -

 زی پروریگسترش صید صنعتی، بازسازی ذخایر آبزیان ، تامین زیر ساخت های آب -

 یمحل یبخش خصوص یها هیبر جذب سرما دیبا تاک ییایگردشگری ساحلی و در -

 ییایدر یدست عیگبه و صنا م،یگل ژهیبه و یدست عیاز توسعه صنا تیحما -

00 

توسعه کانونها و خدمات و بهبود سطح 

 یها رساختیو توسعه ز یدسترس

بر  دیبا تاک یبخش گردشگر

 یساحل-ییایدر یگردشگر

 شهرستان در یساحل یو ورزش ها ییایدر یگردشگر یها رساختیسعه زتو -

سفر ) متناسب با  لیاستان با هدف تسه یو رفاه یخدمات اقامت یفیو ک یکم یارتقا -

 ( یالملل نیب یاستاندارها

مراسم ها و   ؛یمحل ی؛ غذاهایمحل یقیموس ریجذاب نظ یو هنر یفرهنگ یها نهیزم تیتقو -

 جذب گردشگر یها تیعنوان ظرف به یمحل یها نییآ

و  ییروستا یبوم گرد ی)توسعه اقامتگاه ها یگردشگر یبرا یبوم گرد تیاستفاده از ظرف -

 (یدست عیصنا
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 برنامه عملیاتی  -8

 طرح ها و پروژه های اثرگذار و محرک توسعه در افق چشم انداز آمایش شهرستان  -8-1

 ریزی برنامه لقاب آب پایه بر آب مصرف الگوی تدوین -

 دولت الکترونیک موردنیاز های زیرساخت تکمیل و ایجاد -

 نهادهای مدنی تقویت رویکرد با محور اجتماع توانمندسازی-

 پروتئینی محصوالت صادرات برای بنادر تجهیز-

 استان دار صنعتی اولویت های خوشه محصوالت ارزش زنجیره تکمیل -

 انرژی وریفنا و علم خوشه توسعه و ایجاد طرح -

 آبزی ذخائر تقویت و احیاء -

 گردشگری هدف روستاهای های زیرساخت توسعه -

 گردی بوم های اقامتگاه توسعه -

 و  ساحلی دریایی های ورزش مجموعه احداث و مکانیابی -

 حساس دریایی های زیستگاه بازسازی و احیاء بندی، پهنه طرح -

 ردی بوشهر گناوه بزرگراه احداث طرح تکمیل -

 استان در لجستیک های شهرک احداث و یابی مکان -

 هسته ای انرژی و گاز نفت، فناوری و علم رشد مرکز ایجاد -

 شهرهای گناوه و ریگ آبتوزیع توسعه و باز سازی شبکه  -

 ساماندهی خور شهر گناوه و فضای پیرامون آن با هدف ایجاد دهکده گردشگری شهر گناوه -
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 قایان و بانوان در شهر گناوهاحداث پالژهای ویژه آ -

 توسعه فعالیتهای بوم گردی در روستاهای ساحلی -

 هزار تن به باال 11توسعه ظرفیت بندر تجاری گناوه با بهبود عمق آبخور برای پهلوگیری کشتیهای با ظرفیت  -

 در گناوه در راستای پیشنهادات طرح عمران ناحیه 1احداث فرودگاه عملیاتی سطح -

 عسلویه -ط آهن ساحلی ماه شهراحداث خ -

تقویت خدمات پشتیبانی کننده تجارت از جمله فعالیت شرکتهای حمل و نقل و فورواردر، توسعه سیستم انبارداری  -

 خارج از حصار گمرکی بندر

 توسعه پهنای باند اینترنت گناوه -

 تکمیل پروژه شبکه جمع آوری فاضالب شهر گناوه -

 ضالب شهر ریگاحداث شبکه جمع آوری فا -

 ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شهر گناوه و در اختیارگیری و بهره برداری مناسب از پساب تصفیه خانه  -

 های نامتعارف و با لحاظ مالحظات زیست محیطی ای با استفاده از بهره برداری آب های گلخانه ایجاد و توسعه کشت -

 ز بهره برداری آب های نامتعارف و با لحاظ مالحظات زیست محیطیایجاد و توسعه پرورش دام و طیور با استفاده ا -

بازنگری در مصوبه هیئت وزیران برای ساماندهی مبادالت مرزی با هدف تثبیت و پایداری اشتغال و تجارت خرد در  -

 سطح شهرستان

 مترمکعب در شهر گناوه 01111کن  شیرین آب ایجاد -

 مصنوعی به منظور ارتقاء سطح آبهای زیرزمینی و استفاده بهینه از آبهای سطحی اجرای پروژه های آبخیزداری و تغذیه -

 راه اندازی واحد تولید و تعمیر انواع شناور دریایی -
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 هکتاری پرورش میگو در رودشور شمالی 1.11احداث سایت  -

 هکتاری پرورش میگو در رودشور جنوبی 0111تکمیل مجتمع  -

 طعه ای تکثیر الرو میگو  رودحلهمیلیون ق 111تکمیل کارگاه  -

 ساماندهی بندر صیادی گناوه و بندر دو منظوره ریگ -

 احداث مجتمع فرهنگی و هنری در بندر ریگ -

 احداث مرکز رشد علم و فناوری شهر گناوه -

 ای فرهنگی و ورزشی در شهرستان های ملی و منطقه برگزاری جشنواره -

 کشت علوفه از طریق آب دریا -

 اث کارخانه خوراک دام و طیوراحد -

 احداث کشتارگاه دام و طیور -

 توسعه ظرفیت  بندر تجاری ریگ با تکمیل موج شکن و الیروبی و ایجاد تاسیسات بندری -

 در شهر گناوه احداث محل دائمی نمایشگاههای فرهنگی، هنری و بازرگانی -

 بندر ریگ در تکمیل منطقه گردشگری میرمهنا -

 رستوران و راه اندازی بازارهای دائمی و فصلیاحداث هتل، -

درصد معافیت عوارض گمرکی برای بنادر تجاری گناوه و ریگ در راستای رونق فعالیتهای تجاری و بازرگانی  11اعمال  -

 و تثبیت و پایداری جمعیت در مناطق مرزی

 سی به بازارهای هدفمیشان با هدف کاهش هزینه و زمان دستر –تسریع در احداث راه اصلی گناوه  -
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های توسعه روستایی در روستای جزیره جنوبی با هدف ایجاد یک الگوی مناسب برای جذب و مدیریت  ایجاد شرکت -

 های اقتصادی دارای مزیت های خرد محلی برای توسعه فعالیت سرمایه

 قلعه حیدر با هدف توسعه گردشگری ساحلی –تسریع در اجرای محور ساحلی گناوه  -

 (6کیلوولت ساحلی)گناوه  11به  33تقاء و دائمی نمودن ایستگاه برق ار -

 کیلوولت ایستگاه محمدی)رودحله( 11به  33ارتقاء و دائمی نمودن ایستگاه برق  -

 اصله پایه فشار متوسط و ضعیف در سطح شهرستان با هدف کاهش هدر رفت انرژی و پایداری شبکه 111.تعویض  -

 کیلومتر شبکه فشار متوسط 61کیلومتر شبکه فشار ضعیف سیمی با کابل خودنگهدار و  11جایگزینی و تعویض  -

 دستگاه ترانسفورماتور توزیع برق 011تامین  -

 کیلوولت در شهر گناوه)پارک خور( 11به  33احداث پست جدید  -

یندگی این تاسیسات در دریافت عوارض حق آالیندگی از خطوط و تاسیسات انتقال نفت خام به خارک با توجه به آال -

 مناطق خشکی و دریایی شهرستان.
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 برنامه های مهم –برنامه عملیاتی شهرستان در برنامه ششم توسعه  -8-2

 : برنامه های مهم عملیاتی شهرستان در برنامه ششم توسعه 41جدول 

 طول برنامه 8011 8933 8931 8931 8931 واحد عنوان عملیات

 اصالح ، نوسازی و توسعه

 شبکه توزیع برق
 161 10 09 01 03 00 کیلومتر

 11 1 0 1/0 1/1 0 " احداث بزرگراه

احداث و بهسازی راههای 

 اصلی
" 1 1/10 1/10 1/01 1/01 .6 

احداث و بهسازی راههای 

 فرعی
" 0 1 1 1 1 1. 

 611 1 011 1 011 011 هکتار جنگل کاری و احیاء جنگلها

اجرای عملیات آبخیزداری و 

 وانداریآبخ
" 1 0911 1 6111 0311 01111 

 3111 01.6 01.1 0161 0011 0130 " بهبود ، اصالح و احیاء مراتع

کنترل کانونهای بحرانی 

فرسایش بادی و مقابله با 

 بیابان زایی
" .. 911 0011 0611 0111 1311 

توسعه سامانه های نوین 

 آبیاری
" 003 003 003 003 003 161 

 11 33 30 30 30 13 نت تولید تخم مرغ

 0331 00131 000091 00091 01391 01031 " تولید گوشت طیور

 610 1011 1661 1161 1111 10.1 تن تولید شیر

 01 000 019 .01 011 010 " تولید گوشت قرمز

 10 11 03 . 3 0 هکتار احداث گلخانه

 1119 01361 00001 99.1 9... 3116 تن تولید آبزیان

سازی مسکن بهسازی و نو

 روستایی
 111 011 011 011 011 011 واحد

اجرای طرحهای هادی 

 روستایی
 00 6 1 6 1 0 طرح
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 : برنامه های مهم عملیاتی شهرستان در برنامه ششم توسعه 41جدول ادامه 

 طول برنامه 8011 8933 8931 8931 8931 واحد عنوان عملیات

بهسازی و احیاء روستاهای 

 هدف گردشگری
 0 1 1 1 0 1 روستا

 00 01 00 . 1 0 کیلومتر اجرای شبکه فاضالب شهری

احداث مخازن ذخیره آب 

 شهری
 1111 1 1 1 1111 1111 متر مکعب

شبکه فرسوده  توزیع  اصالح

 آب شهری
 31 01 01 00 9 . کیلومتر

اصالح شبکه فرسوده توزیع 

 آب روستایی
" 00 06 00 01 03 39 

احداث و تکمیل مراکز 

 پایگاههای سالمت
 6991 901 01. 01. 01. 111 متر مربع

احداث و تکمیل مراکز جامع 

 سالمت شهری
" 0311 0311 1011 1011 0111 01111 

و توسعه خانه های احداث 

 بهداشت روستایی
" 0111 0311 0311 0311 0311 1911 

 

 

 

 

 

 

 

  


