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 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني
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 علی اصغر محمدی حسین صادقی فریده آذربان
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 گزارشسوم  ویرایش بر ای مقدمه

 است آن خاطر به این و شودمی ایجاد جامعه آن بر حاکم ایدئولوژی با منطبق شهرهایی جامعه، هر سازمان سیاسی در

 باشند اما دخیل دیگر عواملی شاید و گیردمی صورت کشورها سیاسی سازمان چارچوب در شهری ریزیبرنامه که روند

 شمار به فضا تولیدکننده سیاسی، سازمان ،گریدعبارتبهندارند.  شهری هایطرح و هابرنامه فرآیند در کنندهتعیین نقشی

 .رودمی

سیاسی  نظام آن، با مرتبط هایسازمان و نهادها و شهر استان، شهرستان، سیاسی ساخت استان، سیاسی منظور از نظام

 نظام ،گریدعبارتبه باشد.می است، فراگرفته خود چتر زیر را شهرها سرزمینی گستره در که سیاسی واحد و کشور بر حاکم

 توسعه و رشد برای های مدیریتینهاد و ساختار با که است کشور بر حاکم سیاسی نظام از برگرفته و ملهم استان سیاسی

 .پردازدمی ریزیطرح و ریزیبرنامه به استان،

 سیستم از یجزئ عنوانبه و شودنمی دیده کشور بر حاکم سیاسی نظام از جدا جزیره یک عنوانبه استان بدین ترتیب،

 بررسی قابل سطح سه در یهر کشور در هااستان سیاسی نظام .داردبرمی گام کشور عالی اهداف راستای در و مدیریتی کل

 :است

اجتماعی  و اقتصادی سیاسی، اثرپذیری و اثرگذاری و فراملی نیروهای نقش به سطح این المللی(: درفراملی )بین سطح -1

  .شودمی پرداخته اجتماعی زندگی دگرگونی در هاآن نقش و هامرز از بیرون در هااستان

 سیاسی نظام نقش سطح این در است. کشور یک در گیری استانمدیریت و نظام تصمیم سیستم منظور ملی: سطح -2

 مورد هم گیری در کشورنظام تصمیم مراتبسلسله اینجا در شود.می بررسی مدیریت استان سیستم کشور به نسبت بر حاکم

 ها است.سیاسی استان مدیریت بیانگر که است توجه

 سیاسی نظام از استان مدیریتی ساختار تأثیرپذیری میزان و هاسازمان ها،نهاد سطح این استانی(: در استان)درون سطح -3

 .گیردمی قرار بررسی و بحث گیری در استان موردو نظام تصمیم مدیریت فرآیند چگونگی و کشور بر حاکم

 را از هاآن تواننمی و گیرندمی قرار توجه مورد یکدیگر با ارتباط در و باهم سطوح این ،سیاسی نظام در بررسی البته

 مسائل و هستند کشوری هر در استان سیاسی نظام کنندهتبیین باهم ارتباط در سطوح این درواقع و دید هم از دور و جدا هم

 .است بررسی قابل راستا این در ها و شهرهاشهرستان

 نظام از دیگری بخش گروهی و ... هایهای مردمی، رسانهسیاسی، اصناف، تشکل احزاب ها،سازمان ها،بر این عالوه

 پردازند.نقش می ایفای به این سیستم بر شانتأثیرگذاری با که است استان سیاسی

 اداره نحوه بر مستقیم طوربه هستند، قانون اساسی کشور و سیاسی فرهنگ از متأثر خود که سیاسی هاینظام یطورکلبه

و  مدیریت نظام برای دولت که نقشی ها،استان سیاسی نظام در بدین ترتیب، .گذارندتأثیر می هاآن بر حاکم عمومی امور

 یبه عبارتکند. می پیروی آن کلیات از و بوده همسو آن با و است اهداف ملی چارچوب در شود،می قائلگیری تصمیم
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 در عموماً، استان، ساماندهی امور برای نظام این هایبرنامه دلیل، همین است. به حکومتی نظام از یجزئاستان  مدیریت نظام

 مقررات ناقض تواندنمی وقتچیه نظام این اقدامات و شودمی تدوین کشور جاری قوانین و کالن هایبرنامه چارچوب

 .باشد کشور قانونی

 معنا شود. بدیندر سطوح مختلف تعریف می ملی اجرایی و گیرتصمیم هایدستگاه و استان سیستم مدیریت رابطه بین

 این .پردازندملی می هایدستورالعمل و رهنمودها ها،سیاست و راهبردها تنظیم به ملی جراییا و گیرتصمیم هایکه دستگاه

 راهبردها، چارچوب در دارد. مدیریت استان مصداق کشور همه یا هااستان همه برای ملی مقررات و قوانین صورتبه موارد

 فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هایهماهنگی موضوعو  یدهسازمان ریزی،برنامه بینی،پیش به وامثالهم هاسیاست

ها استان مدیریت اقدامات و تصمیمات برای تالش از ناشی نیز کشور در هااستان رقابت پردازد.غیره می و یطیمحستیز

 .است قبیل این از موضوعاتی و برتر یطیمحستیز کیفیت اجتماعی، رفاه و اقتصادی رونق به دستیابی برای

 ارچوبچ در که است جدیدی مفاهیم از یکی گیری،تصمیم هایشبکه دولتی، یهایگذاراستیس در عرصهاز طرفی 

 در فتهگر شکل نهادهای و مدنی جامعه بین رابطه به و بوده مطرح یدارحکومت رویکردهای طرح و نوین مدیریت تحوالت

 نیروی از فادهاست اطالعاتی، منابع کسب در تواندمی مدنی جامعه دهندهتشکیل ارکان میان روابط ایجاد پردازد.می دولت با آن

 و القیتخ گذاری، افزایشمشیخط هایهزینه کاهش المللی،بین بازارهای از بیشتری سهم کسب ماهر، و متخصص انسانی

 .باشد داشته هایگذاراستیس در را توجهی قابل سهم نوآوری،

سازمانی، مدیریت منابع انسانی، نظام بودجه و دیگر الزامات دیوانساالری  مراتبسلسلهبه معنای  سوکیساختار مدیریت از 

ت تواند با مشارکدهی نیروهای اجتماعی بیرون از نظام اداری است که میاست و از سوی دیگر به معنای مدیریت و سازمان

وی مدیریت دو الگ عنوانبهمدیریت افقی و عمودی  درواقعافزایی سازمانی منجر گردد. گیری به همدر نظام مدیریت و تصمیم

به مدیریت افقی در شبکه روابط مدنی و  سوکیکند. در ادامه از ها را مشخص میهای سازمانها و استراتژیقدرت سیاست

 های مردمی و از سوی دیگر به نیروهای سازمانی و الزامات دیوانساالری توجه خواهد شد. ها و اتحادیهانجمن

های ای از ارتباطات بین نهادهای دولتی، غیردولتی، شبکهاداری و مدیریتی استان را شبکه -ساختار سیاسی یطورکلبه

در فصل چهارم از گام دوم آن )بررسی و تحلیل  دهند که در تدوین سند راهبردی آمایش،مدنی و اشخاص ویژه تشکیل می

ان بایست در دو بخش اصلی تحت عنواساس شرح خدمات این تحلیل میگیرد. بر وضعیت( مورد بررسی و تحلیل قرار می

  گیرد.گیری و مدیریت صورت میتحلیل ساختار مدیریت استان و تحلیل نظام تصمیم

در راستای اعمال اصالحات و ویرایش های مورد نظر ناظر و کارفرمای محترم در خصوص گزارش بررسی و تحلیل 

ارسالی از جانب کارفرما، گزارش  226428 ان و در پیرو پاسخ به نامه شمارهطالعات آمایش استسیاسی، اداری و سازمانی در م

 مذکور مورد  بررسی و ویرایش مجدد قرار گرفته است.
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وضعیت  زهای گوناگونی اباتوجه به ماهیت شرح خدمات و انتظارات ناشی ازآن در انجام مطالعات آمایشی،بررسی مولفه

در سطح استان صورت گرفته است.تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته، منجر به استخراج انی سیاسی، اداری، سازم

SWOT استفاده  ت توسعه استانبه عنوان پایه مطالعات جهت طراحی نظام مدیری مدیریت توسعه ارائه شود که در گزارشمی

 می گردد.

طالعات م"ویرایش دوم گزارش مبنی بر اینکه بوشهر در خصوص  با توجه به نقطه نظرات ناظر محترم آمایش استان

ونه و سازمانی استان نمی شود و فاقد هر گاداری  منجر به هیچ استنباط واضح و مشخصی از وضعیت سیاسی،صورت گرفته 

در ویرایش سوم سعی شده است تا پیوستگی و انسجام بین بندهای مطالعاتی تقویت شود تا بتوان  "تحلیل روشنگری می باشد

اداری و سازمانی دست یافت. بدین ترتیب بازتاب مطالعات انجام شده در روند -خروجی موردنظر از بررسی بند سیاسیبه 

 برنامه آمایش استان بوشهر مشاهده می شود.

  



 

 ض

 پیشگفتار

ی زیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1394برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد. استان بوشهر(

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

دوین تمتفاوت است، از آن جمله  هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکمقیاس ملی از مراحل مختلفی 

و  اهداف اندازچشمی به تدوین پژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی 

 ارائهیاتی به عمل و سطح کندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی و  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستانسطح  در ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدو در برنامه ازیموردنتداوم اقدامات  منظوربهعالوه بر این 

شرح  اصلی و ارکان. مراحل پردازدیم شدهی نیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است:

 مرحله اول: تدوین سند آمایش

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

جربیات جهانی و ت هاروشدوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم،  فصل شود.مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

 یش است.های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

د. رسانی عمومی را به انجام میاجماع سازی همکاری و دهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناساچهارم،  فصل

ل ششم، بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در فصاولویت منظوربهاستان  مسائلبندی ی و طبقهشناسمسئله فصل پنجم به 

ر بهای اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه آمایش تحلیل مسائل و مزیت

های مطالعاتی الزم برای تهیه اسناد توسعه دایت طرحفصل هشتم نیز به معرفی و هارزیابی سریع انجام خواهد شد و  اساس

 اختصاص دارد. راهبردی و عملیاتی استان

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

داری و سازمانی، ا -ی و تحلیل سیاسی، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسستیزطیمح

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

ها، بررسی و تحلیل تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –ی مالحظات ایمنی، دفاع

 دهد.ی قرار میموردبررساستان را 
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ی توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی وهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

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

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح فصل چهارگام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام 

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

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

ذاری در گایی و برآورد منابع مالی سرمایهگردد و شامل چهار فصل شناسدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

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

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

ی برنامه افزار پایش و ارزیابکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرمپایش آمایش استان، پیشنهاد ار

 آمایش است.

 تهیه طرح عملیاتی آمایش مرحله دوم:

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

صیلی و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمجام مطالعات تفصیلی آمایش گام اول این مرحله به ان

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

الن(، مشتمل بر کلیه ذی مدخ)به مشارکت شهروندی های اجرایی استان، بررسی تجرها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

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

 باشد.می

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

ین های کالن و تدوکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 های اجرایی توسعه است.سیاست

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

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میی و موضعی توسعه، نقشه سیاستهای ویژه موضوعمعرفی طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

، روش جرااورد کلی هزینه های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآو پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 
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نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 تان است.اس

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

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

 باشد.نگری مستمر برنامه میاجرایی پایش، ارزیابی و باز

 پایش و ارزیابی برنامه آمایش مرحله سوم:

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

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

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ نامه، تهیه نرمارزشیابی بر

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

ایش استان ای آمدورههای میانین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشگیری و تعیهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

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

عی و های موضقص برنامه، پیشنهاد بازنگریپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواشده، بررسی تحققتعیین

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

ان اداری و سازمان است -سیاسی  مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح خدمات است. 4-2-1ی و سازمانی منطبق با بند با عنوان گزارش تحلیل و بررسی بخش سیاسی، ادار
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 ساختار مدیریت در استان تحلیل -1-2-2-4

در این بخش از مطالعات سعی شده است تا بر اساس نظریه تشریک مساعی و شاخص های اصلی این نظریه که مشتمل 

بر همکاری، مشارکت و تالش مشترک مجموعه افراد، گروه ها، احزاب، ارگان ها و نهاد های موجود در سطح منطقه است 

مات برنامه آمایش استان، ساختار مدیریت و نحوه اداره و نیز بر اساس الگوی حکمروایی منطقه ای در چارچوب شرح خد

 گیرد.استان مورد تحلیل قرار 

در برنامه آمایش استان، ساختار مدیریت و نحوه اداره استان مورد تحلیل قرار گرفته است. تاکید بر نظریه تشریک مساعی 

هاد داده است که دولت و نه اوال تجربه نشان و الگوی حکمروایی منطقه ای قبل از هر چیز از این موضوع نشات می گیرد ک

آن به تنهایی قادر به پیش بردن اهداف توسعه ای و اجرای برنامه های توسعه نیستند؛ ثانیا بی توجهی به مشارکت  های رسمی

ی، ععوامل غیردولتی از جمله نهاد های بخش خصوصی و مردمی، نظام مدیریتی را از منبع غنی دانش محلی، سرمایه اجتما

سرمایه های بخش خصوصی، پتانسیل های گروه های داوطلب، نخبگان محلی و ... بی نصیب می کند و سرانجام اینکه هم 

نظریه تشریک مساعی و هم الگوی حکمروایی منطقه ای می توانند به عنوان الگو های نوین برنامه ریزی و مدیریتی، قابلیت 

 امور و مدیریت توسعه در سطوح محلی و منطقه ای داشته باشند. باالیی در کارآمد ساختن نظام موجود اداره

با توجه به مطالب بیان شده قابل ذکر است که بررسی نقش و جایگاه نهاد های مدنی و غیردولتی، افراد ذی نفوذ، روابط 

 ا و کارگروهشورا هن ای و خصوصی در اداره استان، ساختار تصمیم گیری مردمیی دولتی، عمومی، او تعامالت بخش ه

های تخصصی و نقش آنها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها و سرانجام بررسی ساختار فضایی اداره استان می تواند 

 چارچوب جامعی از وضع موجود استان را ارائه نماید.

م ن مصاحبه انجادر این راستا جمع آوری اطالعات از طریق دستگاه ها و ارگان های رسمی استان و شهرستان ها و همچنی

ثار آ متغیرهای سیاسی بر آمایش، در این مبحث تأثیرمبنی بر  کارگیری اصلی عنایت به جهت باشد.بنابراین در این بخش 

 . گیرد های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل قرار میمذکور در مقوله

 یدر استان، با همکار یمدن یمردم در مورد ارتباطات وشبکه ها یها دگاهید یبررس یدر راستاالزم به ذکر است که 

 کی یدر قالب طراح هاازمولفه  یخصوص صورت گرفته است، مجموعه ا نیکه در ا یدانیم شیمایو پ یگروه اجتماع

 ه است.قرار گرفت یو بررس یابیارزافراد، مورد  ییپاسخگو یبرا کرتیل ییپنج تا فیپرسشنامه مدون و در قالب ط

است.  دهیحجم نمونه کوکران استفاده گرد نییاز روش تع ازیمورد ن یحجم نمونه ها نییتع یپرسشنامه، برا هیپس از ته

 یارتقا یباشد که برا یم ازیپرسشنامه مورد ن 384منطقه تعداد  تیدهد که با توجه به جمع یروش نشان م نیمحاسبه ا جینتا

 شده است. هینسخه از پرسشنامه ته 1115و جمعاً تعداد  شیافزا بربرا 3تعداد حدود  نیا یریدقت نمونه گ
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 ینظر فیا تعرب یرگی¬مورد اندازه ریمتغ یاتیعمل فیحاضر و انطباق تعر قیتحق ۀابزار مورد استفاد ییکسب روا یبرا

 یان دارااست یدر همه بخش ها وشهرستان ها نکهیا یاستفاده شده است برا ییمحتوا ای یاز روش اعتبار صور یابیمورد ارز

اده شده استف «یتصادف یاچند مرحله یاخوشه یاحتمال» یرینمونه گ روشوجود داشته باشد از   یبررس یبرا یینمونه ها

 است.

 نمونه هیته یبرا نیباشد، بنابرا یم 32به  72که در سطح استان حدود  ییوروستا یشهر تیجمع ینسب عیبه توز باتوجه

 یبرا دیگرد انیکه ب همانطورگردد.  تینسبت رعا نیاست که ا دهیگرد یمختلف استان سع یمورد الزم از بخش ها یها

از مولفه ها و شاخص ها  ای در استان مجموعه یمدن یمردم در خصوص ارتباطات وشبکه ها یها دگاهید لیو تحل یابیارز

 ارائه خواهد شد.که نتایج آن در بخش های پیش رو است  دهیانتخب گرد

 ری،سندیکاهای کارگ  صنفی،  هایاتحادیه احزاب،) مدنی یهاشبکه  و ارتباطات تحلیل -1-2-2-4-1

 ...( و مذهبی سیاسی هایانجمن

کنند. نهادمند شدن مشارکت اجتماعی در جامعه مدنی منجر به های تحقق جامعه مدنی را فراهم میهای مدنی زمینهشبکه

احزاب، گروه ها و انجمن های سیاسی و  گردد.ها و مدیریت نهادهای دولتی نیز میسازمانتوسعه مدیریت مشارکتی در 

مذهبی، اتحادیه های صنفی، سندیکاهای کارگری و ... در واقع شکل های متعددی از سازماندهی نیرو های اجتماعی، سیاسی 

الن گرایشات اجتماعی و سیاسی یک منطقه و اقتصادی هستند که اغلب به عنوان جریانات عمده و مهم، جهت گیری های ک

را تحت تاثیر قرار می دهند و گاه نیز به عنوان گروه های اصلی در نظام و ساختار قدرت در یک منطقه ایفای نقش می کنند. 

 یدر جوامع و کشور هایی که سندیکا ها دارای نظام حزبی نهادینه شده ای هستند معموال احزاب و گروه های مختلف اجتماع

به عنوان پیوند میان منافع اجتماعی و نهاد های تصمیم گیری سیاسی ایفای نقش می کنند. بر همین اساس شناخت نقش و 

جایگاه شبکه های مدنی در ساختار مدیریت استان و تاثیرگذاری آنها برای مدیریت آمایش استان از جمله بحث های کلیدی 

 ن را در ارتباط با برنامه آمایش تحت تاثیر قرار دهد.و مهمی است که می تواند توان مدیریتی استا

 در ارتباط با شبکه های مدنی بهنهادهای مدنی حدفاصل دولت و مردم هستند. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 وهای اسالمی های صنفی، انجمنهای سیاسی، انجمنهای سیاسی )انجمنهای حقوقی برای احزاب و تشکلایجاد زمینه

های ها و اتحادیهای، اتحادیههای صنفی و حرفههای علمی و ادبی و هنری و دینی، تشکلهای دینی(، انجمنهای اقلیتانجمن

ها در جهت توسعه های دولتها و برنامه. با این حال سیاستاشاره شده است کارفرمایی و کارگری و شوراهای کارگری

 نهادهای مردمی متفاوت است. 
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گیری در عرصه عمومی، به معرفی و های مدنی در مدیریت سازمانی و تصمیمصل برای ارزیابی نقش شبکهدر این ف

سازمان های مردم نهاد، اتحادیه ها و اصناف، تشکل های کارگری، تعاونی های صیادی و موسسات و انجمن های  تحلیل

 پرداخته شده است.فرهنگی و هنری در استان بوشهر 

 نهادمردمهای سازمان -1-2-2-4-1-1

ا و انتظارات هعینیت بخشیدن به خواسته به دنبال که شودیممحسوب  ساالرمردماز منظر بانک جهانی، دولتی کارآمد و 

های های مردمی بوده و سازمانتدوین و تنظیم قوانین مورد نیاز جامعه و تشکل یدر پعموم مردم و احترام به افکار عمومی، 

با  هاسازماناستفاده نموده و ضمن مشارکت این  هاآنرا اهرم مناسبی بداند که در جهت توسعه کمی و کیفی از  نهادمردم

 (.Kpessa,2011)دموکراسی و توسعه سوق دهد یسوبهدولت، جامعه را 

های مردمی ر تشکلدر یک جامعه نیازمند قوانین و ابزار مناسب اجرای قانون است، بنابراین حضو یساالرمردم که آنجا از

های ت، با پذیرفتن قسمتی از مسئولینهادمردمهای تواند بر توسعه ملی اثر بگذارد. سازمانمند شدن از همکاری آنان میو بهره

 که آنجا زاهای راهبردی اثر گذاشته و قادرند نقشی در توسعه ملی ایفا کنند و ریزیاجتماعی در یک جامعه مدنی، بر برنامه

گذاری دولت را عهده دارند، بنابراین، گسترش و رسانی عمومی و تأثیر بر سیاستها، وظیفه آگاهیگونه سازمانناغلب ای

ز ارکان ها تسریع خواهد شد. به عبارتی اگر یکی اتعمیم توسعه اقتصادی و سیاسی، تنها از طریق حضور داوطلبانه این سازمان

و رکن دیگر را در پاسخگویی دولت بدانیم،  گذارییاستسگذاری بر اثر توسعه را مشارکت مردمی در امور اجتماعی و

اختاری توانند با سداوطلبانه می صورتبهکنند، که در کنار دولت همکاری می نهادمردمهای طبیعی است مشارکت سازمان

ای رشد ها یکی از شاخصههموازی با دولت و بخش خصوصی در ایجاد یک توسعه پایدار دخالت داشته باشند. این سازمان

نیز قادرند توازنی همگون و فراگیر در  توسعهدرحالشوند و در جوامع دموکراسی در کشورهای پیشرفته محسوب می

 اشند. بخش بگذار بر فرهنگ، سیاست و اقتصاد اثرهای تأثیرهای مختلف جامعه ایجاد کرده و بر سایر شاخصهعرصه

صورت داوطلبانه و بدون وابستگی به شوند که بهاز افرادی تشکیل می NGO یا سمن های غیردولتی موسوم بهسازمان

طی و محیالمنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه، زیستطور غیرانتفاعی و عامدولت و به

 .فع ملی و مصالح عمومی کشور استها کمک به بهبود وضع جامعه و حفظ مناهدف این سازمان کنند.امثال آن فعالیت می

د باعث تواننمیاست که  هانظرات و دیدگاههای غیردولتی، ایجاد یک جامعه متنوع از هدف از تفویض اختیارات به سازمان

ها معادل  NGOنظران، این گرایش وجود دارد که جامعه مدنی را با  در میان بسیاری از صاحب. تقویت توسعه پایدار گردند

 کنند.میو یکسان فرض 
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ها در نآ در توسعه استان و میزان مشارکت نهادمردمهای در استان بوشهر نیز به دنبال بررسی میزان اثرگذاری سازمان

ها گردید. الزم به ذکر است از استانداری و فرمانداری نهادمردمهای آوری اطالعات سازمانهای مختلف، اقدام به جمعبخش

فرینی، مذهبی کارآ-اجتماعی، اقتصادی-ها در شش خوشه فعالیت محیط زیست، فرهنگیمقایسه و تحلیل بیشتر سمن جهت

 بوشهر را به تفکیک فعالیت نشان می دهد. سمن های استان 1جدول بندی شدند. و خیریه، بهداشت و درمان، و سایر طبقه

 های استان بوشهر به تفکیک حوزه فعالیت: تعداد سمن1جدول 

 جمع سایر بهداشت خیریه مذهبی کارآفرینی اقتصادی فرهنگی اجتماعی ستیزطیمح حوزه فعالیت

 8 - - - 1 5 2 دیلم

 34 - 1 5 9 17 2 دشتستان

 11 - - - 5 6  دشتی

 6 - - - - 5 1 تنگستان

 9 - - 1 - 7 1 دیر

 9 - - 1 - 7 1 جم

 12 - - - 3 4 3 کنگان

 2 - - - - - 2 عسلویه

 6 - 1 1 - 4 - بوشهر

 4 - - - - 3 1 گناوه

 48 4 8 4 3 25 4 کل استان

 147 4 12 12 21 84 17 جمع

 مشاور مطالعات: مأخذ

سمن وجود دارد. از میان کل سمن های  147جدول فوق در استان بوشهر در مجموع تعداد بر اساس اطالعات مندرج در 

هایی که در سطح شهرستانی فعالیت با مقایسه سمن سمن در سطح کل استان فعالیت دارند. 48ثبت شده در استان، تعداد 

ه خود ب میان شهرستان های استان بوشهردر  بیشترین سمن فعال را ،سمن 34شود که شهرستان دشتستان با کنند مشخص میمی

سمن، کمترین تعداد سمن را شامل شده است. عالوه  2این در حالی است که شهرستان عسلویه با تعداد . اختصاص داده است

فعالیت  فرهنگی فعال هستند.-سمن در حوزه اجتماعی 147سمن از  84دهد که نشان می سمن ها  مقایسه طبقه فعالیتبر این 

 افزایشکه همانا  یردولتیغ نهادمردمهای هدف سازمان نیترمهمتواند زمینه را برای بروز تعداد سمن در این حوزه میاین 

سازد.  ، در استان بوشهر فراهمبالقوه استهای ظرفیت نظام اجتماعی از طریق ایجاد شرایط مساعد برای بارور شدن توانمندی

داشت حاکی از فعالیت تنها یک سمن در شهرستان دشتستان و دیگری در شهرستان در حالی که بررسی سمن ها در زمینه به

 سمن دیگر این حوزه در سطح کل استان فعال می باشند. 8بوشهر است و 

 نشان داده شده است. ها از سمن های ثبت شده در استانسهم هر یک از شهرستان  1نمودار در 
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 سمن های ثبت شده در استانسهم هر یک از شهرستان های استان بوشهر از : 1نمودار 

 
 رمشاو مطالعات: مأخذ

در سطح ها درصد از سمن 32نشان می دهد که  سمن های ثبت شده در استانبررسی سهم شهرستان های استان بوشهر از 

درصد دیگر از  45ها در شهرستان دشتستان و درصد از سمن 23. عالوه بر این قابل ذکر است که کل استان فعال می باشند

 ها فعال هستند.ها در بقیه شهرستانسمن

 سهم هر یک از شهرستان ها از سمن های ثبت شده در استان به تفکیک فعالیت نشان داده شده است. 2نمودار در 

 استان بوشهر نهادمردمهای : زمینه فعالیت سازمان2نمودار 

 
 مشاور مطالعات: مأخذ

  

دیلم ندشتستا دشتی انتنگست دیر جم کنگان عسلویه بوشهر گناوه استانی

Series1 5% 23% 8% 4% 6% 6% 7% 1% 4% 3% 32%
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درصد در  14فرهنگی،  -ها در زمینه اجتماعیدرصد از سمن 57است  نمایش داده شده در نمودار فوق که طورهمان

بنابراین سمن های با ها فعال هستند. درصد در بقیه زمینه 18درصد در زمینه محیط زیست و  11اقتصادی،  -زمینه کارآفرینی

 سمن های ثبت شده در استان را به خود اختصاص داده اند.فرهنگی بیش از نیمی از  -یعحوزه فعالیت اجتما

ها در تواند معیار خوبی برای سنجش میزان مشارکت آنها مینسبت جمعیت به تعداد سمنالزم به ذکر است که بررسی 

 نهادمردممان میلیون ساز 2، در حدود نفر میلیون 322 بربالغبا جمعیتی  متحدهاالتیاهای اجتماعی باشد. در کشور فعالیت

ک ی بربالغبا جمعیتی  نیز وجود دارد. در کشور هند نهادمردمنفر یک سازمان  162ی حدوداً به ازای هر به عبارتفعال هستند. 

نفر یک سازمان  662به ازای تقریباً  درواقعفعال هستند.  نهادمردممیلیون سازمان  2میلیون نفر، در حدود  322و میلیارد 

نمایش داده های استان بوشهر در شهرستان نهادمردمهای نسبت جمعیت به تعداد سازمان 2جدول در د دارد. وجو نهادمردم

نفر در شهرستان بوشهر متغیر  4795ر در شهرستان دیلم تا نف 564این نسبت از توان گفت که . بر این اساس میشده است

ارکت اجتماعی در شهرستان دیلم وجود دارد. به طوری که در این بیشترین میزان مشاطالعات به دست آمده  بر اساس است.

مربوط به مشارکت اجتماعی کمترین میزان الزم به ذکر است که نفر یک سمن وجود دارد.  564شهرستان به ازای هر 

این از  دامهرککه در  . به طوریدشتستان است همچنین کنگان و عسلویه، وو در رده بعدی شهرستان های بوشهر،  شهرستان

 درنهایت می توان گفتنفر جمعیت یک سمن وجود دارد.  2798و  2846، 4795 به ازای هرها به ترتیب شهرستان

حضور موثرتر و پررنگ تر سازمان های مردم نهاد هستند تا بتوان دولت را نیازمند های بوشهر، دشتستان و کنگان شهرستان

در حل مسائل و مشکالت پیش رو در این شهرستان ها یاری نمود. این در حالی است که شهرستان های دیلم، دیر و جم در 

 رو بیشتر است. این زمینه از ظرفیت مناسبی برخوردار بوده و به مراتب میزان اثرگذاری آنها در مسایل پیش

 نهادمردمهای نسبت جمعیت به تعداد سازمان :2جدول 

 های با حوزه فعالیت استانی(ها )با احتساب فعالیت سمننسبت جمعیت به تعداد سمن شهرستان

 564  دیلم

 2798 دشتستان

 1292 دشتی

 1322 تنگستان

 921 دیر

 923 جم

 2846 کنگان و عسلویه

 4795 بوشهر

 1742 گناوه

 مطالعات مشاور: مأخذ
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 دهد. را نشان می نهادمردمهای میزان اعتماد شهروندان به سازمان 3نمودار با توجه به اطالعات استخراج شده ار پرسشنامه، 

 نهادمردمهای میزان اعتماد شهروندان به سازمان: 3نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

 

درصد تا حدودی  35درصد دارای اعتماد کم هستند،  14اعتماد ندارد،  اصالًها، درصد از شهروندان به سمن 8بر این اساس 

بر اساس  ها هستند. بنابرایندرصد دارای اعتماد کامل به سمن 14درصد دارای اعتماد زیاد و  29ها اعتماد دارند، به سمن

در تصمیمات دولتی و بهبود شرایط سمن ها  تاثیرات درصد از مردم نسبت به 78ود اطالعات به دست آمده از پرسشنامه حد

 زندگی امیدوار هستند.

 اصناف -1-2-2-4-1-2

 رتبطم صنفی و اجتماعی مجموعه نمایندگی و حمایت از برخورداری با های صنفیرهبران و مسئوالن صنوف و اتحادیه

 سترهگ و نوع که بود خواهند قادر جماعات، این در موجود نانوشته ضوابط و قواعد و تجارب از مندیبهره با عمدتاً و خود با

و  ردمم رابطه بر خویش اعتبار و نفوذ از یریگبهره با و کنند مشخص سیاسی قدرت ساختار در را مردم میزان حضور و

 ایفای تانی بهفراس و استانی محلی، پیوندهای و ارتباطات و جامعه اجتماعی و سیاسی تحوالت در و تأثیر بگذارند مسئولین

 در و فتندا مؤثر واقع آتی یا موجود سیاسی معادالت و سیاسی قدرت ساختار گیریشکل در بابت این و از بپردازند نقش

 .کنند دهیجهت را آن خویش، اجتماعی امکانات و موقعیت از بهینه استفاده صورت
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35%
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واسط دولت  هایتوانند حلقهمی یآسانبههای قوی اجتماعی دارای توانایی زیادی هستند، بنابراین بنیان واسطهبهاصناف 

نی اصناف بر اساس خواست مد این ازآنجاکههای سیاسی اثرگذار باشند؛ و توانند بر جریانو ملت قرار گیرند و حتی می

ی اساسی این نهادها، مسائل صنفی و معیشتی باشند و دغدغههستند و دولت ساخته نمی خودساختهجامعه شکل گرفته و 

 صورتبها افراد جامعه ربوده است. از طرف دیگر نیز بخش اعظمی از  ل خودمسائباشد، مکانیزم و کانال مناسبی برای طرح می

ای خود را از طریق این اصناف، ترویج و نظرات هتواند دیدگاهی میراحتبهدهند. دولت مستقیم پوشش میمستقیم و غیر

 باشد. ی از مردم را اخذ نماید و یک شبکه ارتباطی قوی میاگستردهبخش 

تان بوشهر در اسشوند. اصناف در استان بوشهر به چهار دسته کلی توزیعی، تولیدی، خدماتی و خدمات فنی تقسیم می

 28مورد در گروه توزیعی،  57صنف شناسایی شده در استان بوشهر، مورد  121از  صنف شناسایی شده است. 121تعداد 

بنابراین بیشتر اصناف موجود  مورد در گروه خدمات فنی قرار دارد. 14مورد در گروه خدماتی و  22مورد در گروه تولیدی، 

اصناف استان و تعداد اعضاء آن را به تفکیک زمینه فعالیت و  3جدول  در گروه اصناف توزیعی قرار دارند.در استان بوشهر 

  دهد.شهرستان نشان می

 : اصناف استان بوشهر3جدول 

 نام صنف شهرستان تعداد اعضاء زمینه فعالیت نام صنف شهرستان
زمینه 

 فعالیت

تعداد 

 اعضاء

 بوشهر
تعمیرکاران اتومبیل سبک و 

 سنگین
 282 تولیدی فلزکاران دشتی 429 خدمات فنی

 بوشهر
فروشندگان لوازم الکتریکی و 

 الکترونیکی
 تعمیرکاران دشتی 362 توزیعی 

خدمات 

 فنی
197 

 598 توزیعی  خواروبار و لبنیات دشتی 421 توزیعی  خانگیلوازم بوشهر

 54 توزیعی  یدکی اتومبیلفروشندگان لوازم دشتی 131 خدماتی آرایشگران مردانه بوشهر

 272 توزیعی  خانگی مصالح ساختمانی و لوازم دشتی 125 توزیعی  سازطال و جواهر و ساعت بوشهر

 114 توزیعی  التحریر و خرازلوازم دشتی 144 تولیدی نانوایان بوشهر

 213 توزیعی  پارچه و پوشاک فروشان دشتی 123 خدمات فنی خدمات رایانه بوشهر

 9 خدماتی آرایشگران و پیرایشگران دشتی 866 توزیعی  خراز و پوشاک بوشهر

 234 خدماتی عکاسان و الکترونیک دشتی 635 توزیعی  خواربار و لبنیات بوشهر

 121 تولیدی بندقناد، نانواییان و بستی  دشتی 286 خدماتی آرایشگران زنانه بوشهر

 23 توزیعی  طال، جواهر و خیاطان دشتی 376 توزیعی  مصالح ساختمانی بوشهر

 4 تولیدی فرش دستباف دشتی 135 خدماتی مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه بوشهر

 245 توزیعی  خواربار و لبنیات جم 225 توزیعی  یدکی اتومبیللوازم بوشهر

 329 توزیعی  ابزار و مصالح ساختمانی جم 177 خدماتی شوییخیاط و خشک بوشهر

 156 تولیدی فلزکاران جم 218 تولیدی بلوک و موزاییک  بوشهر

 152 توزیعی  التحریر و خرازانفروشندگان لوازم جم 187 تولیدی درودگران و شیشه بران بوشهر

 128 توزیعی  فروشاناغذیه جم 214 توزیعی  فروشانالتحریر و کتابلوازم بوشهر

 217 توزیعی  فروشندگان پوشاک جم 625 توزیعی  فروشانهتلداران و اغذیه بوشهر
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 نام صنف شهرستان تعداد اعضاء زمینه فعالیت نام صنف شهرستان
زمینه 

 فعالیت

تعداد 

 اعضاء

 283 خدماتی آرایشگران، خیاطان و طالفروشان جم 138 تولیدی فلزکاران بوشهر

 الکتریکی و نانوایان جم 159 توزیعی  فروشانپارچه بوشهر
خدمات 

 فنی
141 

 تعمیرکاران اتومبیل جم 86 خدماتی های خدماتیشرکت بوشهر
خدمات 

 فنی
114 

 144 تولیدی فلزکاران دیر 141 توزیعی  بارمیوه و تره بوشهر

 تعمیرکاران دیر 532 خدماتی  مشاورین امالک و اتومبیل بوشهر
خدمات 

 فنی
195 

 182 خدماتی خیاطان و آرایشگران دیر 132 خدمات فنی دارانعکاس و چاپخانه بوشهر

 124 توزیعی  عکاسان و نانوایان دیر 141 تولیدی سازو بستنی قناد بوشهر

 333 توزیعی  فروشندگان مصالح ساختمانی دیر 8 تولیدی فرش دستباف بوشهر

 522 توزیعی  خانگی و خرازیلوازم دیر 328 توزیعی  پرندگان دشتستان

 429 توزیعی  فروشانلبنیاتخواربار و  دیر 239 خدمات فنی الکتریک و الکترونیک  دشتستان

 145 توزیعی  فروشاناغذیه دیر 265 خدمات فنی رایانه دشتستان

 713 توزیعی  خانگیلوازم گناوه 539 خدمات فنی تعمیرکاران دشتستان

 تعمیرکاران اتومبیل گناوه 221 خدماتی خیاطان دشتستان
خدمات 

 فنی
374 

 334 تولیدی فلزکاران گناوه 574 توزیعی  پوشاک دشتستان

 263 توزیعی  ابزار و یراق و مصالح ساختمانی گناوه 469 توزیعی  خانگیلوازم دشتستان

 93 خدماتی خیاطان گناوه 385 توزیعی  خرازی دشتستان

 512 توزیعی  خواربار و لبنیات گناوه 119 خدماتی تلفنیتاکسی دشتستان

 189 تولیدی  درودگران و بلوک سازان گناوه 286 خدماتی مشاورین امالک دشتستان

 123 خدماتی پیرایشگران و آرایشگران گناوه 175 خدمات آرایشگران زنانه دشتستان

 222 توزیعی  طال، جواهرات و عکاسان گناوه 136 خدماتی آرایشگران مردانه دشتستان

 75 تولیدی نانوایان گناوه 111 خدماتی عکاسان دشتستان

 833 توزیعی  فروشندگان پوشاک گناوه 247 تولیدی قنادان دشتستان

 222 توزیعی  فروشان اغذیه گناوه 564 توزیعی  مصالح ساختمانی دشتستان

 8 تولیدی بافندگان فرش دستباف گناوه 385 توزیعی  بزازان دشتستان

 275 تولیدی فلزکاران کنگان 286 تولیدی فلزکاران دشتستان

 297 خدماتی خیاطان و آرایشگران کنگان 229 تولیدی درودگران دشتستان

 کنگان 238 تولیدی نانوایان دشتستان
فروشندگان و سازندگان طال و 

 جواهر
 256 توزیعی 

 477 توزیعی  خواربار و لبنیات کنگان 12 تولیدی فرش دشتستان

 929 تولیدی ابزار و مصالح ساختمانی کنگان 122 توزیعی  طال دشتستان

 579 توزیعی  فروشاناغذیه کنگان 482 توزیعی  لبنیات دشتستان

 تعمیرکاران کنگان 182 توزیعی  بارمیوه و تره دشتستان
خدمات 

 فنی
434 

 194 تولیدی فرش دستباف کنگان 377 توزیعی  یدکیلوازم دشتستان

 848 توزیعی  خانگیلوازم کنگان 517 توزیعی  خواروبار دشتستان
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 نام صنف شهرستان تعداد اعضاء زمینه فعالیت نام صنف شهرستان
زمینه 

 فعالیت

تعداد 

 اعضاء

 دیلم 793 توزیعی  و مصالح ساختمانیابزار برق  تنگستان
خانگی و مصالح ساختمانی و لوازم

 یدکی اتومبیللواز م
 414 توزیعی 

 286 توزیعی  خواربار و لبنیات دیلم 652 توزیعی  فروش لبنیات ساز و لبنیات تنگستان

 315 توزیعی  پوشاک فروشان دیلم 356 توزیعی  فروشندگان پوشاک و خرازان تنگستان

 تنگستان
آرایشگران، خیاطان، عکاسان و 

 طالفروشان
 138 توزیعی  فروشان و هتلداراناغذیه دیلم 235 خدماتی

 182 توزیعی  التحریر و خرازانلوازم دیلم 372 تولیدی درودگران و فلزکاران تنگستان

 تنگستان
تعمیرکاران اتومبیل سبک و 

 سنگین
 165 تولیدی نانوایانالکترونیک و  دیلم 255 خدمات فنی

 تعمیرکاران اتومبیل دیلم 97 تولیدی نانوایان تنگستان
خدمات 

 فنی
71 

 142 تولیدی درب و پنجره سازان دیلم 128 توزیعی  فروشاناغذیه تنگستان

 89 خدماتی آرایشگران، خیاط و طالفروشان دیلم 171 خدماتی باراغذیه، هتلداران، میوه و تره دشتی

  33311در مجموع تعداد اعضا: 

 بوشهر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: مأخذ

 

 تعداد اصناف به تفکیک زمینه فعالیت در استان بوشهر: 4نمودار 

 
 و محاسبات مشاور بوشهر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: مأخذ

 

تستان بیشترین و دش شهرستان بوشهربررسی سهم شهرستان های استان بوشهر در ارتباط با زمینه فعالیت نشان می دهد که 

شده  ها بیشترین صنف ثبتدارند. همچنین در هر یک از شهرستانرا ها تعداد و سهم از اصناف ثبت شده در سطح شهرستان

تواند نمایی از باشد. این آمار میدرصد برای هر شهرستان( می 52)در حدود طبقه اصناف با زمینه فعالیت توزیعیبه مربوط 

اغل وران، صاحبان حرفه و مشاغل آزاد به مشپیشهبیشتر های استان، در تمامی شهرستان درواقعنوع اشتغال را نیز نشان دهد. 

تری توانند سهم اشتغال بیشت فنی میتولیدی و خدما مشاغل کهیدرصورتمربوط به توزیع کاال و خدمات اشتغال دارند. 

 ایجاد نمایند. 
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  (، به تفکیک شهرستانو سهم : زمینه فعالیت اصناف استان بوشهر)تعداد4جدول 

 شهرستان

 جمع خدمات فنی تولیدی خدماتی توزیعی

 تعداد
 سهم

 )درصد(
 تعداد

 سهم

 )درصد(
 تعداد

 سهم

 )درصد(
 تعداد

 سهم

 )درصد(
 تعداد

 سهم

 )درصد(

 122.2 26 11.5 3 23.1 6 23.1 6 42.3 11 بوشهر

 122.2 25 12.2 3 22.2 5 24.2 6 44.2 11 دشتستان

 122.2 9 11.1 1 33.3 3 11.1 1 44.4 4 تنگستان

 122.2 13 7.7 1 23.1 3 23.1 3 46.2 6 دشتی

 122.2 9 22.2 2 11.1 1 11.1 1 55.6 5 جم

 122.2 8 12.5 1 12.5 1 12.5 1 62.5 5 دیر

 122.2 13 7.7 1 32.8 4 15.4 2 46.2 6 گناوه

 122.2 9 11.1 1 22.2 2 11.1 1 55.6 5 دیلم

کنگان و 

 عسلویه
4 44.4 1 11.1 3 33.3 1 11.1 9 122.2 

 122.2 121 11.6 14 23.1 28 18.2 22 47.1 57 جمع

 مطالعات مشاور مأخذ:

 دهد که پوشاک، ابزار و مصالح ساختمانی،ها نشان میهای مختلف و تعداد اعضای آنتر اصناف در شهرستانمطالعه دقیق

رازی هاست. در شهرستان بوشهر، صنف خدر کنار خواروبار و لبنیات زمینه شغلی بسیاری از مردم این شهرستان یخانگلوازم

عضو بیشترین اعضاء را دارند. در شهرستان دشتستان، پوشاک و  635و  866ا و پوشاک و خواروبار و لبنیات به ترتیب ب

 اتیبنلدر تنگستان ابزار برق و مصالح ساختمانی، و  نفر بیشترین اعضاء را دارند. 564و  574مصالح ساختمانی به ترتیب با 

 ناف در این شهرستان دارند. در دشتی صنفنفر، اعضا بیشتری را نسبت به سایر اص 652و  793فروش به ترتیب با و لبنیات ساز

عضو به  329از سایر صنوف است. در جم نیز صنف ابزار و مصالح ساختمانی با  تربزرگعضو  598و لبنیات با  خواروبار

و خرازی، و خواروبار  یخانگلوازماز سایر صنوف هستند. در دیر صنف  تربزرگعضو  245همراه صنف خواروبار و لبنیات با 

ترتیب  هصنوف ب نیتربزرگنفر، بیشترین اعضاء را نسبت به سایر صنوف دارند. در گناوه  429و  522لبنیات به ترتیب با و 

باشند. در کنگان و عسلویه صنف ابزار و مصالح عضو می 713با  یخانگلوازمعضو و  822صنف فروشندگان پوشاک با 

 و یخانگلوازمدر دیلم صنف  تاًینهاباشند. از سایرین می تربزرگعضو  848و  929به ترتیب با  یخانگلوازمساختمانی و 

 52ها، بیش از دهند در تمامی شهرستاننشان می 5جدول که  طورهماناز سایر صنوف هستند.  تربزرگمصالح ساختمانی 

 13درصد در بخش تولیدی،  16درصد در بخش توزیعی،  61 یطورکلبهدرصد از اعضاء در بخش توزیعی مشغول هستند. 

 ویت دارند.درصد در بخش خدمات فنی عض 12درصد در بخش خدمات و 
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 تعداد اعضای صنوف استان بوشهر به تفکیک شهرستان در طبقات گوناگون فعالیت: 5جدول 

شهرستان
 جمع خدمات فنی تولیدی خدماتی توزیعی

 تعداد
 سهم

 )درصد(
 تعداد

 سهم

 )درصد(
 تعداد

 سهم

 )درصد(
 تعداد

 سهم

 )درصد(
 تعداد

 سهم

 )درصد(

  1345 836 662 6912 4267 بوشهر

 4343  1248 992 1243 7424دشتستان

 1929  235 467 255 2886تنگستان

 1272  414 427 197 2292دشتی

 1269  283 156 255 1763جم

 1531  182 144 195 2252دیر

 2723  216 626 374 3919گناوه

 1333  89 327 71 1822دیلم

کنگان و 

عسلویه
2162  297 1378 434 4269 

 22427  4127 5291 3486 33311استان

 مطالعات مشاور:مأخذ

دهد صنف توزیعی با تعداد شان می 5نمودار که  طورهماننفر عضو اصناف هستند.  33311در استان بوشهر  در مجموع

 نفر عضو، کمترین اعضاء را دارا هستند.  3486نفر عضو، بیشترین و صنف خدمات فنی با  22427

 در استان بوشهر: تعداد اعضا اصناف به تفکیک زمینه فعالیت 5نمودار 

 
 مطالعات مشاورمأخذ:

 

  













توزیعی خدماتی خدمات فنی تولیدی
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 در ارتباط با اصناف استان موارد زیر نیز قابل ذکر است:

و فعالیت  گونه حرکت و تحرکاست و هیچ افتهینتوسعههای کشور، سنتی و صنوف در استان بوشهر همچون سایر استان

کتفا ، صدور بخشنامه، اطالعیه و ... ابرگزاری جلسه بهدر استان بوشهر اصناف استان صرفاً شود. اثرگذاری در آن دیده نمی

 میان اعضاء با ساختار مدیریتی آن وجود ندارد. اثرگذاری در بیشتر موارد رابطهنموده و 

ند، صرفاً تلف تبدیل شوهای مخها و گروهی در مقابل دولت، سازمانریگازیامتی آنکه به ابزاری برای جابهاصناف استان 

ورزند. اصناف هرگز با ها مبادرت میگری میان اعضاء با سایر نهادبه ارائه خدمات بین اعضاء و در برخی موارد واسطه

 باشند.ها مجهز نمیزنی، مذاکره، مقابله، معامله و ... آشنا نبوده و بر آنابزارهای جدید چانه

ها ی در آنترین ابزار ارتباطباشند و مهماطی با اعضاء نظیر نشریه، اینترنت و ...میاصناف استان فاقد ابزارهای مهم ارتب

 پخش و نصب اعالمیه است.

ها شستهاند و در برخی موارد از میان بازن، کسانی که دارای اعتبار اجتماعیافراد ذی نفوذمدیران صنفی نیز بیشتر از میان 

ذب شان و اینکه تا چه اندازه توانایی جهرگز به صالحیت افراد از نظر میزان کارایی در این مورد کهیدرحالشوند. انتخاب می

با دولت، درصدد  زنیی مقابله و چانهجابهاند که شود. مدیران صنفی بیشتر کسانیو کسب امتیازات را دارند، نگریسته نمی

 کنند.ه میترقی شخصی استفاد عنوانبهوهی، از اصناف و اکثراً در راستای منافع شخصی و گر انددولتتعامل و کنار آمدن با 

بایست صرفاً در چارچوب منافع اقتصادی اعضاء آنان را نگریست، شوند که میاصناف واحدهایی اقتصادی محسوب می

کسب ی اجبهشوند و هایی سیاسی میدر بسیاری از موارد تبدیل به اهرم بوشهراصناف در کشور ما و در استان  کهیدرحال

  گردند.منافع برای اعضاء، به جنبه حمایتی از یک جریان تبدیل می

های بزرگ بایست برای تبدیل شدن به اتحادیهو می آمدند کار ریغ، سنتی، محدود و افتهینتوسعهاصناف استان  مجموع در

 با ابزارهای مدرن که مشارکت داوطلبانه همه اعضاء را در برداشته باشند تالش بیشتری نمایند. 
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 های کارگری تشکل -1-2-2-4-1-3

ازمان یا احزاب و س  تشکل های سیاسی ایدئولوژیک اساس به دو گونه تقسیم می شوند. اول تشکل های کارگری در

این احزاب یا سازمان های سیاسی را پذیرفته و  سیاسی کارگری. همۀ کسانی که اصول ایدئولوژی، اهداف و اساسنامه های

پذیرفته   در اجرای آن ها بکوشند بدون در نظر گرفتن شغل و جایگاه اجتماعی شان می توانند به عضویت این تشکل ها

هر صنف معین است. هدف این تشکل ها تالش در راستای تامین شوند. دوم تشکل های صنفی کارگری که ویژه کارگران 

طح اجتماعی و توازن قوای موجود س -منافع صنفی اعضا و دفاع از آن هاست و بسته به میزان آگاهی اعضا و شرایط سیاسی

ر ندارند و دروشن است که این دو گونه تشکل هیچ تناقض و تضادی با یکدیگر  تره این منافع می تواند تغییر کند.و گس

 .مکمل یکدیگر باشند اما نمی توانند جای یکدیگر را پر کنند شرایط مناسب می توانند و باید یاری رسان و

در جوامع مدرن همۀ کسانی که کار می کنند و در ازای انجام کار دستمزد یا حقوق ) ماهیانه یا ...( دریافت می کنند و 

می گذرانند، بخش های مختلف طبقه کارگر را تشکیل می دهند. این تعریف   ن رابا در آمد ناشی از کارخود امور زندگی شا

انی که مهارت کس  -وهم کارگران متخصص -که فقط از نیروی فیزیکی و بدنی خود استفاده می کنند  -هم کارگران ساده 

 -اختیار کارفرما قرارمی دهند  و توانمندی های علمی و هنری خود را در ازای دریافت مزد در های مختلف فیزیکی و بدنی 

کارگران متخصص فکری خود به حوزه های خدمات فرهنگی و آموزشی، هنری ، اداری ، بانکی و مالی  را در بر می گیرد. 

اعم از این که کارفرمای آن ها کوچک  ، بهداشت و درمان و .... تقسیم می شوند . همه ی این گروه هاو الیه های مختلف 

لتی یا خصوصی باشد یک وجه مشترک یا عامل پیوند دارند؛ این که همگی آن ها تمایل دارند شرایط کار یا بزرگ ، دو

بهتر و انسانی تری داشته باشند، دستمزد بهتر و بیشتری دریافت کنند که با آن بتوانند رفاه بیشتری برای خود و خانوادۀ خود 

 .ات ارتقا بخشندتامین کنند و سطح زندگی و بهره مندی شان را از نعم

 کل،تش از این تعدادالزم به ذکر است که تشکل کارگری فعال هستند.  88در استان بوشهر بررسی ها نشان می دهد که 

درصد تشکل های  23 که دهدیمی فعال استان بوشهر نشان هاتشکل. بررسی کنندیمتشکل در سطح استان فعالیت  5

نفر عضو در شهرستان دشستان قرار دارند که باالترین میزان می باشد. جزیره خارگ و شهرستان  489کارگری با مجموع 

 درصد از تشکل های کارگری استان بوشهر را به خود اختصاص داده اند. 12های گناوه، دیر و کنگان نیز کمتر از 

عضو تشکیل  3479از تشکل کارگری را شامل می شود که  14قابل ذکر است که شهرستان بوشهر به عنوان مرکز استان از 

 1379استان بوشهر است که در سال  کار اسالمی شوراهای هماهنگی کانون تشکل شهرستان بوشهر، نیتریمیقد .شده است

 سازمان کار اسالمی تشکل کارگری استان بوشهر، شورای نیرتیمیقداین در حالی است که شروع به کار کرده است. 

  شروع به کار کرده است. 1372رانی شهرستان دیر است که در سال اتوبوس
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ر رابطه با تشکل د نکته بسیار مهم و قابل تأملبنابراین اولین تشکل کارگری استان بوشهر در شهرستان دیر ایجاد شده است. 

های الهای کارگری فعال در بوشهر در ستأسیس تنها چهار تشکل از تشکل ین است که تاریخهای کارگری استان بوشهر ا

 .شکل گرفته اند 1392تشکل دیگر در دهه  84باشد و می 1392قبل از 

سهم هر یک از شهرستان های استان از تشکل های  6نمودار تشکل های کارگری فعال استان بوشهر و همچنین  6جدول 

 ا نشان می دهد.کارگری ر

 های کارگری فعال در استان بوشهر: تشکل6جدول 

 نام تشکل
محل 

 فعالیت

تعداد 

 اعضاء

سال 

 تأسیس
 نام تشکل

محل 

 فعالیت

تعداد 

 اعضاء

سال 

 تأسیس

انجمن صنفی کارگری ایمنی و 

 بهداشت

استان 

 بوشهر
52 1392 

انجمن صنفی کارگری شرکت 

 لنجنداران دیلمتعاونی 
 1391 12 دشتی 

انجمن صنفی کارگری شرکت 

 میالتون جنوب

استان 

 بوشهر
38 1392 

نماینده کارگران شرکت طاها 

 شیر
 1392 28 دشتی 

انجمن صنفی کارگری ایمنی و 

 بهداشت

استان 

 بوشهر
52 1393 

نماینده کارگران نمایندگی 

 سایپا احدی
 1392 18 دشتی 

شرکت انجمن صنفی کارگری 

ای مهر پویان خدمات بیمه

 فارسخلیج

استان 

 بوشهر
22 1393 

نماینده کارگران شن و ماسه 

 غریبی
 1392 12 دشتی

های صنفی کارگری کانون انجمن

 استان

استان 

 1392 12 دشتی نماینده کارگران لوله پی گستر 1385   بوشهر

انجمن صنفی کارگری شرکت 

 افق ماندگار جنوب
 1394 18 بوشهر 

نماینده کارگران شرکت آب 

 تابان 
 1393 15 دشتی

انجمن صنفی کارگری خدمات 

 فروش و تعمیر خودرو سایپا
 1394 22 بوشهر 

نماینده کارگران دانشگاه 

 علمی کاربردی
 1392 17 دشتی

نماینده کارگران شرکت 

 های سیاه جنوبصدف
 1394 24 بوشهر 

نماینده کارگران شرکت 

 پوشاک
 1392 14 دشتی

نماینده کارگران شرکت اسکان 

 سازه پاسارگاد
 1394 212 بوشهر 

نماینده کارگران آزمایشگاه 

 دکتر محمد ابوطلب
 1394 13 دشتی

نماینده کارگران اداره برق 

 سعدآباد
 1392 21 بوشهر 

نماینده کارگران شرکت 

 آهک هیدراتی
 1392 17 دشتی

 1392 21 بوشهر نماینده کارگران گچ اتحاد وطنی
نماینده کارگران شرکت 

  198رسانی تعاونی برق
 1393 22 دشتی

نماینده کارگران شرکت دریا 

 پیمان بوشهر
 1392 13 بوشهر

نماینده کارگران شن و ماسه 

 بهار جاشک
 1392 12 دشتی

شورای اسالمی کار شرکت 

 اردالن کوشا
 1394 62 بوشهر

نماینده کارگران شن و ماسه 

 فجر کناری
 1392 15 دشتی

نشانی شورای اسالمی کار آتش

 بوشهر
 1392 11 دیر  نماینده کارگران شرکت امید 1391 48 بوشهر

نماینده کارگران جویندگان 

 سهپازمند
 1393 15 بوشهر

نماینده کارگران شرکت 

 دارانطلیعه
 1392 12 دیر 
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 نام تشکل
محل 

 فعالیت

تعداد 

 اعضاء

سال 

 تأسیس
 نام تشکل

محل 

 فعالیت

تعداد 

 اعضاء

سال 

 تأسیس

نماینده کارگران شرکت 

 فرآورامداد
 1393 12 بوشهر

نماینده کارگران شهرداری 

 آبدان
 1392 32 دیر

نماینده کارگران شرکت جنوب 

 گاز خوشان
 1392 17 بوشهر 

شورای اسالمی کار شرکت 

 آئین گستر
 1393 38 دیر

 1394 3222 بوشهر کانون بازنشستگان استان بوشهر
شورای اسالمی کار سازمان 

 رانیاتوبوس
 1372 88 دیر

کانون هماهنگی شوراهای 

 اسالمی کار استان
 1378   بوشهر

شورای اسالمی کار شبکه 

 بهداشت و درمان شهرستان 
 1392 72 دیر

انجمن صنفی کارگری مسئوالن 

کنترل و کیفیت صنایع غذایی 

تولیدی و خدماتی شهرستان 

 بوشهر

 1393 52 خارگ
نماینده کارگران شرکت 

 خدماتی بانک قوامین
 1392 25 دیلم 

نماینده کارگران شرکت شن و 

 ماسه مه سازان
 1393 18 دیلم  نماینده کارگران آوا گستر کیا 1392 21 خارگ

نماینده کارگران اداره برق 

 آبپخش
 1394 18 خارگ

نماینده کارگران شرکت 

 جندی شاهپور
 1393 12 دیلم 

نماینده کارگران داره دخانیات 

 برازجان
 1389 25 خارگ

افق نماینده کارگران جهان

 فارس
 1393 15 دیلم 

کارگران پخش فرآورده نماینده 

 های مهین
 1392 25 دشتستان 

نماینده کارگران شرکت فرا 

 نور گستر
 1392 18 دیلم 

نماینده کارگران صدر خودرو 

 دشتستان
 1394 42 دیلم  2نماینده کارگران متانول  1391 18 دشتستان 

نمایندگی کارگران تولیدی 

 آفرین
 1394 18 دشتستان 

نماینده کارگران شرکت 

 فالتت ایرانیان
 1394 25 دیلم 

نماینده کارگران نمایندگی ایران 

 خودرو
 1392 15 دشتستان 

نماینده کارگران نان صنعتی 

 برکت
 1393 18 دیلم

نماینده کارگران شهرداری 

 بردخون
 1392 34 دشتستان 

نماینده کارگران رستوران قائم 

 کنگان
 1392 12 دیلم 

نماینده کارگران شهرداری تنگ 

 ارم
 1392 34 دشتستان

 بنزیننماینده کارگران پمپ

 نامداری
 1392 12 دیلم

نماینده کارگران شرکت شن و 

 ماسه مه سازان
 1394 17 دشتستان

شورای اسالمی کار موسسه 

 الهادی
 1393 68 دیلم

نماینده کارگران شرکت شن و 

 ماسه جعفری
 1392 15 دشتستان

نماینده کارگران جایگاه 

 فارسخلیجسوخت ستاره 
 1392 11 کنگان

 1393 38 دشتستان نماینده کارگران موسسه الهادی
نماینده کارگران فروشگاه 

 فارسمروارید خلیج
 1393 12 کنگان

نماینده کارگران شن و ماسه 

 نجاتی
 1392 18 دشتستان

نماینده کارگران فروشگاه 

 پردیس
 1394 12 کنگان

 1392 18 دشتستان نماینده کارگران شهرداری دالکی
نماینده کارگران آوای موج 

 پارس
 1392 12 کنگان
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 نام تشکل
محل 

 فعالیت

تعداد 

 اعضاء

سال 

 تأسیس
 نام تشکل

محل 

 فعالیت

تعداد 

 اعضاء

سال 

 تأسیس

 1392 25 دشتستان نماینده کارگران اداره منابع طبیعی
نماینده کارگران رستوران 

 زیتون
 1392 12 کنگان

 1392 17 دشتستان نماینده کارگران شهرداری کلمه
نماینده کارگران هتل خور 

 گناوه
 1392 22 کنگان

کارگران اداره برق نماینده 

 بوشکان
 1392 28 دشتستان

نماینده کارگران آموزشگاه 

 کوشا
 1393 12 کنگان

نماینده کارگران اداره برق 

 شبانکاره
 1392 15 دشتستان

نماینده کارگران شرکت سایپا 

 گناوه
 1392 12 کنگان

نماینده کارگران شهرداری 

 شبانکاره
 1393 37 دشتستان

نمایندگی نماینده کارگران 

 خودرو گناوه
 1392 11 گناوه

نماینده کارگران شرکت کشت و 

 صنعت
 1393 15 دشتستان

نماینده کارگران شهرداری 

 بندر ریگ
 1392 32 گناوه

نماینده کارگران شرکت شن و 

 ماسه دوانی
 1392 12 دشتستان

نماینده کارگران شرکت مه 

 پروتئین
 1394 34 گناوه

نماینده کارگران مجتمع 

 کارگاهی علیرضا راهبه
 1392 12 دشتستان

نماینده کارگران شرکت دلوار 

 کشتی
 1392 12 گناوه

شورای اسالمی کار موسسه شهید 

 محالتی
 1392 82 دشتستان

نماینده کارگران شرکت 

 عمران عالی شهر
 1392 25 گناوه

انجمن صنفی کارگری شرکت 

 تعاونی پخش مواد غذایی صالحان
 1393 22 دشتی

اسالمی کار شهاب  شورای

 گستر
 1392 38 گناوه

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر :مأخذ

 

 کارگری فعال در استان بوشهر یهاتشکل: 6نمودار 

 

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و محاسبات مشاور :مأخذ

  

0%5%10%15%20%25%

استان بوشهر

بوشهر  
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دشتی

دیر
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 صیادی یهایتعاون -1-2-2-4-1-4

 مرتفع آنها طریق از را خود زندگی و صیادی مایحتاج توانند می صیادان که هستند مواردی از یکی صیادی ها تعاونی

 این بقای مسلماً رسانند. فروش به آنها طریق از را خود تولیدات و کنند مشارکت دیگران با صیادی فعالیت های سازند، در

 در غذایی امنیت چالش به پاسخی به عنوان مدرن دارد. صیادی بستگی آنها در صیادان و مشارکت عضویت به ها تعاونی

 و اقتصادی پایداری بر تاکید به تولید آوری فن توسعه بر صرف پرداختن از جهت تغییر با رشد همراه این است. رشد حال

 مطلوبی برداری بهره های نظام جمله از صیادی تولید های تعاونی شرکت فعالیت های صیادی می باشد. محیطی زیست

 قدرت و صیادان به رسانی خدمات و روستاها و اقتصادی اجتماعی فرهنگی، بافت با سنخیت بودن دارا دلیله ب که هستند

 . نماید می ایفا شیالت بخش توسعه در بسزایی نقش آنها، سازماندهی

 صنایع گذاری بنیان آن با همگام و صنعتی برداری بهره اما دارد دیرینه قدمتی بوشهر استان در صیادی و صید فعالیت

 بنادر احداث آن کنار در و پهلوگیری مناسب سواحل وجود .گردید آغاز شمسی 50 دهه اوایل و 40 دهه از اواخر شیالت

 .گردید استان در صیادی فعالیت گرفتن باعث رونق صیادی

 دیلم، گناوه، بوشهر، هایشهرستان ، دراین استاندر  صیادی هایتعاونی بر اساس اطالعات اداره شیالت استان بوشهر،

تعاونی صیادی در استان بوشهر وجود دارد که بیشترین تعاونی  42در مجموع . اندشدهسیتأس دیر و کنگان دشتی، تنگستان،

  تعاونی( قرار دارد. 2تعاونی( و کمترین تعاونی در شهرستان دیلم) 13)در شهرستان بوشهر

 هراداره کل شیالت استان بوش:مأخذتعاونی های صیادی استان بوشهر را به تفکیک شهرستان نشان می دهد. 7جدول 

 و عضو 2262 اب بوشهر شهرستان به مربوط اعضاء تعداد بیشترین عالوه بر این بررسی اعضای تعاونی ها نشان می دهد که

مجموع  . درباشدمی اعضاء تعداد کمترین دارای عضو 496 با شهرستان دشتی. باشدمی عضو 2122 با کنگان شهرستان سپس

 .باشدمی نفر 8621 با برابر بوشهر استان صیادی هایتعاونی اعضای تعداد

 تعداد اعضای تعاونی های صیادی را به تفکیک شهرستان نشان می دهد. 5نمودار 

 های استان بوشهرهای صیادی به تفکیک شهرستان: تعاونی7جدول 

 شاغلین اعضاء نام تعاونی شهرستان ردیف

1 

 بوشهر

 4 28 تعاونی صیادی بوشهر

 5 112 تعاونی شغاب 2

 4 242 تعاونی صیادی جزیره شیف 3

 2 39 تعاونی صیادی جبری 4

 12 328 تعاونی صیادی جفره 5

 8 223 تعاونی صیادی جاللی 6
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 شاغلین اعضاء نام تعاونی شهرستان ردیف

 8 162 تعاونی صیادی صلح آباد 7

 1 14 داران یکشتتعاونی صیادی  8

 1 365 هلیلهتعاونی صیادی  9

 2 143 تعاونی صیادی ماهیگیر شیف 12

 4 11 تعاونی صیادی کشتیران یال اسبی 11

 13 512 تعاونی صیادی بندرگاه 12

 1 127 تعاونی صیادی خارگ 13

14 

 گناوه

 4 522 تعاونی صیادی گناوه

 2 194 تعاونی صیادی جزیره شمالی 15

 2 58 تعاونی صیادی بندر ریگ 16

 1 46 تعاونی صیادی رودحله 17

18 
 دیلم

 14 735 تعاونی صیادی دیلم

 2 162 تعاونی صیادی امام حسن 19

22 

 تنگستان

 4 316 تعاونی صیادی رستمی

 1 81 تعاونی صیدی بریکان 21

 2 42 تعاونی صیادی دلوار و محمد عامری 22

 4 114 تعاونی صیادی عامری و بوالخیر 23

 3 42 صیادی خورشهابتعاونی  24

 1 62 تعاونی صیادی کری 25

 1 125 تعاونی صیادی زیراهک 26

27 
 دشتی

 3 362 تعاونی صیادی الور ساحلی

   136 تعاونی صیادی گلستان 28
29 

 کنگان

 2 822 تعاون صیادی کنگان

 9 352 تعاونی صیادی نخل تقی 32

 5 422 تعاونی صیادی عسلویه 31

 1 45 صیادی سیرافتعاونی  32

 4 252 تعاونی صیادی پرک 33

 1 83 تعاونی صیادی شرینو 34

 1 84 تعاونی صیادی هاله 35

   72 تعاونی صیادی بساتین 36
37 

 دیر

 12 925 تعاونی صیادی دیر

 4 21 تعاونی صیادی صید صنعتی دیر 38

 1 82 تعاونی صیادی بردخون کهنه 39

 2 286 بردخون نوتعاونی صیادی  42

 147 8621 مجموع 

 اداره کل شیالت استان بوشهر:مأخذ
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 و عضو 2262 اب بوشهر شهرستان به مربوط اعضاء تعداد بیشترین عالوه بر این بررسی اعضای تعاونی ها نشان می دهد که

مجموع  . درباشدمی اعضاء تعداد کمترین دارای عضو 496 با شهرستان دشتی. باشدمی عضو 2122 با کنگان شهرستان سپس

 .باشدمی نفر 8621 با برابر بوشهر استان صیادی هایتعاونی اعضای تعداد

 تعداد اعضای تعاونی های صیادی را به تفکیک شهرستان نشان می دهد. 5نمودار 

 استان بوشهر یهاشهرستانصیادی  یهایتعاون: تعداد اعضای 7نمودار 

 
 محاسبات مشاوراداره کل شیالت استان بوشهر و :مأخذ

های شهرستان های صیادیتعاونی یطورکلبهباشد. دهد که تعداد شاغلین بسیار کمتر از تعداد اعضاء مینشان می بررسی ها

درصد در شهرستان  16های صیادی شهرستان بوشهر و درصد در تعاونی 43نفر شاغل دارند که از این تعداد  147استان بوشهر 

ن های استان بوشهر را نشاهای صیادی به تفکیک شهرستانسهم شاغلین در تعاونی 8نمودار باشند. کنگان مشغول به کار می

 .دهدیم

2

522

1222

1522

2222

2522 2262

798 895
756

496

2122

1314
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 استان بوشهر یهاشهرستانهای صیادی درصد شاغلین تعاونی: 8نمودار 

 
 اداره کل شیالت استان بوشهر و محاسبات مشاور:مأخذ

  

43%

6%11%
11%

2%

16%

12%

بوشهر گناوه دیلم تنگستان دشتی کنگان دیر
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 های فرهنگی و هنری مؤسسات و انجمن -1-2-2-4-1-5

تنها  انعنوبه ای در توسعه فرهنگی جامعه دارند. این مؤسساتهای فرهنگی نقش برجستهها و انجمنها، تشکلکانون

ن بخش در ایباشد. در سطح خرد می های فرهنگی کشورسیاستلی اجرای ، متودولتی فرهنگی کشورسازمان مردمی غیر

 گیرد.ها صورت میهای فرهنگی و هنری استان؛ تحلیلی در مورد عملکرد آنضمن معرفی مؤسسات و انجمن

ی، آموزش-هنری، فرهنگی-موسسه فرهنگی ثبت شده است که این مؤسسات در زمینه فرهنگی 33در استان بوشهر 

ها در زمینه درصد از آن 61دهد که نشان می 9نمودار و  8جدول کنند. پژوهشی فعالیت می-دینی و فرهنگی-فرهنگی

–درصد در زمینه فرهنگی 6دینی، و –درصد در زمینه فرهنگی 9آموزشی، -درصد در زمینه فرهنگی 24هنری، –فرهنگی

که از بین مؤسسات ذکر شده، دو مؤسسه در زمینه فرهنگی و پژوهشی در سطح الزم به ذکر است دارند. پژوهشی فعالیت 

 استان فعال هستند.

 های فعال استان بوشهرزمینه فعالیت موسسه: 8جدول 

 درصد تعداد ها زمینه فعالیت موسسه

 %24 8 فرهنگی و آموزشی

 %6 2 فرهنگی و پژوهشی

 %9 3 فرهنگی و دینی

 %61 22 فرهنگی و هنری

 %122 33 جمع

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر :ذمأخ

 های فعال استان بوشهر: زمینه فعالیت موسسه9نمودار 

 
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر :ذمأخ

  

24%

6%

9%
61%

فرهنگی و آموزشی فرهنگی و پژوهشی فرهنگی و دینی فرهنگی و هنری
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عدد از این  32فرهنگی استان بوشهر می توان گفت که در مجموع در ارتباط با موسسات، انجمن ها و کانون های 

می باشد اولین موسسه فعال استان بوشهر،  1392تا  1382موسسات در استان بوشهر فعال هستد که زمان تاسیس آنها از سال 

  در شهرستان بوشهر تأسیس شده است. 1382بآذر است که در سال  دی هنری فرهنگی موسسه

مؤسسه در شهرستان دشتی و  3مؤسسه در شهرستان دشتستان،  4مؤسسه فرهنگی در شهرستان بوشهر،  23در حال حاضر 

فعالیت  آموزشی–فعال در شهرستان دشتی همگی در زمینه فرهنگی مؤسساتاند. مؤسسه در شهرستان گناوه ثبت شده 2

 سطح استان فعال هستند. و پژوهشی در  . از بین مؤسسات ذکر شده، دو مؤسسه با زمینه فرهنگیدارند

 دهد. ها را به تفکیک نشان میاسامی مؤسسات، زمینه فعالیت و سال تأسیس آن 9جدول 

 

 و انجمن های فرهنگی استان بوشهرها موسسات، کانون سال تاسیس و زمینه فعالیت : 9جدول 

زمینه یا موضوع 

 فعالیت
 شهرستان انجمن یا کانون موسسه، نام سیتأسسال 

 بآذر دی هنری فرهنگی موسسه 1382 هنری و فرهنگی

 بوشهر

 هفت پژواک هنری فرهنگی موسسه 1381 هنری و فرهنگی

 مولی راه هنری فرهنگی موسسه 1381 دینی و فرهنگی

 مبین اندیشه پژوهشی فرهنگی موسسه 1381 پژوهشی و فرهنگی

 جم دیهیم آموزشی فرهنگی، موسسه 1381 آموزشی و فرهنگی

 بهروزی راه هنری فرهنگی موسسه 1382 هنری و فرهنگی

 نور معراج هنری فرهنگی موسسه 1382 دینی و فرهنگی

 نور آوای هنری فرهنگی موسسه 1382 هنری و فرهنگی

 دانش پدیده هنری فرهنگی، موسسه 1383 هنری و فرهنگی

 آموز معرفت هنری فرهنگی موسسه 1387 هنری و فرهنگی

 فارسجیخل هنری فرهنگی موسسه 1387 هنری و فرهنگی

 بوشهر خورشید شهر هنری فرهنگی موسسه 1388 هنری و فرهنگی

 دلوار عصر هنری فرهنگی موسسه 1388 هنری و فرهنگی

 مبین فرهنگ سفیران هنری فرهنگی موسسه 1389 هنری و فرهنگی

 پارس اندیشه حدیث هنری فرهنگی موسسه 1389 هنری و فرهنگی

 لیان باران باز هنری فرهنگی موسسه 1389 هنری و فرهنگی

 پژواک سورا یپژوهش فرهنگی موسسه 1389 هنری و فرهنگی

 آموز زبان هنری فرهنگی موسسه 1389 آموزشی و فرهنگی

 لیان سفیر زبان هنری فرهنگی موسسه 1389 آموزشی و فرهنگی

 اندیشه پژواک هنری و فرهنگی یموسسه 1392 آموزشی و فرهنگی

 شکرگزاری یمعجزه هنری و فرهنگی یموسسه 1392 هنری و فرهنگی

 اندیشه یهابال با پرواز هنری و فرهنگی یموسسه 1392 هنری و فرهنگی

 دشتستان لیان مهر حدیث هنری و فرهنگی یموسسه 1392 هنری و فرهنگی
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زمینه یا موضوع 

 فعالیت
 شهرستان انجمن یا کانون موسسه، نام سیتأسسال 

 پژوهش ایمان آموزشی فرهنگی، موسسه 1382 آموزشی و فرهنگی

 دانش ندای هنری فرهنگی موسسه 1382 هنری و فرهنگی

 تحقیق کنکاش پژوهشی فرهنگی، موسسه 1382 پژوهشی و فرهنگی

 دشتستان پویای هنری فرهنگی، موسسه 1383 هنری و فرهنگی

 زبان دنیای هنری فرهنگی موسسه 1381 آموزشی و فرهنگی

 جنوب فرزانگان هنری فرهنگی موسسه 1381 آموزشی و فرهنگی دشتی

 خردمند آموزشی فرهنگی، موسسه 1381 آموزشی و فرهنگی

 البنی سیره هنری فرهنگی موسسه 1382 دینی و فرهنگی
 گناوه

 معرفت آفتاب هنری فرهنگی، موسسه 1383 هنری و فرهنگی

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر :ذمأخ

 

 اب همراه هافعال هستند. این انجمن ی آنهادر سطح همه شهرستان استان بوشهر های فرهنگی و هنریبرخی از انجمن

زم به ذکر الهستند.  مشغول فعالیت به و شده تشکیل استان، هایشهرستان تمام در فرهنگی مجتمع احداث و اداره تشکیل

در  هرکدامانجمن فرهنگی و هنری که از  9اسامی این است که زمینه فعالیت این انجمن های فرهنگی متفاوت می باشد. 

  نشان داده شده است. 12جدول دارد در ای های استان شعبهشهرستان

 بوشهر استان فعال هنری و فرهنگی های: انجمن11جدول 

 زمینه یا موضوع فعالیت نام موسسه، کانون یا انجمن ردیف

 فرهنگی و هنری انجمن فرهنگ و هنر بوشهر 1

 ی عکس و فیلمهاآموزش انجمن سینمای جوان 2

 فرهنگ و ادب قلماهلانجمن  3

 یسازمجسمهی نقاشی ،گرافیک و هاآموزش انجمن هنرهای تجسمی 4

 ی خطهاآموزش انجمن خوش نویسان 5

 فرهنگ و ادب انجمن شعر و ادب 6

 هنرهای نمایشی انجمن نمایش 7

 ی موسیقیهاآموزش انجمن موسیقی 8

 ی قرآنی و دینیهاآموزش البالغهنهجانجمن قرآن و  9

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر :مأخذ

سنجش عملکرد، نحوه رضایت و اعتماد مردم به مؤسسات فرهنگی از مردم نظرخواهی گردید.  منظوربهدر این بخش نیز 

های اثرگذار در جامعه از مدیران این مؤسسات ترین عوامل در عدم مشاهده نتایج و خروجیشناسایی مهم منظوربهسپس 

ترین عوامل در ضعف عملکرد بر این اساس نظر کارشناسان و مدیران و مشاهدات میدانی محقق، مهم .شدنظرخواهی 

 از: اندعبارتمؤسسات فرهنگی در استان 
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پذیری حولت ایو عدم پویایی  عدم تبیین اهداف موسسه در سطوح مختلف، رهنگی،سسات فؤضعف تخصص کارکنان م

تمرکز  ،استان ریزی برای توسعه فرهنگیکسب حداکثر سود بدون توجه به برنامه منظوربهمشتری محوری  ،مؤسساتسیستمی 

رهنگی اثرگذار بر توسعه ف هایتفعالیهای فرهنگی که درآمدزایی باال دارد و عدم توجه به سسات بر بعضی از فعالیتؤم

درک صحیح  ، عدماستان عدم توانمندی در تغییر ذائقه فرهنگی اقشار مختلف مردم ،های فرهنگینهاد یزدگ استیساستان، 

های گذاری در طرحعدم توان سرمایه مدت،های فرهنگی در کوتاهبازده پایین طرح نگری،و آینده فرهنگیاز تحوالت 

 یزدگ استیسگردد، می مؤسساتریزی در فرهنگی که باعث عدم برنامه-سیاسی -تحوالت فراوان اجتماعی مدت،بلند

فرهنگی و راهکارهای توسعه فرهنگی  معضالتعدم درک یکسان از نیازها و ، خصوص در حوزه فرهنگبهمدیران کشور 

 فرهنگی هنری. مؤسساتو مدیران اجرایی  استاناز نگاه مسئولین 

یع شده نسبتاً متقارنی توز طوربهدهندگان از وضعیت فرهنگی استان دهد، ارزیابی پاسخنشان می 12نمودار که  طورهمان

 32درصد عملکرد فرهنگی نهادهای آموزشی، دینی، مذهبی و ... را در استان در حد متوسط و  42است. به عبارتی حدود 

  کنند.از متوسط ارزیابی می ترنییپادرصد دیگر  32درصد بهتر از متوسط و حدوداً 

 ت فرهنگی از دیدگاه شهروندان: ارزیابی وضعی11نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

  

10%

19%

41%

27%

3%

بسیار بد

بد

متوسط

خوب

بسیار خوب
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نان و روستانشی نانیشهرنشدر دو گروه زنان و مردان و همچنین  وضعیت فرهنگیدهند نشان می رنمودار زیکه  طورهمان

زان قابل توجهی وضعیت فرهنگی به می به طوری که از دیدگاه شهرنشینان و روستا نشینان به نسبت یکسان ارزیابی شده است.

 نتیجه مشابه به دست آمده است.متوسط و خوب ارزیابی شده است. در بررسی وضعیت فرهنگی از دیدگاه زنان و مردان 

 و روستانشینان نانیشهرنش: ارزیابی وضعیت فرهنگی از دیدگاه 11نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

 زنانو  مردان: ارزیابی وضعیت فرهنگی از دیدگاه 12 نمودار

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

  

بسیار خوبخوبمتوسطبدبسیار بد

شهرنشینان 11%18%42%27%2%

روستانشینان 8%21%39%28%5%

بسیار خوبخوبمتوسطبدبسیار بد

مردان 12%21%42%21%4%

زنان 7%15%39%37%2%
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 اجتماعی –تحلیل ارتباطات سیاسی  -1-2-2-4-2

رد توجه شوند مودر این بخش برای تحلیل ارتباطات سیاسی ـ اجتماعی، مجموعه نیروهایی که موجب گریز از مرکز می

ی را دارند. ا نیروها تهدیدکننده نیستند، بلکه پتانسیل تبدیل شدن به تهدید و واگرایی در هویت منطقه گیرند. البته اینقرار می

  .شودشبکه ارتباطی پرداخته می گونه هایدر ادامه، به تحلیل از این رو 

 استان یاسیس یایرافجغ -1-2-2-4-2-1

است، استان بوشهر به  شدهمشاور ارائهی کارفرما به از سوکه  1394مطابق آخرین تقسیمات سیاسی استان بوشهر در سال 

ها را بر مشخصات عمومی شهرستانزیر جدول  یابد.می دارای جمعیت تغییر آبادیپارچه  618و شهر  37شهرستان ،  12

 دهد.تا سطح دهستان نشان می 1394اساس آخرین تقسیمات کشوری در پایان سال 

  1394: تقسیمات استان بوشهر تا سطح دهستان در پایان سال 11جدول 

 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش مساحت )کیلومتر مربع( شهرستان

 2 4 1 25/1315 بوشهر

 4 3 2 52/1949 تنگستان

 12 9 6 39/6327 دشتستان

 7 4 3 71/5225 دشتی

 6 5 3 52/2229 دیر

 4 2 2 75/1729 دیلم

 2 3 1 23/464 کنگان

 2 2 2 13/1862 گناوه

 5 3 2 78/1443 جم

 4 2 2 92/744 عسلویه

 48 37 24 24/23272 کل استان

 1534، وزارت کشورمأخذ: 

( استان بوشهر از شمال به استان خوزستان و قسمتی از 1394)وزارت کشور،  یبر اساس آخرین نقشه تقسیمات کشور

استان کهکیلویه و بویر احمد، از جنوب به خلیج فارس و قسمتی از استان هرمزگان، از مشرق به استان فارس و از مغرب به 

از لحاظ تعداد شهرستان و بخش نسبت  بوشهرشود، استان مشاهده می 12جدول طور که در همانخلیج فارس محدود است. 

 قرار دارد.  پایینیجوار در رتبه های همبه بقیه استان
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 جوارهای همدر مقایسه با استان بوشهر: تقسیمات سیاسی استان 12جدول 

 تعداد بخش تعداد شهرستان استان

 84 29 فارس

 38 13 هرمزگان

 24 12 بوشهر

 19 8 کهکیلویه

 67 27 خوزستان

 و مطالعات مشاور مأخذ: مرکز آمار

روجی یکی از مبادی ورودی و خ به عنواناستان بوشهر در پهنه سرزمین با توجه به داشتن مرزهای دریایی و بنادر تجاری 

ای ایفا نماید. بندر بوشهر به لحاظ تواند نقش مؤثری در توسعه مناسبات تجاری در سطح ملی و منطقهکاالها و خدمات می

های با استان هیدوسوو همچنین ارتباط نزدیک و  فارسجیخلشرایط جغرافیایی مناسب و نزدیکی به عمده کشورهای حاشیه 

ی در بازرگانی خارجی کشور داشته است. وضعیت اقتصادی، اجتماعی استان توجهقابلفارس و اصفهان نقش بزرگ همچون 

بندر بوشهر متکی بوده است. سابقه دیرینه و تاریخی بازرگانی خارجی  تیمحورتا حدود زیادی به فعالیت تجاری خارجی با 

توان با توسعه ای آن است که این جایگاه را میند فرا منطقهدر این بندر و سایر بنادر استان خود گواه بر جایگاه ارزشم

طه آن و ارتباط بدون واس سوکمجاورت منطقه ویژه اقتصادی با بندر بوشهر از ی چراکهی بندری تقویت نمود هارساختیز

های تخلیه، عه ظرفیتی را برای توستوجهقابلبا دریا و برخورداری از اسکله و پایانه اختصاصی و اجرای طرح توسعه زمینه 

ابع عظیم ی، برخورداری از منرانیکشتبارگیری و نگهداری کاال در بندر بوشهر فراهم آورده است. امکانات توسعه صیادی و 

 نیترممه به عنوانانرژی پارس جنوبی در منطقه عسلویه، وجود جزیره خارگ  -منطقه ویژه اقتصادی ژهیبه ونفت و گاز 

پایانه صادراتی نفت و ... همگی داللت بر موقعیت ممتاز جغرافیایی استان از لحاظ اقتصادی دارد. از طرفی عرض کم استان 

نماید. همچنین اقلیم مناسب و فاصله ناچیز بنادر تا معادن استان نیز به امر توسعه صادرات معدنی از طریق دریا کمک می

ایی این منطقه از کشور است موجب توسعه سطح زیر کشت آن و ایجاد صنایع کشت نخیالت که نتیجه موقعیت جغرافی

 تبدیلی وابسته گردیده است.

محور ارتباط بین اروپا، آفریقا و آسیای جنوبی و جنوب شرقی است و از نظر استراتژیک در منطقه خاورمیانه  فارسجیخل

 ترانهیمد یاهایدهد که دریم لیرا تشک یارتباط ستمیس کیز ا یبخشمرکز ارتباطی میان سه قاره است و  نیترمهمبه عنوان 

های قدرت موردتوجهبه همین جهت این موقعیت از روزگاران پیش  .ونددیپیو اطلس را به هم م ریهند و کب انوسیو سرخ و اق

به سواحل  ازآنجا کردند وحمل می فارسجیخلجهانی بوده است و تجار و بازرگانان کاالها را از شرق و جنوب آسیا به 
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های متقابل ساکنان جنوب غرب آسیا و ساکنان شرق و شمال آفریقا و همچنین بردند. نیازمندیمدیترانه و اروپا و بالعکس می

 فارسجیلخهمواره کانون همگرایی بازرگانی و تجارت باشد. چنانکه امروز نیز  فارسجیخلجنوب آسیا باعث شده است که 

های صادراتی ساکنان جنوب غرب آسیا برای ها و نیز گردآوری و توزیع فرآوردهالها و نیازمندیکانون تهیه و پخش کا

 همدیگر و نیز برای سایر نقاط است. 

 ، کشورهای آسیایی جنوب شرقی وفارسجیخلکیلومتر مرز آبی از دیرباز با اکثر کشورهای حوزه  625استان بوشهر با 

شرق دور سابقه دیرینه در امر تجاری و بازرگانی داشته است. به هنگام تعطیلی بنادر خرمشهر و شهید رجایی، نقش بندر 

را با  خود کشورهای حاشیه فارسجیخل کهییازآنجابوشهر در مبادالت تجاری کشور بسیار ارزنده بود. از طرف دیگر 

 توجه موردهای نظامی کند باعث شده است تا همواره به صورت یک منطقه عملیاتی در استراتژیتبط میاقیانوس هند مر

 ژهیه وبی در سرنوشت اقتصاد جهان اکنندهنییتعمخزن نفتی جهان نقش  نیترمهمبه عنوان  فارسجیخلقرار گیرد. همچنین 

( و در تأمین 2213، جام جمشود )تأمین می فارسجیخله درصد نفت جهان از منطق 32در دنیای صنعتی دارد که در حدود 

 انرژی آینده جهان ، نقش اصلی را به عهده دارد. 

از امارات متحده عربی، ایران، بحرین، عراق، عربستان  اندعبارتکشور وجود دارد که  8مجموعاً  فارسجیخلدر حوزه 

کیلومتر  1375اند. ایران با حل آن را به خود اختصاص دادهبخشی از سوا هاآنسعودی، عمان، قطر و کویت که هر یک از 

های آزاد را طول ساحل مرتبط با آب نیترشیب( فارسجیخلدرصد کل سواحل  3/45تا دهانه فاو )یعنی  بندرعباسطول از 

متر مرز آبی معادل کیلو 625با  فارسجیخلدر اختیار دارد. در این میان استان بوشهر در حاشیه ساحلی شمال  فارسجیخلدر 

تواند نقش و در باال می شدهاشارههای درصد از کل مرز ساحلی را به خود اختصاص داده است که با توجه به مزیت 45

 د.ایفا نمای فارسجیخلدر سطح ملی و منطقه  کیتیژئوپلی را هم به لحاظ ژئواکونومیک و اارزندهجایگاه بسیار 

فارس است که فاصله کمی تا بنادر استان بوشهر دارد و از گذشته دور تجار خلیج قطر یکی از کشورهای حاشیه جنوبی

ازاین بسیاری از نیازهای خود را کشور قطر که تا پیش .اندای با هم داشتهو بازرگانان قطر و بوشهر مراودات تجاری گسترده

و بسته شدن مرزهای خاکی این کشور، نیاز  کرد، حاال با قرار گرفتن در حلقه تحریماز طریق همسایگان عرب تأمین می

شود، این امکان وجود عالوه بر محصوالتی که در استان بوشهر تولید می .بیشتری به کشورهایی همچون ایران پیدا کرده است

  .دارد که محصوالت دیگر نقاط کشور نیز از بنادر استان بوشهر به قطر صادر شود

شهر در امر های باالی بوبه قطر تولیدات خود استان است که این نشان از ظرفیت عمده محصوالت صادراتی استان بوشهر

توجهی از صادرات استان بوشهر به قطر مواد یخچالی و فاسدشدنی است باتوجه به اینکه بخش قابل .صادرات به قطر است

 .ی برخوردار استسرعت بخشی به روند صادرات چنین محصوالتی از اهمیت وافری برای صادرکنندگان بوشهر
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 واهر خواندهخ مرسین در کشور ترکیه، هرار در کشور اتیوپی و حیدرآباد در کشور هند یبا شهرها بوشهرهم اکنون  شهر 

 ود.ش شتریب بوشهرشهر  هایهتا تعداد خواهر خواند شودتالش می شهر بوشهر یها تیاست که با توجه به ظرف شده

 و مطبوعات ارتباطات رسانه ای -1-2-2-4-2-2

رهنگی و از ترین عوامل توسعه فگُمان یکی از مهمگوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشریات متنوع و متفاوت، بی

پویایی و تحرک هر جامعه است. بدیهی است که توسعه فرهنگی نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه  یهانشانه

یر و در واقع نخستین پیش شرط حل بنیادی مسائل و رفع مشکالت فراگساز توسعه سیاسی و اقتصادی و پیشرفت علوم زمینه

گذاری گرایی و قانونگردد که از یک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانونجامعه است. البته این همه زمانی میسر و محقق می

، «ان بالقوهدشمن»ی را نه به مثابه های گروهویژه، رسانهه های گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و بو سعه صدر به رسانه

اب جراید باور کنند و به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر ارب هیبلکه به عنوان رکنی اساسی در کنار قوای مقننه و مجریه و قضائ

حس  رسانیِ درست و ترویج تفاهم و تبلیغ تسامح و تقویتو اهالی قلم نیز باید به رسالت فرهنگی و مسئولیت خود در اطالع

حرمت اشخاص و دروغ پردازی و شایعه پراکنی، و از همه  هتکآمیز آگاه باشند و از همبستگی ملی و همزیستی مسالمت

 و اجتماعی ی،سیاس ارتباطات حیاتی و مهم ارکان از یکیعنوان به مطبوعاتبنابراین  تر، از تبلیغ خشونت بپرهیزند.مهم

 گسترش با مراهه و دارند هابخش این به مربوط هایفعالیت و گفتهپیش ارتباطات در فرآیند مؤثری بسیار نقش فرهنگی،

  .آورندمی وجود به را عقاید و افکار و اطالعات گردش در ایتلویزیون، سامانه و رادیو

راکز متعدد م سواد و اهل مطالعه در استان و وجودبا توجه به تعداد افراد بادر ارتباط با استان بوشهر قابل ذکر است که 

عدد اند که در استان به مسائل متهایینامههفته صورتبهفرهنگی و علمی، تعداد نشریات استانی محدود بوده و بیشتر 

گیرند همان نشریاتی هستند که در مرکز منتشر مطالعه قرار میهایی که در استان موردتر نشریهبیش رونیازاپردازند. می

مطبوعات استان کارآمد و فراگیر نبوده و در میان مردم استان نیز بیشتر جنبه خبری دارند و در مقایسه  مجموع درگردند. می

 م استقبال مطبوعاتمطبوعاتی و عد با مطبوعات مرکز از استقبال کمتری برخوردارند. عدم استقبال نخبگان استان نسبت به کار

ی، عدم دولت از مطبوعات محل تیحماعدمهمچنین مشکالت مالی،  کردگان وتحصیل ژهیوبهاستان نیز نسبت به نخبگان 

توجهی نسبت به تبلیغات چاپی، کمی توجه مردم و مسئولین به مشکالت استانی و نگاه بیرونی رونق اقتصادی استان و بی

تی، همگی اتوجهی نیروهای متخصص مطبوعکم ژهیوبهنسبت به مرکز که سبب توجه کمتری به مسائل استان شده است و 

از نخبگان و  ها نیز به جمعی خاصسبب شده است که وضعیت مطبوعاتی استان بسیار نامناسب بوده و استقبال نسبت به آن

ستان ا پتانسیل نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی مجموع درادارات و مردم برحسب نیاز محدود گردد. 

 اد و نوع فعالیت مطبوعاتی همخوانی ندارد. که با تعد در این خصوص بسیار باالست در حالی
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جدول  ورتصبهها ساالنه آن نشریات استان، نوع نشریه، موضوع نشریه، سال اخذ مجوز، محل نشر، گستره توزیع و تیراژ

 آمده است.  13

 : مشخصات نشریات استان بوشهر13جدول 

 نشریه موضوع نشریه نام نشریه نوع
 اخذ سال

 مجوز
 محل
 نشر

 گستره
 توزیع

تیراژ 

 ساالنه
 1522222 استانی بوشهر 1393 فرهنگی سیاسی، جنوب بامداد روزنامه

 1522222 استانی بوشهر 1394 فرهنگی سیاسی، اجتماعی عسلویه پیام روزنامه

 242222 استانی بوشهر 1377 فرهنگی سیاسی، اجتماعی، جنوب نسیم نامههفته

 242222 استانی بوشهر 1381 فرهنگی سیاسی، اجتماعی، بوشهر صدای نامههفته

 جنوب اتحاد نامههفته
 فرهنگی، سیاسی، اجتماعی،

 هنری
 242222 یامنطقه برازجان 1378

 242222 استانی بوشهر 1381 فرهنگی سیاسی، اجتماعی، جنوب دریای نامههفته

 242222 سراسری بوشهر 1382 فرهنگی سیاسی، اجتماعی، حل سا سراج نامههفته

 242222 یامنطقه بوشهر 1378 فرهنگی سیاسی، اجتماعی، لیان نامههفته

 242222 استانی بوشهر 1377 فرهنگی سیاسی، اجتماعی، پیغام نامههفته

 242222 محلی تنگستان 1381 فرهنگی سیاسی، اجتماعی، بیرمی نامههفته

 242222 سراسری شیراز 1382 فرهنگی اقتصادی، ورزشی، انیماهرو نامههفته

 242222 استانی گناوه 1392 ورزشی ، فرهنگی بندر صدای نامههفته

 242222 استانی بوشهر 1377 فرهنگی سیاسی، اجتماعی، فارسجیخل نامههفته

 242222 استانی گناوه 1382 هنری فرهنگی، اجتماعی، ادالنیدر نامههفته

 242222 یامنطقه بوشهر 1378 فرهنگی سیاسی، اجتماعی، بوشهر نصیر نامههفته

 242222 یامنطقه بوشهر 1386 فرهنگی سیاسی، اجتماعی، شناشیر نامههفته

 242222 استانی بوشهر 1386 فرهنگی سیاسی، بوشهر خبر نامههفته

 242222 استانی برازجان 1392 فرهنگی سیاسی، جنوب مردم نامههفته

 12222 استانی گناوه 1392 فرهنگی سیاسی، فدک نامههفته دو

 12222 استانی بوشهر 1382 فرهنگی سیاسی، اجتماعی، جنوب اندازچشم نامههفته دو

 12222 یامنطقه بوشهر 1392 ورزشی - فرهنگی امروز جنوب نامههفته دو

 12222 استانی گناوه 1392 فرهنگی سیاسی، نانینشساحل نامههفته دو

 12222 استانی بوشهر 1392 ورزشی لیان پهلوان نامههفته دو

 62222 استانی برازجان 1393 سیاسی اجتماعی، شهر فکر نامهماه

 22222 یامنطقه بوشهر 1383 هنری و فرهنگی سرگرمی و ساحل نامهفصل

 22222 استانی بوشهر 1392 حقوق - انسانی علوم قرینه نامهفصل

 22222 استانی بوشهر 1392 فرهنگی دانوش نامهفصل

 22222 سراسری بوشهر 1382 پیراپزشکی و پزشکی جنوب طب نامهفصل

 22222 سراسری بوشهر 1392 یشناسروان و انسانی علوم فردی یهاتفاوت و شخصیت نامهفصل

 22222 سراسری بوشهر 1382 هنری و فرهنگی بوشهر فرهنگ نامهفصل
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 نشریه موضوع نشریه نام نشریه نوع
 اخذ سال

 مجوز
 محل
 نشر

 گستره
 توزیع

تیراژ 

 ساالنه

 گیاهی بومستیز مدیریت نامهفصل
 منابع مهندسی - کشاورزی

 طبیعی
 22222 سراسری بوشهر 1392

 22222 سراسری بوشهر 1392 کامپیوتر - مهندسی و فنی آزاد یافزارهانرم نامهفصل

 نامهفصل
 علوم در gis و ازدورسنجش کاربرد

 اجتماعی

 منابع مهندسی - کشاورزی

 طبیعی
 22222 سراسری بوشهر 1393

 فارسی ادب و زبان تحقیقات نامهفصل دو
 ادبیات و زبان انسانی، علوم

 فارسی
 12222 سراسری بوشهر 1389

 12222 سراسری بوشهر 1392 یشناسزبان و انسانی علوم ادبی یشناسزبان مطالعات نامهفصل دو

 Environmental Studics of نامهفصل دو
Persion Gulf 

 12222 سراسری بوشهر 1391 یشناسستیز و پایه علوم

 Journal of Oil Gas and نامهفصل دو
Petrchemical Technology 

 مهندسی - مهندسی و فنی

 شیمی
 12222 سراسری بوشهر 1393

 مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر

 

 3نشریه در گناوه،  4نشریه در شهر بوشهر،  37نشریه از  28در سطح استان می توان گفت  ع نشریاتدر ارتباط با توزی

 شود.ینشریه در تنگستان و یک نشریه در شیراز منتشر م 1نشریه در برازجان، 

 نمایش داده شده است.  14جدول در این بخش فراوانی هر یک از نشریات استان استان بوشهر در

 : فراوانی نشریات استان بوشهر14جدول 

 مجموع روزنامه فصل نامه ماهنامه دوهفته نامه هفته نامه نشریه

 37 2 13 1 5 16 تعداد

 سهم

 مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر و مطالعات مشاور 
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 : فراوانی نشریات استان بوشهر13نمودار 

 
 ارشاد اسالمی استان بوشهر و مطالعات مشاورمأخذ: اداره کل فرهنگ و 

 ک ماهنامهو ی تنها دو روزنامهبا توجه به اطالعات جدول و نمودار مربوط به فراوانی نشریات این نتیجه به دست می آید که 

 رقم قابلشوند که ه چاپ مینامهفته صورتبهدرصد از نشریات استان،  43.2این در حالی است که  شود.در استان منتشر می

درصد از نشریات استان را به خود اختصاص  24توجهی می باشد. در رده بعدی نشریات در قالب ماهنامه قرار می گیرند که 

 داده اند.

شود می هزار نسخه در استان چاپ و هشتادبا در نظر گرفتن تیراژ نشریات فوق در سال، ساالنه مجموعاً هفت میلیون و صد 

 دهد رقم بسیار ناچیزی است.باشد، که نشان میهفت نسخه در سال می باًیتقران که سهم شهروندان است

ه مطبوعات، میزان اعتماد ب در این بخش میزان اعتماد به مطبوعات از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است.در بررسی

درصد  11درصد دارای اعتماد کم،  8دهندگان هیچ اعتمادی به مطبوعات ندارند. درصد از پاسخ 12دهد که نتایج نشان می

 درصد دارای اعتماد کامل به مطبوعات هستند. 29درصد دارای اعتماد زیاد و  42دارای اعتماد نسبی، 







6

8







6

8

هفته نامه دوهفته نامه ماهنامه فصل نامه روزنامه
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 : میزان اعتماد شهروندان به مطبوعات14نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

 

سش نامه پر نیز از و همچنین میزان اعتماد به رسانه ملی برای بررسی میزان استفاده مردم استان بوشهر از انواع رسانه ها

 32دهد. بر این اساس تنها ی را نشان میجمع ارتباطها و وسایل میزان استفاده از انواع رسانه 15نمودار استفاده شده است. 

شود، یی که توسط شهروندان بوشهری استفاده مجمعارتباطکنند. بیشترین وسیله درصد از شهروندان از رادیو استفاده می

ند. نکته کنی استفاده میجمعارتباطوسیله  عنوانبهدرصد از شهروندان بوشهری از تلویزیون  87 به طوری که تلویزیون است.

درصد از شهروندان استان بوشهر از سینما است. همچنین بر اساس نتایج شهروندان بوشهری تمایل  21قابل تأمل استفاده تنها 

 کنند. ایندرصد از شهروندان بوشهری از اینترنت بهره استفاده می 71 عالوه بر این .و مجله ندارندبه خواندن روزنامه زیادی 

 کنند. درصد از شهروندان از ماهواره استفاده می 56دهد که نظرسنجی نشان می

ر بوشههای رسمی و غیر رسمی زیادی در فضای مجازی به طرح مباحث استان قابل ذکر است که در حال حاضر سایت

های های اجتماعی مجازی نیز فضایی برای طرح مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. اگرچه دستگاهپردازند. شبکهمی

 ینترنتی روزانه خود را در اهاتیفعالی مجازی فعال نیستند اما کاربران بخش مهمی از هاتیسادولتی چندان در حوزه 

نی نشده رسای مجازی دیگران را به واکنش نسبت به آنچه به صورت رسمی اطالعهارسانی. مردم با اطالعکنندجستجو می

کنند. متأسفانه هیچ مأخذ رسمی اطالعات فعاالن فضای مجازی استان بوشهر را در اختیار ندارد. همین امر است حساس می

 های فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اینترنت را غیر ممکن ساخته است. مطالعه آماری جریان
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 یجمعارتباطمیزان استفاده از انواع رسانه و وسایل : 15نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

 نقش بسیار مهمی در ارتباطات مایصداوسباشد.  مایصداوسدهنده عملکرد مناسب تواند نشاناعتماد به رسانه ملی می

به  قرار دارد. در بررسی میزان اعتماد ریتحت تأثتواند روابط سیاسی و اجتماعی را اجتماعی دارد و عملکرد آن می -سیاسی

درصد دارای اعتماد کم،  12دهندگان هیچ اعتمادی به رسانه ملی ندارند. درصد از پاسخ 5دهد که ، نتایج نشان میمایصداوس

بنابراین از هستند.  مایصداوسدرصد دارای اعتماد کامل به  11درصد دارای اعتماد زیاد و  29رصد دارای اعتماد نسبی، د 43

 رساله ملی استان بوشهر از وضعیت مطلوبی برخوردار است.ماد به تمیزان اعنظر 

 مایصداوسمیزان اعتماد شهروندان به : 16نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

د گردد چرخش اطالعات است. فرایندر نهایت باید تأکید کرد که آنچه مانع از تحریک نیروهای گریز از مرکز استان می

های استانی و تولیدات محلی نه تنها موجب آشنایی چرخش اطالعات بر عهده مطبوعات و صدا و سیما است. افزایش برنامه

یای شود بلکه موجب آشنایی بیشتر با منافع مشترک مناطق موجود در جغرافهای یکدیگر میا فرهنگبیشتر شهرها و روستاها ب

 گردد. می بوشهرسیاسی استان 

  

رادیوتلویزیونسینماروزنامهمجلهاینترنتماهواره
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 ساختار اداری بخش قضایی استان -1-2-2-4-2-3

، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع قرار داده شده است. پیشگیری بخش قضایییکی از وظایف 

اید برای از طرق مختلف ب بخش قضاییح مجرم در جامعه پیچیده امروز مستلزم تشکیالت پردامنه ای است که از جرم و اصال

انجام این وظیفه سنگین مهیا شود و با تجزیه و تحلیل سیستم موجود خود و با طراحی سیستم مطلوب و متناسب با نیازهای 

عدالت اجتماعی و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است  روز در جهت تحقق اهداف سازمان که همان تحقق بخشیدن به

  .گام بردارد

دهد دهد. این جدول نشان مینشان می 1392تا  1387های های فعال مراجع قضایی را در بین سالتعداد شعبه 15جدول 

عب دادگاه رسیده است. تعداد ش 1392شعبه در سال  52به  1376شعبه در سال  24های عمومی از که تعداد شعب دادگاه

حداقل یک شعبه  رسیده است. در این سال در هر شهرستان استان 1392شعبه در سال  11به  1387شعبه در سال  9انقالب از 

شعبه افزایش  7به  1392واحد بوده که در سال  5نظر در استان های تجدیدتعداد شعب دادگاه 1387وجود دارد. در سال 

تعداد شعب دادسراها  1387در سال  درواقعدر این دوره بیش از دو برابر افزایش یافته است. یابد. تعداد دادسراهای استان می

 یابد. شعبه افزایش می 77به  1392واحد بوده که در سال  36

 های فعال مراجع قضاییتعداد شعبه: 15جدول 

 دادسرا
 دادگاه

 سال و شهرستان
 دادگاه عمومی دادگاه انقالب دادگاه تجدید نظر

36 5 9 24 1387 

35 5 9 25 1388 

38 5 9 25 1389 

42 6 9 28 1392 

38 6 9 28 1391 

77 7 11 52 1392 

 بوشهر 9 1 - 9

 تنگستان 2 1 - 2

 جم 1 1 - 3

 دشتستان 5 1 - 6

 دشتی 2 1 - 3

 دیر 2 1 - 4

 دیلم 1 1 - 3

 کنگان 3 1 - 4

 گناوه 3 1 - 4

 1539-مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر
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 مختومه در شعب یهاپروندهدهد. تعداد کل نوع نشان می برحسبمختومه استان بوشهر را  یهاپرونده تعداد 16جدول 

مورد افزایش  75289به  1392مورد بوده است. این تعداد در سال  4263برابر با  1388های عمومی استان در سال دادگاه

پرونده مختومه شده است.  163های عمومی استان متوسط در شعب دادگاه طوربه 1388یابد. نکته جالب اینکه در سال می

های منجر به قتل که در شعب دادگاه یهاپرونده تعدادعالوه بر این است.  رسیدهپرونده  1448 به 1392این رقم در سال 

 یابد.پرونده افزایش می 85به  1392پرونده بوده است که در سال  7برابر با  1389ل عمومی مختومه شده است، در سا

 موضوع برحسبهای عمومی های مختومه در دادگاهپرونده: 16جدول 

 موضوع 1388 1389 1391 1391 1392
 جمع 4263 7782 13182 15114 75289

 قتل عمد 2 7 49 69 85

 قتل غیر عمد 2 133 271 235 328

 وجرحضربایراد  2 712 1525 1987 1235

 تخریب 2 218 462 635 439

 منافی عفت موجب حد اعمال 2 122 155 162 2

 اعمال منافی عفت موجب تعزیر 2 2 2 2 2

 اختالس و ارتشاء جعل 2 5 12 15 22

 سرقت موجب حد 2 26 42 54 75

 تعزیر سرقت موجب 2 885 1723 2362 3244

 تصرف عدوانی و مزاحمت 2 132 325 497 545

 بالمحلصدور چک  2 485 833 929 1152

 شرب خمر 2 2 2 2 159

 رانندگی بدون پروانه 2 24 42 76 79

 تخلفات راهنمایی رانندگی 2 2 2 2 2

 امور خالفی 2 2 2 2 2

 قذف 2 1 5 7 17

 های شهرداریپرونده 2 3 3 12 8

 صالحیت عدم 2 2 1 2 2

 جرائم اطفال 2 2 2 2 2

 سایر جرائم 2 2 2 2 17272

 دعاوی حقوقی 2 2 2 2 42666

 انحصار وراثت 2 2 2 2 2

 موجر و مستاجر 31 35 51 39 74

 تصحیح و ابطال شناسنامه 133 149 233 222 221

 امور حسبی 333 343 379 344 2

 وقف و وصیت 7 6 16 8 31

 ازدواج 212 293 388 372 459
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 موضوع 1388 1389 1391 1391 1392
 طالق 357 1176 1951 2229 3254

 الزام به تمکین 193 329 444 413 622

 ترک انفاق 134 117 243 249 344

 قرار و عدم صالحیت دادگاه 385 226 755 1125 2

 قرار رد دفتر 373 219 757 834 2

 عسر و حرج 1665 1899 2456 2391 1921

 سایر دعاوی 242 279 127 92 83

 1539-سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ: 

مختومه برابر  یهاپروندهتعداد  1388دهد. در سال مختومه در دادسراهای استان را نشان می یهاپروندهتعداد  17جدول 

رسد. متوسط تعداد پرونده مختومه در شعب دادسراها مورد می 18649به  1392مورد بوده است که این تعداد در سال  371با 

 رسد. مورد می 243به  92پرونده بوده که در سال  12برابر با  1388در سال 

 موضوع برحسبهای مختومه در دادسراها پرونده: 17جدول 

 موضوع 1388 1389 1391 1391 1392

 جمع 371 8843 12829 15242 18649

 قتل عمد * 31 129 114 167

 قتل غیر عمد * 211 259 276 254

 وجرحضربایراد  * 2623 3924 4428 4674

 تخریب * 814 1189 1399 2241

 منافی عفت موجب حد اعمال * 325 322 422 213

 اعمال منافی عفت موجب تعزیر * * * * 352

 اختالس و ارتشاء جعل * 12 16 19 914

 سرقت موجب حد * 114 79 115 122

 سرقت موجب تعزیر * 2352 3865 5155 6814

 تصرف عدوانی و مزاحمت * 544 676 732 779

 بالمحلصدور چک  * 1347 1685 1522 1522

 شرب خمر * * * * *

 بدون پروانهرانندگی  * 32 28 93 69

 تخلفات راهنمایی رانندگی * * * * *

 امور خالفی * * * * *

 قذف * 3 7 8 23

 های شهرداریپرونده * 6 12 27 14

 عدم صالحیت * * * * *

 جرائم اطفال * * * * *

 سایر جرائم * * * * *
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 موضوع 1388 1389 1391 1391 1392

 دعاوی حقوقی * * * * *

 انحصار وراثت * * * * *

 موجر و مستاجر * * * * -

 تصحیح و ابطال شناسنامه * * * * 6

 امور حسبی * * 32 127 .

 وقف و وصیت * * * * *

 ازدواج * * * * 76

 طالق * * * * 29

 الزام به تمکین * * * * 2

 ترک انفاق 371 431 612 631 465

 قرار و عدم صالحیت دادگاه * * * * *

 قرار رد دفتر * * * * *

 عسر و حرج * * * * *

 سایر دعاوی * * * * *

 1539-مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر

 از طریق پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفته است. و دادگستری ین بخش اعتماد شهروندان به قضات در ا

 21دهندگان هیچ اعتمادی به قضات ندارند. درصد از پاسخ 14دهد که در بررسی میزان اعتماد به قضات، نتایج نشان می

درصد دارای اعتماد کامل به  12درصد دارای اعتماد زیاد و  23درصد دارای اعتماد نسبی،  32درصد دارای اعتماد کم، 

 توان گفت که میزان عدم اعتماد به منصب بسیار حساسی چون قضاوت در استان باالست.قضات هستند. می

 قضات میزان اعتماد مردم به: 17نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور
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دهندگان هیچ اعتمادی به دادگستری درصد از پاسخ 11دهد که در بررسی میزان اعتماد به دادگستری، نتایج نشان می

درصد دارای اعتماد  13درصد دارای اعتماد زیاد و  36درصد دارای اعتماد نسبی،  29درصد دارای اعتماد کم،  11ندارند. 

 درصد از شهروندان دارای اعتماد کم یا عدم اعتماد به دادگستری هستند. 22تری هستند. تنها کامل به دادگس

 میزان اعتماد شهروندان به دادگستری: 18نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور
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 سیاسی و اجتماعی یهادهیپددر روابط و  مؤثرتحلیل جایگاه اشخاص  -1-2-2-4-3

رویکرد انسانی در توسعه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این موضوع به علت نقش مهم در دهۀ اخیر نقش 

اما  است. داشتن نیروی انسانی توانمند هاسازمان و ترین مزیت رقابتی کشورها. بزرگباشدیفرآیند توسعه م عامل انسانی در

آیند. هم و مؤثری از سرمایه انسانی و فکری به حساب میسرمایه انسانی فراتر از نیروهای سازمانی است؛ نخبگان بخش م

 د.گیری مردم هستنمرجع نظام فکری و تصمیم و کنندنخبگان به عنوان نیروهای پیشبرنده توسعه نقش ایفا می

افراد ذی نفوذ استان بوشهر که به عنوان نیروهای پشتیبان و خالق در توسعه استان نقش مهمی بر عهده  در این بخش

 رندمعرفی می شوند.دا

 نخبگان مذهبی -1-2-2-4-3-1

های های مذهبی از سوی دیگر از مشخصهدینی از یکسو و حضور مراجع، علما و چهره یهازهیانگ باحضور گسترده مردم 

ها و عناصر غیرروحانی و ها، شخصیتدر برخی از حرکت کهنیاهای گذشته بوده است. بارز سیاسی استان در سال

ور علماء، حض واسطهبهها، انکار است. اما حضور مردم در نهضتقابلاند، غیرعال و آشکاری داشتهروشنفکران ملی حضور ف

بدون ترغیب رهبران مذهبی شرکت مردم و حمایت آنان از آن  کهیطوربهمراجع مذهبی و دعوت آنان از مردم بوده است، 

از اقتدار سیاسی و توانایی بسیج کردن مردم برخوردار است، بنابراین یکی  بوشهرماند. مرجعیت در ها ناتمام باقی میحرکت

کی از ی عنوانبه آن راهای قدرت و هژمونی عقیدتی روحانیون باید باشد و نیز با توجه به اهرماز نیروهای قوی اجتماعی می

 تر آن بشمار آورد. ترین عوامل مشارکت سیاسی در دوره جدید و حتی مهمعمده

که اشاره شد مورد اعتماد شهروندان بوشهری هستند. آنان با در اختیار داشتن امکانات بالقوه و بالفعل  طورهمانحانیون رو

 کنند.دهی جریانات سیاسی و مشارکت سیاسی اقدام میزیر، به شکل

 مساجد 

ایجاد شوند. در انقالب اسالمی  ها ممکن است از قبل در اختیار جامعه باشند و یا در طول انقالب بنا بر ضرورتسازمان

های ترین سازمانترین سازمانی که در اختیار نهاد روحانیت و مذهب قرار داشت، همانا مساجد بودند. مساجد از مهممهم

رت تماس با کند که قدسنتی در فرآیند بسیج انقالب اسالمی بودند. روحانیت از طریق مساجد شبکه ارتباطی را ایجاد می

سازد. روحانیت از طریق مساجد به تجمیع نیروها پرداخته و دست به آموزشی وسیع و اثرگذار مردم را فراهم می همه اقشار

در  رسانند. مساجد به دلیل گستردگیآوردن جنبشی فراگیر به اثبات می به دستزده و از این طریق رهبری خود را برای 

 شهرها و روستاها قدرت ایجاد شبکه زیادی دارند.
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 ها و مدارس دینیهحوز 

 در استان بوشهر نیز هزاران نفر به علوم و احکام دینی اشتغال دارند. ها و مدارس علوم دینی به امر تحقیق و آموزشحوزه

 خصوصبهها به شهرها و روستاهای مختلف استان در ایام مختلف سال تحصیل در این مدارس اشتغال دارند. اعزام این طلبه

های اجتماعی تماس و رابطه برقرار کنند و عامل ارتباط مردم با ترین الیهشود تا با عمیقر باعث میهای محرم و صفماه

 این مدارس نیز نقش مهمی در بسیج و تحرک انبوه مردم دارند. رونیازاروحانیون شوند. 

 بقاع و قبور متبرکه 

ع و قبور متبرکه دارای موقوفات بسیار زیادی هستند و اند. بقاها و مراکز مقدس زیادی در استان بوشهر واقع شدهامامزاده

ها و اعیاد و مراسمات مذهبی اعم از در جشن ژهیوبهکنند. در تمام طول سال و ها مینذورات بسیار زیادی تقدیم آستان آن

کند اد میلت ایجعزادار است. چنین وضعیتی خود حوزه مستقلی در برابر دو یهادستهتولد و وفات، این قبور محل تجمع و 

 دهد.نمایی دین در برابر دولت را نشان میو محلی برای تجمع مردم و قدرت

 ی مذهبیهاتیأهو  هادسته 

ساالنه  یهامراسمو انجام  هاتیأهالخصوص ها برای تأسیس و اداره مساجد و علیمردم مسلمان در همه شهرها و روستا

مذهبی است -یک نوع سازمان مردمی هاتیأهو  هادستهاند. را به وجود آورده هادستهبزرگداشت شهادت امام حسین)ع(، 

ها و وجوهات و نذوراتی برای مراسم از نمازگزاران مسجد و اهالی محله هاتیأهو  هادستهکه قدمت طوالنی دارند. این 

در استان به بیش از صدها  هاتیأهاد این دهند. تعدخوانی را سامان میزنی و نوحهسینه یهادستهآورند و عزاداری گرد می

غیررسمی و مردمی از طریق روحانیون و ائمه جماعت و جمعه به مراجع  مراتبسلسلهدر یک  هرکدامکه  رسدمی تیأه

اد کنند و ابزاری جهت اثرگذاری سیاسی ایجرهبری روحانیت را تثبیت می هاتیأهشوند. این ها متصل میبزرگ مقیم حوزه

 دارا نیست آن راد که هیچ تشکیالت سیاسی کننمی

لزوم توجه به اصول و مبانی فرهنگی مذهبی و تداوم گسترش امور دینی در جهت حفظ و حراست کیان اسالم و تکمیل 

ی حقیقی و واالی انسانی بر همگان فرض است. استان بوشهر در دوره های مختلف تاریخی نخبگان مذهبی هاتیشخص

 ، یعبدالنبی نماز، فاضل جمیای داده است. از جمله مهمترین شخصیت های برجسته دینی می توان به زیادی را در خود ج

 اشاره کرد. میرزا ابراهیم دشتیو  غالمعلی صفایی بوشهری، سید هاشم حسینی بوشهری

انی قلمرو پردازند و بر سرمایه و نیروی انسعلمیه فعال هستند که به تربیت مبلغان دینی می حوزهدر استان بوشهر تعدادی 

 . ندیافزایممذهب و معرفت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84_%D8%AC%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84_%D8%AC%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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باشد. از مدارس علمیه ذکر مدرسه علمیه مختص خواهران می 9مدرسه علمیه برادران و  8دارای  عدرمجمواستان بوشهر 

ترین مدرسه، از شهرهای بوشهر، برازجان و خورموج، دو مدرسه واقع شده است. قدیمی هرکدامشده مربوط به برادران، در 

 ن تأسیس شده است.در شهرستان کنگا 1356طالب است که در سال ابیبنحوزه علمیه علی

 واحد علمیه مدارس دارای دیر و دیلم هایشهرستان تنها و اند،شده توزیع بیشتری شهرهای در خواهران علمیه مدارس

 شده تأسیس بوشهر شهر در( س) الزهراء نام با 1375 سال در استان، در خواهران واحد علمیه مدرسه اولین. نیستند خواهران

 .است

 : مدارس علمیه در استان بوشهر18جدول 

 سیتأس نام شهر جنسیت

 برادران

 1369 امام خمینی بوشهر

 1391 یاخامنهامام  بوشهر

 1375 معصوم 14 برازجان

 1385 سفیران هدایت برازجان

 1392 پیامبر اعظم خورموج

 1383 المهدی خورموج

 1356 طالبیابعلی بن  کنگان

 1392 مهدی موعود ریز

 خواهران

 1375 الزهراء )س( بوشهر

 1392 معصومیه)س( بوشهر

 1378 حضرت رقیه)س( برازجان

 1382 الزهراء)س( گناوه

 1392 ریحانه النبی)س( اهرم

 1389 فاطمیه)س( خورموج

 1378 فاطمه الزهراء )س( کنگان

 1386 الزهراء )س( عسلویه

 1392 حضرت معصومه)س( جم

 های علمیه استان بوشهرمأخذ: مدیریت حوزه

 

ثرگذار تواند بر روابط سیاسی امی تاًینهاگیری و هدایت اعتقادات مذهبی مردم که ها در شکلترین شخصیتیکی از مهم

 19ودار نم .از طریق پرسش نامه بررسی می شودگروه باشد روحانیون هستند. در این بخش میزان اعتماد شهروندان به این 

 22ها هستند. درصد دارای اعتماد کم به آن 22درصد از شهروندان، هیچ اعتمادی به روحانیون ندارند.  9دهد که نشان می

درصد دارای اعتماد زیاد و خیلی زیادی به روحانیون  52 رمجموعددرصد تا حدودی به جامعه روحانیت اعتماد دارند و 

 باشند. می
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 : اعتماد شهروندان به روحانیون19نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

 نخبگان علمی -1-2-2-4-3-2

که مهم ترین ویژگی های آن ژرف نگری، خلق،گشودن باب های جدید و رفتن راه  کنند نخبگان در فضایی زندگی می

 می خود متعلق به این جامعه هستند، پدید های متقابلی را بین جامعه و نخبگان،که های نو است. این امر تعهدات و مسؤولیت

 .پردازدیاز نخبگان م یو معنو یدما یبانیجذب و پشت ،ییاست که به شناسا یرانیا ینخبگان سازمان یمل ادیبنآورد. 

در این بخش اطالعات مربوط به مخترعین و نخبگان استان بوشهر بر اساس اطالعات دریافتی از بنیاد نخبگان استان ارائه 

 می شود. 

نفر به عنوان نخبه و استعداد برتر به ثبت رسیده است. افتخارات این افراد در  65در استان بوشهر نام  19جدول با توجه به 

جشنواره ها، المپیاد ها، کنکور سراسری، مسابقات وا اختراعات به دست آمده است. بازه زمانی افتخارات به دست آمده از 

 را در بر می گیرد. 1393تا  1379سال 

 : فهرست نخبگان و استعدادهای برتر استان بوشهر19جدول 

توضیحات/افتخار دیگرعنوان افتخارنام و نام خانوادگیردیف

رضا آذین1381مقام دوم بخش دانشجویی و آزاد/سال  جشنواره جوان خوارزمی
عبدالهادی آسیایی فردالمپیاد دانش آموزی 1383ریاضی/مدال برنز رشته
مجید اسدیجشنواره رازیمقام اول/مخترع 

فرنود افراسیابیجشنواره جوان خوارزمی مخترع سطح سه1383مقام دوم دانش آموزی/
میالد بحرانیمسابقات ملی مهارت/1384طال
6یلدا بحرینیجشنواره جوان خوارزمی/1379دانش اموزی/ اول
سعید جعفریخوارزمی جشنواره جوان/1387اول/دانش آموزی
8سمیه حبیبی قالتیجشنواره جوان خوارزمی/1389دانش اموزی/سوم
امین حسنیالمپیاد دانش آموزی/1384دانش اموزی/ریاضی/برنز

اصال

9% کم

22%

تا حدودی

22%

زیاد

32%

کامالً

19% اصال

کم

تا حدودی

زیاد

کامالً
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توضیحات/افتخار دیگرعنوان افتخارنام و نام خانوادگیردیف

نگهدار حسین پوردانش اموخته برتر/1388رشته شیمی/رتبه اول
سینا دوبرادراندانش اموخته برتر 1392نمونه کشوری/دانشجوی
رضا دیانتمسابقات بین المللی قران/1381نفر اول جهانی
مهدی ساالر پورکنکور سراسری 1379/کنکور ریاضی . فیزیک/ 2رتبه
ناهید سلیمانیجشنواره جوان خوارزمی/1387دانش آموزی /رنبه سوم و دوم
جمشید صابری فردکنکور سراسری 1374تجربی//علوم 5رتبه
6عباس هاشمیمسابقات بین المللی قران/1392نفر اول
سیدعبدالطیف هاشمی فردجشنواره جوان خوارزمی/1381دانشچویی/آزاد/مقام دوم
8روح ا...فاتحیالمپیاد فیزیک و مکانیک 1377و  1381دانش آموزی/دانشجویی/نفر دوم و سوم
عباس کازرونیکنکور سراسری 1387/  34ریاضی فیزیک/رتبه
مصطفی کریمیکنکور سراسری 1389/  46ریاضی فیزیک/رتبه
کاظم مظفریالمپیاد  نجوم/1391نقره
عباس نرگسجشنواره جوان خوارزمی/1385دانش آموزی و کاردانی/اول
نجمه نوروزیدانش اموخته برتر/1389شیمی
امین ترک زاده جوان خوارزمیجشنواره/1391دانشچویی/آزاد/مقام دوم
محبوبه  آبشیرینیکنکور سراسری 1388/علوم تجربی/25رتبه
6مهرداد چکنیکنکور سراسری 1366/  78ریاضی فیزیک/رتبه
6علیرضا قجرکنکور سراسری 1388/علوم تجربی/98رتبه
سیده سوده مهیمنیان پورجشنواره جوان خوارزمی/1391رتبه سوم هنر و معماری/رتبه دوم
8سید شیما موسویجشنواره جوان خوارزمی/1391رتبه سوم هنر و معماری/رتبه سوم
مریم اسماعیلیجشنواره جوان خوارزمی/1392رتبه دوم ادبیات
ملیکا مصلحجشنواره جوان خوارزمی/1392رتبه سوم علوم اسالمی
رقیه سورانیجشنواره جوان خوارزمی/1392رتبه سوم هنر و معماری
لیلی محمدیجشنواره جوان خوارزمی/1392رتبه سوم هنر و معماری
حبیبه دستخوشجشنواره جوان خوارزمی/1392رتبه دوم هنر و معماری
ایرج نبی پوراستاد برجسته دانشگاه 1392جایزه عالمه طباطبایی سال
 همتی نژادبهراماستاد برجسته دانشگاهجشنواره رازی 

6محمد رضا خیرمخترع سطح سهجشنواره اختراعات بنیاد ملی نخبگان
مهران آوخ کیسمیمخترع سطح سهجشنواره اختراعات خلیج فارس
8جواد خداویسیمخترع سطح سههمایش ملی نخبگان
محمد رضا رضایی بخشمخترع سطح سهجشنواره اختراعات کوهرنگ و خلیج فارس
رسول زنگنهمخترع سطح سهجشنواره اختراعات خلیج فارس
محمد برکتمخترع سطح سهجشنواره اختراعات خلیج فارس
حسن مختاریمخترع سطح سهجشنواره اختراعات خلیج فارس
علیرضا باقریمخترع سطح سهجشنواره اختراعات خلیج فارس
حامد نیکمراممخترع سطح سهجشنواره اختراعات خلیج فارس
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توضیحات/افتخار دیگرعنوان افتخارنام و نام خانوادگیردیف

رضا قربانی واقعیمخترع سطح سهجشنواره اختراعات خلیج فارس
6مسعود مفرحیمخترع سطح سهجشنواره اختراعات خلیج فارس
حامد کارگرزادهمسابقات ملی مهارت 11384مقام اول سال
8محمد درایش علوم پزشکیالمپیاد/1393مدال برنز کشوری
سارا نادریدانشجوی نمونه کشوری/1389شیالت
محمد مهدی انگالیان مسابقات اوقاف/ 1389نفر دوم ترتیل
سجاد واعظیقرانی/بین المللی قراندوم/حفظ
رضا نجفیقرانی/کشوری اوقاف)ممتاز )نفر چهارم
عبدالکریم زارعدانشجویی المپیادشیمی/مدال برنز 

مهدی مظلوم زادهمستعد هنرینشان درجه سه هنری
رامتین بالفمستعد هنری/1391برگزیده جشنواره فجر
6محمد شمس الدینیدانشجوی نمونه کشوری/1393دانشگاه آزاد
1393مدال طال کشوری/ المپیاد علوم پزشکی علیرضا راستی 

58 رتبه اول آزمون دارو سازی رتبه اول دارو سازی ساسان زائری 

 جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان دانشجوی مهندسی شیمی شریف سعید کاشفی 59

 رتبه های برتر کنکور تجری 122رتیه  مرضیه خضری 62

 اعزام  به مسابقات ملی مهارت مدال طالی مسابقات مهارت نرجس دوست محمدی 61

 جشنواره رویش تهران مخترع سطح سه  دکتر نیرومند 62

 جشنواره دانایی خلیج فارس مخترع سطح سه علیرضا عراقی 63

 جشنواره دانایی خلیج فارس مخترع سطح سه هرمز بهروزی 64

 1393معارف اسالمی مقام سوم  المپیاد دانشجویی  زینت مجرد 65

 مأخذ: بنیاد نخبگان

بوشهر به همراه عنوان طرح و تاریخ ثبت نمایش داده شده است. با توجه به  عالوه بر این در فهرست مخترعین استان

را پوشش می دهد.  1393تا  1384مورد اختراع در استان به ثبت رسیده است که بازه زمانی سال  123اطالعات جدول، تعداد 

ن این ترس نمی باشد. بنابرایالزم به ذکر است که اطالعات مربوط به تاریخ ثبت بخش قابل توجهی از اختراعات در دس

 احتمال وجود دارد که اختراعات ثبت شده بازه گسترده تری را پوشش دهد.
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 : فهرست مخترعین استان بوشهر21جدول 

 عنوان طرح ثبت خیتار ینام و نام خانوادگ ردیف

 الکتریسیته و الکترونیکبرد بورد جهت آموزش مباحث  19/1/91 احمد محمدی اسالمی 1

 دستگاه مبدل زبان اشاره به گفتار ویژه ناشنوایان 6/5/87 محمد رضا خیر  2

 شبیه سازی حرکت دست انسان بصورت حقیقت مجازی توسط روبات 27/6/84 محمد رضا خیر 3

 طراحی و ساخت سکتورهای هوشمند مخابراتی 6/5/87 اسماعیل حیدری –محمد رضا خیر  4

 X51و  AVR سیستم آموزشی و آزمایشگاهی میکروکنترلر 6/5/87 اسماعیل حیدری –محمد رضا خیر  5

 ساخت دستگاه اندازه گیری مقاومت سایشی مواد 28/12/87 حسین اسکندری 6

 21/4/84 حسین اسکندری 7
ه خشک ماس -ساخت دستگاه اندازه گیری سایش با مکانیزم چرخ الستیکی

 )مکانیزم خراشنده(

 28/12/87 حسین اسکندری 8
به روش فشردن انفجاری  AL/TiB2 کامپوزیت های زمینه آلومینیومی

  زیرآبی

 ساخت کامپوزیت های زمینه آلومینیومی با روش فشردن انفجاری 21/4/84 حسین اسکندری 9

 تراز الکترونیکی 7/7/86 فرنود افراسیابی 12

 مرکز یاب دایره 18/4/86 فرنود افراسیابی 11

 تنظیم کننده دمای آب 7/7/86 فرنود افراسیابی 12

 ساخت ماسک جوشکاری اتوماتیک مجهز به سنسور نوری 26/7/85 فرنود افراسیابی 13

 پایه با پمپ مکنده با قابلیت اتصال به سطح عمودی 11/2/86 فرنود افراسیابی 14

 بیمارستانیتخت تعادل یاب و هوشمند  24/7/85 فرنود افراسیابی 15

 شیر سه راهی تنظیم شونده 11/2/86 فرنود افراسیابی 16

 گیرنده و تفکیک کننده صدا از راه دور 3/12/85 فرنود افراسیابی 17

 دیجیتال T خط کش 23/11/89 سعید جعفری -فرنود افراسیابی 18

 هوشمند پیشگیری از یخ زدن مایع خنک کنندهسامانه  22/11/89 عبداهلل سپهریان -سعید جعفری -فرنود، مقداد افراسیابی 19

 سامانه کمک آموزشی سطح شیب دار هوشمند و رباتیک 22/11/89 سعید جعفری -فرنود افراسیابی 22

 سامانه تراز دوربین های نقشه برداری بصورت هوشمند و رباتیک 19/1/91 سعید جعفری -فرنود افراسیابی 21

 تمام هوشمند خط کشی معابر و جاده های بین شهریروبات  21/1/92 سعید راشدی 22

 سامانه ردیاب و کنترل سربازان شیفت شب 19/1/91 سعید راشدی 23

 29/8/91 حسن مختاری گلپایگانی 24
مختصات همزمان بر مبتای فناوری شبکه امواج  6سامانه هوشمند تشخیص 

 نوری نامرئی

 امنیت و ایجاد اختالل در شبکه های کامپیوتری سیستم هوشمند پویشگر 4/2/89 حسین شیخیانی 25

 سیستم اتوماسیون اداری و شبکه با قابلیت گردش الکترونیک اسناد 7/11/86 حسین شیخیانی 26

 سامانه راه انداز فرستنده و گیرنده دور برد مخابراتی 6/5/89 علیرضا زنگنه نژاد –عدنان خورده بین مقدم  –عباس نرگسی  27

 مدیریت سخت افزار با بلوتوث 6/5/89 علیرضا زنگنه نژاد –عدنان خورده بین مقدم  –عباس نرگسی  28

 9/8/88 علیرضا عراقی 29
به روش الکترولس بر  Ni-W-P-B4Cایجاد پوشش کامپوزیتی چهارتایی 

 AZ91Dروی آلیاژ منیزیم 

 سایشساخت پین دستگاه  4/9/88 امین اخباری زاده  –علیرضا عراقی  32

 ساخت دستگاه تعیین عمر خستگی دیافراگم الستیکی 9/8/88 علیرضا عراقی  -امین اخباری زاده  31

 کیت سلول خورشیدی نانو ساختار 13/9/92 احمد محمدی اسالمی –رضا همت زاده  32

 13/2/93 محمد دهقانی 33
عصای هوشمند با اعالن پول و دریافت و ارسال تماس های صوتی و نصب 

 GPSانواع برنامه های اندروید بر روی آن و 

 11/8/93 بهمن نیرومند 34
فرآیند ساخت پایه های سنگریزه ای کوبشی کوتاه در خاکهای سست و 

 روانگرا

 هسته گیر دستی خرما 31/6/93 فرشاد میر شکاری سرکره 35

 ی خورشیدیژامکان سنجی و به کارگیری انر  نهاری و محی الدین جمیری علی 36
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 عنوان طرح ثبت خیتار ینام و نام خانوادگ ردیف

37 

 آرمین محمدی

 سیستم کنترل دستیابی خودرو در هنگام پیچش 

 ی با قابلیت ارسال پیامنیکپمپ الکترو  38

 دستگاه سنجش ضربان قلب راننده برروی فرمان خودرو  39

 منبع آب هوشمند  42

 جلوگیری از استفاده غیر مجاز کنتور  برقدستگاه   41

 کنتور آب و برق هوشمند  42

 دستگاه سرم هوشمند الکترونیکی  علی کریمی 43

 آجر ضد زلزله)ضد امواج(  رسول کمالی 44

 زنجیر چرخ متصل به رینگ همیشه در دسترس  حسین یوسفی 45

 دستگاه مکبر هوشمند  حامد بهروزیان 46

 TBGAدستگاه تعمیر بدون قطع آب لوله های   محمد بهروزی  47

 ساخت وتور استرینگ تک سیلندر با بازیافت حرارتی شبکه سیمی فوالدی  امین یارمحمودی  48

49 

 محمد محمدی

 سیستم نگهداری و ضد فراموشی کارت سوخت 

52  
 طراحی و ساخت سیستم اتوماتیک روکش رایانه/سامانه موتورهای دیزل

 کشاورزی

 دستگاه مرزبند با تنظیم هیدرولیک و دارای قابلیت کاشت  بهروز کرمی 51

  لیال کریم نژاد 52
حذف ترکیبات فرار آلی از هوای آلوده با استفاده کربن فعال تلقیحی با 

 کلرید روی

 دستگاه هوشمند اعالم خرابی خودپرداز  مسعود پیرو 53

 کامپوزیت پلی اتیلن سبکفیلم نانو   یداهلل تیموری 54

55 

 علی صانعی

 نشان دهنده الکترونیکی زاویه سکان کشتی 

 استخراج منیزیم از آب دریای خلیج فارسبه روش جریکو  56

 هشدار دهنده الکترونیکی اب گرفتگی خن در کشتی  57

 تابلو کنترل اطفاء حریق هوشمند  58

59 
تاجیک و محمود معصومه تاجیک، مرضیه تاجیک و احمد 

 تاجیک
 

کفش اندامی ویژه قطع نخاعی ها/طراحی و ساخت وان حمام ویژه قطع 

 نخاعی ها

 ساخت کربن فعال با سطح باال از زغال سنگ به روش فعالسازی شیمیایی  محمد صفدری 62

 میکرو سرنگ پمپ موسایی  مهدی احمدی، علی شاه محمدی و محمد ترامشلو 61

 فرایند ساخت سیمان فیبردار حفاری ویژه چاه های ذخیره سازی گازی  ادیب شاه ولی 62

  علی تاج الدینی 63
داروی گیاهی جهت سوختگی های پوستی و امکان برگشت وست به حالت 

 اولیه

 دستگاه اندازه گیری و هشدار دهنده سطح اب  سید سعید جمشیدی 64

  منصور محمدی  65
خاموش و روشن کردن چندین پنکه ساخت دستگاه درجه پنکه برای 

 همزمان

 برانکار تاشو کیفی  ضیاء الدین لیراوی 66

67 
 الیاس مهرآیین 

 موتورهای دو زمانه با پیستون کاذب 

 دستگاه تمام دیجیتال حفاظت از  کارت های هوشمند  68

  ابراهیم حیدری 69
ی با رانندگسیستم هوشمند اطالع رسانی کنترل و ثبت تخلفات حواد ث 

 قابلیت فرستنده و گیرنده ماهواره ایی

 ارائه روشی جدید برای تشخیص کلمات خارج از واژگان  باقر باباعلی 72

 دستگاه پاسخ نامه الکترونیک  حسنعلی ابراهیم زاده 71

 کنتاکتور راهنمای اتومبیل  محمد غریبی 72

 ضربهروشی جدید در تشخیص بویایی بعد از   مجید اسدی 73
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 عنوان طرح ثبت خیتار ینام و نام خانوادگ ردیف

74 
 کورش انصاری

 کتاب صوتی و تصویری 

 ترمز هوشمند مکاترونیکی مجهز به سرعتگاه مجازی  75

76 

 محمد زارعی فرد

 
به روش فشردن انفجاری  AL/TIB2کامپوزیت های زمینه آلومینیومی 

 زیرآبی

77  
 ماسه خشک  -ساخت دستگاه اندازه گیری با مکانیزم چرخ الستیکی

 خراشنده()مکانیزم 

 شیر قابل برنامه ریزی  78

 سیستم سوپروایزری انتقال آالرم  79

 آبیاری هوشمند  82

 دستگاه آشکارساز گاز قابل انفجار هیدروژن  81

 سرعت گیر هشداردهنده  82

83 

 محمد زارعی فرد

 پرچم هشدار دهنده کمک داور 

 نشان گر میزان شارژ و آب اسید باطری خودرو  84

 سرم هوشمند الکترونیکی  85

 هشدار دهنده پارک دوبل  86

 رگالتور ولتاژ متناوب هواپیما  87

 وسیله کمک آموزشی گویای هوشمند خط بریل انگلیسی و فارسی   88

 آیفون پیغام گیر  89

 ولت مستقیم 2-72پتاسیومتر دیجیتال با قابلیت تقسیم ولتاژ   92

 مصرف الکلآشکار ساز   91

 سیستم نشان دهنده کم شدن سوخت با قابلیت تنظیم  92

 تستر مخابراتی جدید  93

 سجاده هوشمند الکترونیکی  یاسر سرکاری 94

 زیردریایی کاوشگر  محمد جعفر شریفی و علیرضا بویراتی و سعید ناصری 95

 دستگاه سوپروایزری بیسیم عملکرد چاه های ازت  مجتبی حسینی 96

 وسیله اجبارکننده راننده برای بستن کمربند  جواد صالحی 97

 شناگر سریع  محمد بازوبندی 98

 جادستمال کاغذی سقفی خودکار  وحید رفیعی 99

 دستگاه گرده افشان خرما  روح ا... شمسی 122

 کمربند ایمنی فروند  سید حسن موسوی 121

  هادی زنگنه 122
ر شمع هیت-بخاری گاز سوز اسپیلیت -آبگرمکن بری فوری بدون منبع

 پمپاژی آرایشی زنان

 تولید اسپرم از سلول های اسپرماتوگونیا بیماران آزواسپرمیا  ماریا ظهیری 123

 مأخذ: بنیاد نخبگان
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 نخبگان سیاسی -1-2-2-4-3-3

 می جوامع برعهده اقتصادی و اجتماعی سیاسی، تحوالت در گروه این که نقشی همچنین و سیاسی نخبگان مفهوم

خبگان سیاسی در کشورهای اقتدارگرا و نیمه اقتدارگرا که ابزارهای اعمال ن .است سیاسی مفاهیم مهمترین از یکی گیرند،

قدرت را اغلب به صورتی کامل و متداوم در اختیار دارند می توانند نقشی محوری در مسیر توسعه یا عدم توسعه سیاسی در 

 .این دسته از کشورها ایفا نمایند

ار سیاسی تصمیمات کالن در ساخت اجراکنندهاستانداران، نمایندگان مجلس و دیگر متصدیان سیاسی که ان بوشهر در است

استاندار و سرپرست بوده است که  21استان بوشهر پس از انقالب، دارای آیند. هستند، از جمله نخبگان سیاسی به حساب می

  ها بومی این استان هستند.تن از آن 5

 : اسامی استانداران استان بوشهر پس از انقالب اسالمی21جدول 

 تحصیالت مدت پایان شروع نام

 دکتری داروسازی روز 3ماه و  2 58اردیبهشت  18 57اسفند  15 محمدباقر شاپور

 - روز 21ماه و  13 59تیر  8  58اردیبهشت  18 زاده یمدرساحمد 

 مهندسی راه و ساختمان روز 16ماه و  8 59اسفند  14 59 خرداد 29 محمدعلی حبیبیان

 - ماه 12 62اسفند  13 59اسفند  14 نصراهلل گرجی

 دیپلم ریاضی روز  2ماه و  16 1362تیر  15 1362اسفند  13 سید احمد نصری

 لیسانس ریاضی روز 4ماه و  29 1364آذر  19 1362تیر  15 ی زمانیانمحمدتق

 مهندسی برق روز 12ماه و  3 1364اسفند  28 1364آذر  19 مجیدی)سرپرستی( محمدرضا

 دیپلم ریاضی روز 11ماه و  42 1368مهر  9 1364اسفند  28 علی صوفی

 دیپلم متوسطه روز 16ماه و  33 71تیر  25  68مهر  9 غالمرضا صحرائیان

 لیسانس اقتصاد کشاورزی روز 26ماه و  2 71مهر  22 71تیر  25 محمدعلی سعدایی)سرپرستی(

 لیسانس حسابداری روز 2ماه و  62 76مهر  22  71مهر  22 عبدالرحمن ندیمی بوشهری

 حقوق عمومی سانسیلفوق روز 27ماه و  22 78مهر  19 76مهر  22 ابراهیم انصاری الری

 دولتیکارشناس ارشد مدیریت  روز 28ماه و  28 82اسفند  8  78مهر 12 حسن یونسی سینکی

 کارشناس ارشد مدیریت روز 11ماه و  3 81خرداد  22 82اسفند  9 صالحی)سرپرستی( محمدرضا

 مهندس راه و ساختمان روز 12ماه و  42 84آبان  4 81خرداد  22 اسماعیل تبادار

 یریزی علوم تربیتلیسانس برنامه روز 6ماه و  32 87تیر  12 84آبان  4 علی افراشته

 یشناسجامعهلیسانس  روز  17 87تیر  27 87تیر  12 هاشمی)سرپرستی(حسین 

 صنایع سانسیلفوق روز  1ماه و  24 89تیرماه  28 87تیرماه  27 ابوطالب شفقت

 مدیریت دولتی سانسیلفوق روز 21ماه و  25 91شهریور 22 89تیر  29 جهانبخش نیمحمدحس

 علوم سیاسی سانسیلفوق ماه 15 92آذر  22 91شهریور 22 فریدون حسنوند

 دکتری مدیریت اجرایی - - 92آذر  22 مصطفی ساالری

 بوشهر استانداری: مأخذ
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، بیشترین یرأتوان از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نام برد. این افراد با اخذ بیشترین از دیگر نخبگان سیاسی می

زمانی که برای بیش از یک دوره به عنوان نماینده از حوزه انتخابیه آورند؛ به ویژه  سرمایه و اعتبار سیاسی را به دست می

  خود برگزیده شوند.

 وشهربدوره مجلس شورای اسالمی در استان  همیندمشخصات منتخبین در انتخابات : 22جدول 

هاشهرستان مرکز حوزه هابخش -مرکز    نماینده منتخب 

بوشهر، گناوه و دیلم  بوشهر 

خارک، مرکزی - شهر بوشهر بوشهر  

گناوه عبدالحمید خدری ریگ، مرکزی - شهر گناوه   

دیلم امام حسن، مرکزی - شهر دیلم   

دشتستان برازجان  دشتستان  بوشکان، ارم، شبانکاره، سعدآباد، مرکزی - شهر برازجان   محمدباقر سعادت 

دشتی و تنگستان خورموج   

کاکی، شنبه و طسوج، مرکزی - شهر خورموج دشتی  نیکمال الد دیس 

یاریشهر دلوار، مرکزی - شهر اهرم تنگستان   

کنگان، دیر، جم و عسلویه بندر کنگان   

کنگان  مرکزی - شهر کنگان 

یالماس نهیسک  
دیر آبدان، بردخون، مرکزی - شهر دیر   

جم ریز، مرکزی - شهر جم   

عسلویه مبارکچاه، مرکزی - شهر عسلویه   

 طالعات مشاورم: مأخذ

مه، میزان اعتماد شهروندان به مسئوالن و نمایندگان مجلس نیز مورد بررسی بر اساس اطالعات به دست آمده از پرسش نا

 21دهندگان هیچ اعتمادی به نمایندگان مجلس ندارند. درصد از پاسخ 16دهد که نشان می 22نمودار  قرار گرفته است.

درصد دارای اعتماد زیاد و  15درصد تا حدودی به مسئوالن اعتماد دارند  33درصد دارای اعتماد کمی به مسئوالن هستند، 

  اعتماد دارند. کامالًدرصد  15

 )نمایندگان مجلس( میزان اعتماد شهروندان به مسئوالن: 21نمودار 

 
 مأخذ: مطالعات مشاور

اصال

13%

کم

91%

تاحدودی

55%

زیاد

13%

کامالً

13%

اصال کم تاحدودی زیاد کامالً

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87_%D9%88_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85_(%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B1%DB%8C%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%88_%D8%B7%D8%B3%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%88_%D8%B7%D8%B3%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85_(%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%8C_%D8%AC%D9%85_%D9%88_%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_(%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85_(%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9
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دهی شبکه ارتباطات میان نخبگان منجر به هم افزایی در جمع بندی از مباحث مطرح شده باید تأکید کرد که سازمان

ر بتوانند جریان های فکها و اتاقها، کانونگردد. با این حال نخبگان سیاسی باید با تشکیل انجمنتان میسرمایه فکری در اس

  بیشتری از نیروهای اجتماعی را به مشارکت بطلبند.

 تأثیر ارتباط نهادهای غیردولتی بر دولتتحلیل  -1-2-2-4-4

ها و سمن های مختلفی چون احزابگذارند به شکلهای دولت تأثیر میگیریها و تصمیمنهادهای غیردولتی که بر سیاست

ؤثری قرار گرفته و نقش کمتر آشکار ولی م ژهیوهمواره مورد توجه  آنچهاند. های دور نیز وجود داشتهتبلور یافته و از گذشته

تری ها نسبت به احزاب سابقه طوالنینفع یا فشار هستند. این گروهنفوذ، ذیعنوان ذیهایی تحت را ایفا نموده است، گروه

المللی و ها، ابزارهای بینها دستیابی به رسانهترین آنشوند که مهمهای جدیدی متوسل میدارند اما در دوران جدید به شیوه

شار بسته به های تأثیرگذار فدارد.گروهبیر بیشتری وا میها را به تدتأثیرگذاری بر روی افکار عمومی است که همگی، دولت

های فشار در جوامع دموکراتیک به شکل دهند. گروهو عملکرد متفاوتی از خود نشان می اندمتفاوتهای سیاسی نوع رژیم

ارتری روی شکآمیز و آهای خشونتکنند ولی در کشورهای با نظام سیاسی بسته به سیاستآمیز و پنهانی عمل میمسالمت

های غیررسمی تأثیرگذاری های فشار کانالگروه درهرحالدهد. اما ها را کامالً در مقابل دولت قرار میآورند که آنمی

 هایهای فشار را گردهمایی اشخاص دارای هدفای گروههستند که از قدرت کافی جهت تأثیرگذاری برخوردارند. عده

کنند. این ود را از راه اقدام سیاسی برای نفوذ گذاشتن و سیاست عمومی جستجو میهای خدانند که تحقق هدفمشترک می

 کوشند مسیر و راستای سیاست حکومت را تغییر دهند. های سیاسی هستند که میها جنبه مهم فعالیتگروه

ه نهادها برای جهت دادن بها و انتقادها و پیشها و بیان خواستهگیرینهاد مشارکت در تصمیمهای مردمنقش اصلی سازمان

 در ترویج ها. دولتاست آن اساسی مکمل ، بلکهدولتی خدمات جایگزین ، نهداوطلبانه یهاتیفعالها است. گیریتصمیم

تواند با می دولتهستند. همچنین  نفع، ذیاست و دموکراتیک سالم ایدر جامعه از عناصر بنیادی که داوطلبانه هایفعالیت

 ارفرمایک در مقام کمک کند. دولت داوطلبان به موانع برداشتن در از میان و سازمانی ، آموزشی، مالیقانونی ایجاد امکانات

های ان. سازمکند تشویق و داوطلبانه اجتماعی هایدر گروه فعال نقشی ایفای را به و کارمندان تواند کارکنانمی عمده

های دولتی متفاوت هستند اما در اغلب اهداف همسویی دارند. به عنوان مثال فعالیت در ردولتی اگرچه در روش با سازمانغی

 های غیردولتی مؤثر است. دیده، پیشگیری از اعتیاد، حمایت از بیماران و فعالیتحوزه توانمندسازی زنان آسیب

ست. های دولتی ابا نهادهای دولتی، افزایش نظارت عمومی بر فعالیت اما نقش اصلی نهادهای غیردولتی عالوه بر همکاری

رسانی نهاد با بررسی کارشناسانه و اطالعهای مردمدهد. سازماننظارت عمومی امکان نقد در حوزه عمومی را افزایش می
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و  ها و حتی عزلگیریمیمتصتوانند عملکردهای سازمانی را به ارزیابی عمومی بگذارند و ها میهمگانی از طریق رسانه

 کنند و از این طریق بر نظام ادارات دولتی نیز تأثیرگذار باشند.های دولتی را به عرصه عمومی وارد مینصب

 های دولتیفرایند تأثیر نهادهای غیردولتی بر نهادها و سازمان: 21نمودار 

 
 0931برگرفته از مرتضوی و مالکي، : مطالعات مشاور؛ با تغييراتي مأخذ

 

های غیردولتی از یک سو متأثر از افکار عمومی و از سوی دیگر متأثر از ، سازمان1دهدنشان می 21نمودار گونه که همان

وانند با تهای غیردولتی در گستره نفوذ خود میهای مدنی در کشور است. سازمانگذارییاسی دولت و سیاستخط مشی س

-مها مشارکت کنند؛ همچنین با نقد عملکرد نظام تصمیگیریارتباط باشند و در فرایند تصمیم در یدولتهای نهادها و سازمان

ه ب الزامپردازند. این فرایند منجر به دات خود در عرصه عمومی میها، نظرات و انتقاگیری و مدیریت به بیان خواسته

  گردد.پذیری نهادهای دولتی میپاسخگویی نهادهای دولتی و افزایش شفافیت عملکرد نهادهای دولتی و افزایش مشارکت

  

                                                      
 ( است. 1392) این مدل با تغیراتی برگرفته از مقاله مرتضوی و مالکی - 1
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 ها از طریق اقدامات زیر سعی بر اثرگذاری بر دولت دارند:در استان بوشهر این گروه

وردنظر توانند افراد مهای فشار است زیرا از راه انتخابات میهای فشار و انتخابات: انتخابات مورد توجه زیاد گروهگروه

ها نفوذ خود را گسترش دهند. این گروه در سطوح مختلف روند انتخاباتی، در معرفی نامزدها، خود را انتخاب و توسط آن

ان در خواهند کرسی موردنظرشزنند و میخاباتی سنگ افراد موردنظرشان را به سینه میآوری آرا و مبارزه انتدر فعالیت جمع

 آورند.  به دستها قوه مقننه را برای آن

. از طریق انتشارات، 1ها به سه شیوه تالش دارند که افکار عمومی را شکل دهند. های فشار و افکار عمومی: این گروهگروه

. از راه انگیزش ترغیب عواطف نفرت، ترس، عشق یا هرگونه عاطفه دیگری 2و اجتماعات، ها های ویژه، سخنرانیگزارش

برند و به خواسته خود، تاکتیک آفرینش محبوبیت را به کار می توجهجلب. برای 3ای را تغییر دهند، نمایند تا عقیدهعمل می

 گذارند.بر مسائل عمومی می یتوجهقابلبا تبلیغات گسترده نفوذ 

زنند. مذهبی و یا سیاسی خود دست به مقاومت می یهادهیعقها برای دفاع از های فشار و مسائل عقیدتی: این گروههگرو

 ای از اقدامات این گروه است. ها، لغو سخنرانی و.. نمونهمبارزه با بدحجابی، لغو کنسرت

 ساختار مدیریت در استانبندی جمع -1-2-2-4-5

سیاسی و اداری استان بررسی شود و در حد توان متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر در در این گزارش سعی گردید که ساختار 

ریت ارتباط با ساختار مدیاین گزارش در  مهمترین نتایج به دست آمدهای از این ساختار مورد بررسی قرار گیرند. خالصه

 :بیان می شود صورتبه استان

ا ظرفیت خوبی از ههای بوشهر، دشتستان و کنگان بقیه شهرستانشهرستان جزبهدر ارتباط با سمن ها قابل ذکر است که  -

حل مشکالت تواند از این ظرفیت جهت کمک به دولت جهت دارند که استان می نهادمردمهای میزان حضور سازمان

گی در فرهن-ماعیبا زمینه فعالیت اجت نهادمردمهای سازمانحضور عالوه بر این  .استفاده کند هاشهرستانو معضالت 

 سطح استان و شهرستان ها مشهود می باشد.

و فعالیت  گونه حرکت و تحرکهای کشور، سنتی و توسعه نیافته است و هیچصنوف در استان بوشهر همچون سایر استان -

 ،شود. در استان بوشهر اصناف استان صرفاً در حد یک جلسه حتی در سال، صدور بخشنامهاثرگذاری در آن دیده نمی

ی جابهان به عبارتی اصناف است ای میان اعضاء با ساختار مدیریتی آن وجود ندارد.اطالعیه و ... اکتفا نموده و اکثراً رابطه

ن های مختلف تبدیل شوند، صرفاً به ارائه خدمات بیها و گروهی در مقابل دولت، سازمانریگ ازیامتآنکه به ابزاری برای 

 ورزند.ها مبادرت میگری میان اعضاء با سایر نهادطهاعضاء و در برخی موارد واس
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که تمرکز آنها در شهرستان است. جزیره خارگ و شهرستان  دهدیمی کارگری استان بوشهر نشان هاتشکلبررسی  -

ته نک درصد از تشکل های کارگری استان بوشهر را به خود اختصاص داده اند. 12های گناوه، دیر و کنگان نیز کمتر از 

شکل  92بیشتر تشکل های استان بوشهر در دهه بل تأمل در رابطه با تشکل های کارگری استان بوشهر این است که قا

 .گرفته اند

الزم به . اندشدهسیتأس دیر و کنگان دشتی، تنگستان، دیلم، گناوه، بوشهر، هایشهرستان استان در صیادی هایتعاونی -

 باشد. میتعاونی ذکر است که تعداد شاغلین تعاونی های صیادی بسیار کمتر از تعداد اعضاء 

 فرهنگی، سساتؤضعف تخصص کارکنان مدر استان مشهود می باشد. به طوری که  ضعف عملکرد مؤسسات فرهنگی -

منظور ی بهمشتری محور ؤسسات،پذیری سیستمی متحول ایعدم پویایی و  عدم تبیین اهداف موسسه در سطوح مختلف،

گذار بر توسعه های اثرفعالیتعدم توجه به  ،استانریزی برای توسعه فرهنگی کسب حداکثر سود بدون توجه به برنامه

، عدم ستانا عدم توانمندی در تغییر ذائقه فرهنگی اقشار مختلف مردم های فرهنگی،نهاد یزدگ استیسفرهنگی استان، 

گذاری عدم توان سرمایه مدت،های فرهنگی در کوتاهبازده پایین طرح نگری،و آینده فرهنگی درک صحیح از تحوالت

ر حوزه خصوص دمدیران کشور به یزدگ استیفرهنگی، س-سیاسی -تحوالت فراوان اجتماعی مدت،های بلنددر طرح

و مدیران  استانعدم درک یکسان از نیازها و معضالت فرهنگی و راهکارهای توسعه فرهنگی از نگاه مسئولین ، فرهنگ

 را می توان ذکر کرد. اجرایی مؤسسات فرهنگی هنری

و   مطبوعات استان کارآمد و فراگیر نبوده مجموع دردر ارتباط وضعیت مطبوعات در استان بوشهر قابل ذکر است که  -

عدم استقبال نخبگان استان نسبت به کار مطبوعاتی و عدم استقبال مطبوعات استان نیز نسبت به نخبگان  مواردی نظیر

دولت از مطبوعات محلی، عدم رونق اقتصادی استان و  تیحماعدمکردگان و همچنین مشکالت مالی، تحصیل ژهیوبه

 ژهیوبهبه مرکز  ت استانی و نگاه بیرونی نسبتتوجهی نسبت به تبلیغات چاپی، کمی توجه مردم و مسئولین به مشکالبی

 در آن به چشم می خورد.توجهی نیروهای متخصص مطبوعاتی کم

از شهرهای بوشهر، برازجان و خورموج، دو مدرسه  هرکدامدر  علمیه فعال هستند که حوزهدر استان بوشهر تعدادی  -

 . ندیاافزیمپردازند و بر سرمایه و نیروی انسانی قلمرو مذهب و معرفت به تربیت مبلغان دینی می و اندواقع شده 
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 ی و مدیریت در استانریگمیتصمارزیابی نظام  -1-2-2-5

دی ی سیاسی ، اقتصاهانظامی هاجنبهی اخیر را باید تحولی بنیادین در همه هاسالی جهانی پدیده آمده در هایدگرگون

یکم  زندگی انسان را در قرن بیست و تاروپودلمداد کرد . دامنه این تحوالت ، گستردگی و عمق این تغییرات ، و اجتماعی ق

شدید قرار داده است . پیامد جبری این روند فزاینده همانا ایجاد دگرگونی سریع در روابط  ریتأثدر تمامی جوامع تحت 

با بوده است .  هاآنروزافزون  و گسترشاجتماعی  یهاظهور سازمان، ساختارهای تولید اجتماعی و اقتصادی و  المللنیب

 هاسازماناین  و توسعهبر تکامل  هرروزخاص هر جامعه  و نیازهای هایژگیوتوجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و 

 یوعن ازمندینطراحی شده و با توجه به ساختارش  خاص است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی بدیهی. شودیمافزوده 

عددی ی اجتماعی باعث بروز مسائل متهایازمندین. گسترش روزافزون تکنولوژی همراه با تغییرات محیطی و مدیریت است

اتخاذ  وبا توجه به کمبود منابع مادی ، انسانی و ... مستلزم رفتار عقالیی و خردگرایی سازمانی  هاآن وفصلحلکه  شودیم

از طریق  یوربهرهتفکر تیلور دستیابی به حداکثر  بر اساسکه  گونههمان. باشدیمتصمیمات بهینه بر اساس مقتضیات زمان 

ی بعد با ظهور مکتب روابط انسانی التون مایو ، مدیریت منابع انسانی هادر دورهو  ریپذامکانو فنون مدیریت علمی  هاروش

ر همین اساس و نیز ب هاستمیسی اقتضایی و هایتئوربه عامل انسانی در محیط کار شکل گرفت .  ی گردید و توجهگذارهیپا

ی شکل وررهبهدستیابی به  تیدرنهای بعد و در جهت حداکثر کارایی ، اثربخشی و هادورهبر اساس تفکرات اندیشمندان 

 تریالعدر سطوح  و هاسازمان تیموفق لیما را متوجه دال ماتیدر اتخاذ تصم ریو سبک مد ریشناخت سازمان ، مدگرفت . 

 .نمود   توسعه مناطق خواهد

 ازین هاآناز  رفت برون یکه برا شودیمتوسعه با مسائل و مشکالت مختلفی مواجه  ریهر کشور در مسدر سطوح باالتر ، 

سعه مورد تو ریمس ریفن تدب عنوانبه تواندیم یزیربرنامهمناسب است. در این رابطه  یهاحلراهو  داتیتمه دنیبه اندیش

یکی  .شوندیم یبندطبقهو محلی  یامنطقهملی،  صورتبه هابرنامه نی،یمالحظات پوشش سرزم بر اساس. ردیاستفاده قرار گ

 هانآاثرگذار باشد، رویکرد مشارکتی  اریبس هابرنامهدر تحقق اهداف  تواندیمکه  یامنطقه یهابرنامهمهم  یهایژگیواز 

بر توسعه  تواندیموده و به توسعه ب ابییدست ریدر مس اتیییکی از مسائل ح یامنطقهنابراین با پذیرفتن این امر که توسعه باست 

 یهایبررس شود. دهیکشور اندیش یزیربرنامهنظام  یاز سو یاستهیشا ریتداب ارتباط نیدرااست  یاثرگذار باشد، ضرور زیملی ن

 تحقق اهداف توسعه، منظوربهو تمرکززدایی از مرکز  یامنطقهبه لزوم مداخالت  وجهانجام شده حکایت از آن دارد که ت

 یامادهند یا ب انهیسال یهابودجهتوسعه و  یهابرنامههمواره در  کهیطوربهنسبتاً طوالنی برخوردار است.  نهیشیدر ایران از پ

مدیریت  ی وریگمیتصم.در این مطالعه پس از تعاریف و اصطالحات قانونی، نظام موضوع وجود داشته است  مرتبط با این
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برون رفت  راهکارهای تیدرنهای استانی و ریگمیتصممشکالت پیش روی نظام  تیدرنهااستان مورد بررسی قرار گرفته و 

 .گرددیماز مشکالت ارائه 

 تعاریف و اصطالحات

 سازمان 

ا امکانات سازمانی و ب مراتبسلسلهاز اجتماع تعدادی از افراد که تحت رهبری فرد یا افرادی معین در  عبارت استسازمان 

ازمان عبارت گفت س توانیم گریدعبارتبه.  کنندیمدستیابی به اهدافی معین و از پیش تعیین شده کار  منظوربهمحدود 

ی مشترک هافهد نیتأم منظوربهافرادی که وظایف پیچیده و متنوعی دارند است از یک رشته روابط منظم و عقالیی که بین 

 .1گرددیمبرقرار 

 مدیریت 

و کارای منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق  مؤثری ریکارگبهمدیریت فرایند 

ترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت ی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کندهسازمانی، زیربرنامه

 از :  اندعبارت. برخی تعاریف دیگر مدیریت  2ردیگیم

 ( 1924)مری پارکر فالت، 3دیگران  لهیوسبهاز هنر انجام کار  عبارت استمدیریت 

 (1971)دانلی و همکاران، ی سازمانی است هاهدفی فردی و گروهی در جهت هاتیفعالی سازهماهنگمدیریت فرایند 

ی، رهبری و نظارت کار اعضای سازمان و استفاده از همه منابع موجود برای تحقق دهسازمانی، زیربرنامهمدیریت فرایند 

 (.1995)استونر و همکاران ،  باشدیماهداف مورد نظر 

 .با و از طریق دیگران کار کردناز  عبارت استمدیریت 

واحدهای بازرگانی و صنعتی، با جذب  گذارانانیبنکه در هنگام مواجهه با بحران رهبری  اهمیت مدیریت به حدی است

هر  خشباتیحه اعتقاد پیتر دراکر ، عضو اصلی و . بآورندیممدیران توانمند، زمینه رشد سازمان را از طریق هدایت فراهم 

موفقیت و شکست نهادها را ناشی از تفاوت در  اننظرصاحببسیاری از  عالوهبه( 1974دراکر، ) سازمان مدیریت آن است.

ی مدیران و معتقد است وظیفه اصل داندیمزمینه فعالیتی انسان  نیترمهم. هارولد کنتز مدیریت را دانندیم هاآننحوه مدیریت 

                                                      
 15، ص  1374تئوری سازمان و طراحی ساختار،تهران ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،پارسائیان علی، اعرابی سید محمد،  1
 8، ص  1379رضائیان علی،مبانی سازمان و مدیریت ، تهران ، انتشارات سمت ،  2
 12ص  مأخذهمان  3
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ت و با فعالیدر همه سطوح و نهادهای اجتماعی این است که محیطی را ایجاد و نگهداری کنند که اعضای سازمان بتوانند 

 (1988همکاری گروهی در آن محیط به اهداف معین دست یابند. )کونتز و دیگران ، 

 مدیر 

ت که چه کسی مسئول دستیابی و تحقق اهداف سازمان اس شودیمبه ذهن متبادر  سؤالاین ذکر شده باال،  با بیان تعاریف

منابع مادی و  ؤثرمکارا و  سازمان باشد و بتواند با ترکیب گذارانانیبنتوانمند که مورد قبول  مدیری ، گفتدر جواب باید  ؟

ی ، رهبری ، هماهنگ یدهسازمان،  یزیربرنامهوظایف  انسانی ضمن حفظ تعادل الزم در تقسیم و تخصیص کار با استفاده از

عملکرد  ی است که مسئولیتمدیر کس گریدعبارتبه. شود ریپذامکانمطلوب را به بهترین وجه  یهاهدفو کنترل تحقق 

یک یا چند نفر را در سازمان به عهده دارد . مدیران با مجموعه متنوعی از عناوین مانند سرپرست ، رهبر گروه ، مدیر اداره ، 

 ی نیروی انسانی، اطالعات ، فناوری ، مواد خام ، تسهیالت و منابع مالی زمینه تولید کاالریکارگبهمعاون و رئیس سازمان ، با 

 .آورندیمیا ارائه خدمت را در مجموعه تحت مدیریت خود فراهم 

 سطوح مدیریت 

رار سازمانی در سطحی خاص ق مراتبسلسلهدر مقتضیات موجود و با توجه به نوع کار ، سطح سازمان و شرایط هر مدیر 

 سطوح مدیریت در نظر یبندبقهطمدیریتی نیاز دارد. معموالً سه سطح ذیل را برای  یهامهارتبه درجاتی از و  ردیگیم

 .1رندیگیم

 operational management) سرپرستی ( ـ سطح عملیاتی 1

 midlle managementـ سطح میانی 2

 top management ـ سطح عالی3

 
 سطح عملیاتی 

را مدیران  هانآگیرند و افرادی هستند که مسئول کارهای دیگران هستند. ترین سطح سازمان قرار میاین مدیران، در پایین

ه نمایند کنامند. مدیران رده پایین سازمان، کارکنانی را سرپرستی می( میFirst Line Managementنخستین سطح سازمان )

 .نامند( میSupervisionدهند. اغلب اوقات، مدیران رده پایین سازمان را سرپرست )هیچ نوع کار مدیریتی انجام نمی

                                                      
 22، ص  1379، تهران ، انتشارات سمت ،  تیریسازمان و مد ی،مبان علی انیرضائ 1
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)بینایی یا قدرت تصور و یا قدرت دید(  Vision)بزرگ و گسترده( و  Super( از دو واژه )سرپرست Supervisionواژه 

ازمان، کند و در سگردد که دیگران را هدایت و اداره میبر تعریف، سرپرست به کسی اطالق می تشکیل شده است. بنا

نجام ترین رده مدیریتی به اجرا و عملیات در ادیککند. بنابراین نزهای مدیریتی، افراد غیر مدیر را اداره میبرخالف سایر رده

 دهد. در کارگاه یا دایره کاری بوده و به مدیر میانی گزارش می تیفعالکارها و 

طور مدیریت هر سازمان قرار دارد و به مراتبسلسلهترین رده مفهومی، مدیر عملیاتی، فردی است که در پایین ازنظر

با کارگران  مثالًکند؛ واسطه، با متصدیان مشاغل گوناگون یک واحد خاصی از سازمان کار میو بدون  چهره به چهرهمستقیم، 

وفقیت توان گفت مدر کارگاه، با کارمندان در اداره، با مدرسان و استادان در یک دانشگاه و با سربازان در یک پادگان. می

 ی مستقیم دارد. وری کلی آن سازمان، رابطهو بهره ییکارایا عدم موفقیت سرپرستان خط اول واحدهای هر سازمان، با 

برند؛ چون اگر سرپرستان، از دانش و مهارت الزم برخوردار عنوان عاملین تغییر نام میدر برخی منابع، از سرپرستان به

 ازنظرشد.  واهندسازی اهداف تغییر و تحوّل در سطوح عملیاتی و قاعده هرم سازمانی خباشند، قادر به مدیریت تغییر و پیاده

رستی است. کند، سرپشناسی نظام مدیریت تولید و مدیریت منابع انسانی را مطرح میای که بحث آسیباهمیت، اولین نقطه

 مراتب باالتر ببرند؛ یا اینکه مصونیت از آسیب را پایین بیاورند. زدگی سازمان را بهتوانند نقش آسیبسرپرستان می

وان کلی است که هم مدیر و سرپرست تولید در یک مؤسسه یا کارگاه تولیدی و هم مدیر و البته مدیریت عملیات، عن

گیرند، هردوی این مدیران، عملیاتی را برای وصول به اهداف سرپرست خدماتی در یک سازمان خدماتی را دربر می

از نوع خدمت یا محصولشان، مدیر و  نظرصرفدهند و هردو، خدمات و تولیدات است، انجام می ارائههایشان که سازمان

 اند. در تمامی عناوین سرپرستی، مفاهیم مشترک زیر قابل برداشت است:سرپرست عملیاتی و اجرایی

 دهند.گزارش می هاآنرپرستان دارای چندین کارمند یا کارگرند؛ که به س -

 گیرد.کار، توسط سرپرستان از طریق افراد زیرمجموعه صورت می -

یانی دیران عالی و مهای عملکردی است؛ که از طریق میابی به شاخصسرپرستان در جهت تحقق اهداف و دستتالش  -

 گردد.تعیین می

 ها عینی، عملیاتی و صفی )اجرایی( است.نوع عملیات آن -

های باشند، برای پرسنل خود مأموریت وآمدرفت درمدیران عملیاتی سرشان شلوغ است؛ اغلب مجبورند برای نظارت 

ایج مطالعات حکایت تصور، نت برخالفریزی کنند. مدت طرحکاری خاص تعیین کنند و باید برنامه عملیاتی، تفصیلی و کوتاه

یشتر کنند. بو بازبینی می اظهارنظرنویسی، خواندن، ریزی، گزارشاز آن دارد که مدیران اجرایی، وقت کمی صرف برنامه

ران گذرانند. این مدیشود و زمان کمی را با مدیران باالتر یا افراد خارج از سازمان میت این مدیران با کارگران صرف میوق
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ند؛ کننمایند. در حقیقت آنان در خط آتش کار میرا حل می هاآندر ارتباط هستند و مسائل  کامالًبا محیط کاری خود، 

  گیرد.جایی که عملیات در آن صورت می

 سطح میانی 

به  مستقیم طوربه. این مدیران کنندیممیان مدیران عملیاتی و مدیران عالی عمل  یاواسطهمدیران میانی مانند حلقه 

،  هاادهدو کارشان مدیریت و نظارت بر سرپرستان است . بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل  دهندیمت عالی گزارش دیریم

 یزیرنامهبرمدیریت عالی و  یهامیتصمعملی بر مبنای  یهاطرح، تنظیم برنامه و  یریگمیتصماطالعات برای  یسازآماده

 برای نیل به اهداف سازمانی است.  هاآنسرپرستان و هدایت  یهاتیفعال

 کهیطورهب،  کنندیمبیشتر وقتشان را صرف جلسات نیز  هاآن. برخی از  کنندیمکار  ییتنهابهبیشتر اوقات  میانی مدیران

. ردیپذیمواحد خودشان و با همکارانشان صورت عمده در  طوربهکه  شودیم وشنودگفتگاهی هشتاد درصد وقتشان صرف 

د و ندار هدهبر عرا  مدتانیم یهابرنامه. مدیران میانی تنظیم گرددیمه وقت مدیران میانی معموالً صرف مطالعه و مکاتبه یبق

 یهادهر. همچنین پس از ارزیابی عملکرد مدیران کنندیممدیریت عالی تهیه  اظهارنظررا برای  تبلندمدجامع و  یهابرنامه

را  هاآناتی عملی یهاردهبه مدیران  یامشاورهو با ارائه خدمات  کنندیمعملیاتی ، میزان شایستگی آنان را برای ارتقا تعیین 

. ترکیب کار مدیران میانی به سطح شغل و واحد دهندیمدر حل مسائل تولید ، امور کارکنان و سایر مسائل روزمره یاری 

گاهی  کهیطورهبمشتمل بر فعالیت عملی کمتر و فعالیت فکری بیشتری است ،  یطورکلبهبستگی دارد ، ولی  هاآنسازمانی 

 . رسدیم به نظر کنندهکسلوظایف مدیران میانی 

معلوم نیست که موفقیت یک مدیر در رده عملیاتی متضمن موفقیت حتمی او در رده میانی باشد زیرا تفاوت زیادی بین 

با استفاده از  جیتدربهآنکه سطوح میانی مدیریت  توجهقابلترکیب کار مدیران عملیاتی و مدیران میانی وجود دارد. نکته 

 .شوندیمادغام یا حذف  یاانهیرا یافزارهانرماطالعات و  یآورفن

 سطح عالی 

ان آن.دهد؛ که مسئول اداره کل سازمان هستندگروه کوچکی از مدیران را تشکیل می معموالًاین سطح از مدیریت، 

های راهبردی سازمان را تهیه و مصوب کرده و بر کلیت سازمان های دوربرد و برنامههای کالن، طرحهای کلی، برنامهسیاست

 نمایند. نظارت و هماهنگی اعمال می

داشته و باید از  بر عهدهها را های خارجی و دیگر سازمانمدیران عالی، مسئولیت بررسی و ایجاد هماهنگی با محیط

ورد کرده و و عمیق برخ رود نسبت به مسائل با دیدی ژرفهای محیط بیرون استفاده نمایند. از این مدیران، انتظار میفرصت
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ناسب نشان داده العمل مشمار محیطی عکسرا فعّال نموده تا نسبت به تغییرات بی سازمان گیری استراتژیکفرایند تصمیم

 .شود

ر معامالت تجاری و در مذاکرات با دولت، نماینده سازمان خود هستند. آنان، بیشتر وقت در جامعه د غالباًاین مدیران، 

 های عملیاتی وکنند. مدیری که در نقشخود را صرف صحبت با مدیران عالی سایر مؤسسات و افراد خارج از سازمان می

یر کار پویایی و مشغله، نظ ازنظرمدیران عالی،  تواند به مدیریت عالی راه یابد. بخش اعظم کارمی معموالًمیانی موفق بوده، 

تر و عوامل تری را در حوزه فعالیت گستردههای جامع و بلندمدتریزیمدیران عملیاتی است؛ با این تفاوت که اینان برنامه

 .دهندتری، طرّاحی یا مورد بررسی قرار میوضعی متنوع

درباره موضوعات و مسائل کالن سازمان با ،  کنندیمارزیابی مدیران عالی عملکرد کلیه واحدهای عمده سازمان را 

با  یا افراد خارج از سازمان ، و اندکی را نیز سطحهمو بیشتر وقت خود را با مدیران  کنندیم نظرتبادلمدیران سطوح پایین 

 .گذرانندیمکارکنان 

 تعاریف قانونی اصطالحات

 1وزارتخانه 

 را دولت اهداف از هدف چند یا یک تحقق که است مشخصی سازمانی واحد ی:قانون مدیریت خدمات کشور -1ماده

 .گرددمی اداره وزیر توسط و شودمی یا شده ایجاد قانون موجببه و دارد بر عهده

 2مؤسسه دولتی  

 اب و شودمی یا شده ایجاد قانون موجببه که است مشخصی سازمانی کشوری : واحدقانون مدیریت خدمات  -2 ماده

 انجام اشدبمی قانونی مراجع سایر و گانهسه قوای از یکی بر عهده که را اموری و وظایف از بخشی حقوقی، استقالل داشتن

 .شودمی شناخته دولتی مؤسسه حکم در است شده نامبرده اساسی قانون در کهیی هاسازمان کلیه.دهدمی

                                                      
 قانون مدیریت خدمات کشوری  1
 مأخذهمان  2
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  1یردولتیغنهاد عمومی 

تصویب  با و است حقوقی استقالل دارای که است مشخصی سازمانی واحد :قانون مدیریت خدمات کشوری -3 ماده

تأمین  غیردولتی منابع محل از آن ساالنه بودجه (%52) درصدپنجاه از بیش و شودمی یا شده ایجاد اسالمی شورای مجلس

 .دارد عمومی جنبه که است خدماتی و وظایف دارعهده و گردد

 2شرکت دولتی 

 ولتدی هایتصد از قسمتی انجام برای قانون موجببه که اقتصادی مدیریت خدمات کشوری : بنگاهقانون  - 4 ماده

 دولت وظایف جزء رهبری معظم مقام سوی از ابالغی اساسی، قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلیی هااستیس موجببه

 از که تجاری شرکت هر. باشدمی دولت به متعلق آن سهام و سرمایه (%52) درصدپنجاه از بیش و ایجاد ،گرددیم محسوب

 از شبی که مادام شده ایجاد مشترکاً یا منفرداً دولتی هایشرکت و دولتی مؤسسات ،هاوزارتخانهی گذارهیسرماطریق 

 است. دولتی شرکت باشد الذکرفوق سازمانی واحدهای به متعلق مشترکاً یا منفرداً هاآن سهام( %52) درصدپنجاه

  3اجراییدستگاه 

 ،غیردولتی عمومی نهادهای یا مؤسسات دولتی، مؤسسات ها،وزارتخانه قانون مدیریت خدمات کشوری : کلیه - 5 ماده

 نفت ملی رکتش قبیل از است نام تصریح یا و ذکر مستلزم هاآن بر قانون شمول که هاییدستگاه و کلیه دولتیی هاشرکت

 شوندمی نامیده اجرائی دستگاه دولتی،ی هامهیب و هابانک مرکزی، بانک ایران، صنایع نوسازی و سازمان گسترش ایران،

  4یربومیغبومی و 

 مالک بومی بودن یکی از شرایط ذیل است:

.محل اشتغال فرد ، محل تولد وی باشد 

.محل اشتغال فرد ، محل ورود به خدمت وی باشد 

.با توجه به عرف منطقه بومی شناخته شود 

 یسازمانبرونی و سازماندرون 

                                                      
 مأخذهمان  1
 مأخذهمان  2
 قانون مدیرت خدمات کشوری 3
 مرکز آمار ایران 4
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 درصد پانزده حداکثر برای توانندمی اجرائی هایقانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه 54بر اساس بند الف ماده 

 مراتبسهسل رعایت بدون شغل، به نسبت شاغل تجربه تخصص و تیبا رعا) شایسته افراد از ایحرفه مدیریت هایسمت

 .نمایند استفاده دستگاه از مدیریتی( خارج

  یاحرفهمدیران 

 یبندطبقهدر سه سطح زیر  یاحرفهشورای عالی اداری تمامی مدیران  23/3/92مورخ  6643/226مصوبه  2به استناد ماده 

 . شوندیم

دولتی ، مراکز مستقل  مؤسسات،  هاسازمان، روسای  هاشرکتارشد ، شامل مدیران عامل  یاحرفهمدیران  سطح یک :

  سطحهممدیریتی  یهاپستو 

،  هاشرکتمیانی ، شامل مدیران کل و معاونین آنان ، فرمانداران و معاونین آنان ، معاونین  یاحرفهمدیران  سطح دو :

  سطحهممدیریتی  یهاپستدولتی و مراکز مستقل و  مؤسسات،  هاسازمان

و  هاآن، بخشداران و معاونین  هاگروهان ، روسای پایه ، شامل روسای ادارات ، سرپرست یاحرفهمدیران  سطح سه :

 سطحهممدیریت  یهاسمت

 ی در سطوح مدیریتی و اجرایی استانربومیغتحلیل وضعیت نیروهای بومی و  -1-2-2-5-1

 .ندریگیمی قرار بررس موردسه شاخص  لحاظ ازی اجرایی استان بوشهر هادستگاهقسمت وضعیت مدیران  نیدر ا

ها آمده لیست آن 23جدول در که  باشندیمدستگاه اجرایی استان بوشهر  111در این مطالعه تعداد  یبررس مورد یهادستگاه

 است.

 اجرایی استان یهادستگاه: لیست 23جدول 

 دستگاه اجرایی  دستگاه اجرایی  یی دستگاه اجرا

 ی آب بوشهرامنطقهشرکت سهامی  بخشداری بندر ریگ اداره کل تبلیغات اسالمی استان بوشهر

 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر بخشداری بندر امام حسن حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان بوشهر

 شرکت آب و فاضالب استان بوشهر بخشداری مرکزی عسلویه استانداری بوشهر

 شرکت گاز استان بوشهر شهرداری چغادک فرمانداری دشتستان

 ی نفتی استان بوشهرهافراوردهشرکت ملی پخش  شهرداری برازجان فرمانداری دیر

 اداره کل ثبت و اسناد امالک استان بوشهر شهرداری دالکی فرمانداری کنگان

 اداره کل پزشکی و قانونی استان بوشهر دیلمشهرداری بندر  فرمانداری دشتی

 ی استان بوشهرنیتأمو اقدامات  هازنداناداره کل  شهرداری عسلویه فرمانداری عسلویه

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر شهرداری سعدآباد فرمانداری گناوه

 خیریه استان بوشهراداره کل اوقاف و امور  شهرداری بندر گناوه فرمانداری تنگستان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر دیر شهرداری بندر دیر فرمانداری دیلم
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 دستگاه اجرایی  دستگاه اجرایی  یی دستگاه اجرا

 ی دختران بوشهر ) الزهراء(احرفهدانشکده فنی و  شهرداری آبدان فرمانداری جم

 موسسه آموزش عالی لیان شهرداری بادوله فرمانداری بوشهر

 بوشهر دانشگاه پیام نور شهرداری کاکی بخشداری کاکی

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرداری دوراهک بخشداری چاه مبارک

 ی بوشهراخامنهدانشکده فنی امام  شهرداری بندر کنگان بخشداری شنبه و طسوج

 ی صنعتی استان بوشهرهاشرکتشرکت  شهرداری تنگ ارم بخشداری دلوار

 بوشهرشرکت دخانیات استان  شهرداری ریز بخشداری ویژه خارگ

 اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر شهرداری بوشهر بخشداری تنگستان

 اداره کل حفاظت زیست استان بوشهر شهرداری بندر سیراف بخشداری جم مرکزی

 اداره کل استاندارد استان بوشهر شهرداری جم بخشداری جم ریز

 ینگرندهیآی توسعه و هاپژوهشمرکز آموزش و  شهرداری شبانکاره بخشداری مرکزی دیلم

 شهرداری بردخون بخشداری مرکزی گناوه
ری ی و گردشگدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی ، 

 استان بوشهر

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی بوشهر شهرداری شنبه بخشداری بندر ریگ

 مدیریت حج و زیارت استان بوشهر شهرداری بندر دلوار بخشداری بندر امام حسن

 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر شهرداری بندر ریگ بخشداری مرکزی عسلویه

 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر شهرداری انارستان شهرداری چغادک

 شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک و خاک شهرداری آباد شهرداری برازجان

 ی استان بوشهرهافرودگاهاداره کل  شهرداری بندر امام حسن شهرداری دالکی

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر استان بوشهر احوالاداره کل ثبت و  شهرداری بندر دیلم

 اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان بوشهر ی استان بوشهرآورفناداره کل ارتباطات و  شهرداری عسلویه

 اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر اداره کل پست استان بوشهر شهرداری سعدآباد

 بانک صادرات  اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر شهرداری بندر گناوه

 بانک تجارت ی استان بوشهراحرفهاداره کل فنی و  ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر

اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان 

 بوشهر
 بانک توسعه و تعاون اداره کل شیالت استان بوشهر

اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 استان بوشهر
 بانک ملی  جهاد کشاورزی استان بوشهر

 اداره کل انتقال خون استان بوشهر
ان ی استزداریآبخاداره کل منابع طبیعی و 

 بوشهر
 بانک سپه

 استان بوشهر احمرهاللجمعیت 
 3منطقه شرکت غله و خدمات بازرگانی 

 استان بوشهر
 بانک مسکن

 بیمه ایران تعاون روستایی اجتماعی استان بوشهر نیتأماداره کل 

  امور عشایر استان بوشهر سالمت استان بوشهر نیتأماداره کل 

  اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر مدیریت درمان استان بوشهر

 مأخذ: مشاور مآب
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 ی بودنربومیغبومی و  ازلحاظبررسی وضعیت مدیران استان  -1-2-2-5-1-1

ارکت و نقش مش منظوربه و چهره اجرایی باسابقهانتصاب فردی بومی در پیکره مدیریت استان  به معنی مدیریت بومی

توسعه  یهانهیزمسایر  و، فرهنگی، سیاسی اقتصادی ،اجتماعی یهانهیزمامور مربوط به جهت اداره  در توسعه استان مردم مؤثر

 مطمئناً که ههای موجود منطقشرایط اقلیمی و تشخیص پتانسیل ،های متعدد فرهنگی منطقهآشنایی و تخصص در زمینه است.

مدیریت  برهیکتبا  دنتا بتوان سازدیمشرایطی خاص را برای مدیران بومی استان فراهم  باشدیک فرد بومی می یهایژگیواز 

 ،ردم استانمعلمی  یهایتوانمندو  یساالرستهیشااصل  برهیتکنسانی و مادی و هماهنگ ساختن منابع ا باهدفو  توسعه محور

 یهانهیزموده و نم مختلف یهابخشدر  بیشترجهت کارایی ، سعی در انسجام اهداف ، اشتراکات فرهنگی با مردم برهیتکبا 

  د.نبردار مؤثر ییهاگامو در جهت توسعه استان  پیشرفت و تعالی را در کلیه امور فراهم نموده

درصد از کل  92.1شناسایی شده، مدیر  1367، از میان ی اجرایی استانهادستگاهاخذ شده از اطالعات ر آمار و بنا ب

 . دهندیمتشکیل  یربومیغدرصد را مدیران  7.9 مدیران را مدیران بومی و

 یسازمانبرونی و سازماندرونغیربومی/  : وضعیت کل مدیران استان به تفکیک بومی و24جدول 

کل 

مدیران 

 استان

 )نفر(

 بومی)نفر(
 یربومیغ

 )نفر(
ی سازماندرون 

 )نفر(
 یسازمانبرون

 )نفر(
بومی 

 )درصد( 
 غیربومی

 )درصد(
  یسازماندرون

 )درصد(
 یسازمانبرون

 )درصد(

1367 1259 128 1311 56 92.1 7.9 95.9 4.1 

 اجرایی استان بوشهری هادستگاهمأخذ: 

 ی در استان بوشهرربومیغ: مدیران بومی و 22نمودار 

 

 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 
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 یسازمانبرونی و سازماندرون ازلحاظبررسی وضعیت مدیران استان  -1-2-2-5-1-2

همان دستگاه به سمت مدیریت منصوب شده باشد . چنانچه  ی این است که فردی از درون مجموعهسازماندرونمنظور از 

 .شودیمی نامیده سازمانبروندیر منصوب شده باشد م یتفردی از دستگاه یا وزارتخانه دیگری به سمت مدیر

نفر را مدیران  56ی و سازماندروننفر را مدیران  1311ی اجرایی تعداد هادستگاهمدیر شناسایی شده  1367از مجموع 

 اندگرفته قرار یبررس موردی اجرایی که در این مطالعه هادستگاهاز کل مدیران  گریدعبارتبه. دهندیمی تشکیل سازماننبرو

به سمت  هادستگاهدرصد از مدیران از سایر  4.1و تنها  اندشده منصوبدرصد از درون سازمان خود به سمت مدیریت  95.9

 . دانشده منصوبمدیر در دستگاه دیگری 

 ی در استان بوشهرسازمانبرون: مدیران درون و 23نمودار 

 

 ی اجرایی استان بوشهر و مطالعات مشاورهادستگاهمأخذ: 

 

 بررسی وضعیت مدیران استان بر اساس سطوح مدیریت -1-2-2-5-1-3

درصد را مدیران  1.9 شدهییشناسانفر مدیر  1367ی اجرایی استان از هادستگاهاز  آمدهدستبهبر اساس آمار و اطالعات 

 . دهندیمدرصد را مدیران پایه تشکیل  61را مدیران میانی و  37.1ارشد ، 

 ی اجرایی استان بر اساس سطوح مدیریتهادستگاه: وضعیت مدیران 25جدول 

 درصد تعداد ) نفر ( سطح مدیریت 
 1.9 26 مدیران ارشد

 37.1 527 مدیران میانی

 61.2 834 مدیران پایه

 122 1367 کل مدیران 

 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 
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 : وضعیت مدیران به تفکیک سطوح در استان24نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

 وزارتخانهبررسی مدیران به تفکیک  -1-2-2-5-1-4

 : ردیگیمی اجرایی استان به تفکیک وزارتخانه مورد بررسی قرار هادستگاه مدیراندر این قسمت 

 وزارت کشور 

درصد  83. دهندیمی تشکیل ربومیغدرصد را مدیران  5درصد را مدیران بومی و  95وزارت کشور  مجموعه ریمد 248از 

و مابقی نیز مربوط به مدیرانی که از  اندشده منصوباز مدیران وزارت از درون مجموعه وزارت کشور به سمت مدیریت 

 .اندشده منصوبی اجرایی به سمت مدیریت هادستگاهسایر 

 استان بوشهر کشور در: وضعیت مدیران وزارت 26جدول 

 دستگاه اجرایی
 کل

 مدیران

مدیران 

 بومی 

 )نفر(

مدیران 

 ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

 سازمانی 

 )نفر(

برون 

 سازمانی

 )نفر( 

مدیران 

 بومی 

 )درصد(

مدیران 

 غیربومی 

 )درصد(

درون 

 سازمانی 

 )درصد(

برون 

 سازمانی 

 )درصد(
 9.5 92.5 1.2 98.8 8 76 1 83 84 استانداری بوشهر

 33.3 66.7 33.3 66.7 3 6 3 6 9 فرمانداری دشتستان

 33.3 66.7 52 52 2 4 3 3 6 فرمانداری دیر

 25.2 75.2 25 75 1 3 1 3 4 فرمانداری کنگان

 16.7 83.3 2 122 1 5 2 6 6 فرمانداری دشتی

 66.7 33.3 2 122 2 1 2 3 3 فرمانداری عسلویه

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 فرمانداری گناوه

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 فرمانداری تنگستان

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 فرمانداری دیلم

 122 2 2 122 1 2 2 1 1 فرمانداری جم

 37.5 62.5 2 122 6 12 2 16 16 فرمانداری بوشهر

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 بخشداری کاکی

بخشداری چاه 

 مبارک
1 1 2 2 1 122 2 2 122 

بخشداری شنبه و 

 طسوج
1 1 2 1 2 122 2 122 2 

مدیران ارشد

مدیران میانی

مدیران پایه
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 دستگاه اجرایی
 کل

 مدیران

مدیران 

 بومی 

 )نفر(

مدیران 

 ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

 سازمانی 

 )نفر(

برون 

 سازمانی

 )نفر( 

مدیران 

 بومی 

 )درصد(

مدیران 

 غیربومی 

 )درصد(

درون 

 سازمانی 

 )درصد(

برون 

 سازمانی 

 )درصد(
 2 122 2 122 2 1 2 1 1 بخشداری دلوار

بخشداری ویژه 

 خارگ
2 2 2 2 2 122 2 122 2 

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 بخشداری تنگستان

بخشداری جم 

 مرکزی
1 1 2 1 2 122 2 122 2 

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 بخشداری جم ریز

بخشداری مرکزی 

 دیلم
1 1 2 1 2 122 2 122 2 

بخشداری مرکزی 

 گناوه
1 1 2 1 2 122 2 122 2 

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 بخشداری بندر ریگ

بخشداری بندر امام 

 حسن
1 1 2 1 2 122 2 122 2 

بخشداری مرکزی 

 عسلویه
1 1 2 1 2 122 2 122 2 

 122 2 2 122 1 2 2 1 1 شهرداری چغادک

 2 122 2 122 2 7 2 7 7 شهرداری برازجان

 122 2 122 2 1 2 1 2 1 شهرداری دالکی

 122 2 2 122 1 2 2 1 1 شهرداری بندر دیلم

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 شهرداری عسلویه

 2 122 2 122 2 2 2 2 2 شهرداری سعدآباد

 122 2 2 122 1 2 2 1 1 شهرداری بندر گناوه

 122 2 122 2 1 2 1 2 1 شهرداری بندر دیر

 122 2 2 122 1 2 2 1 1 شهرداری آبدان

 122 2 2 122 1 2 2 1 1 بادولهشهرداری 

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 شهرداری کاکی

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 شهرداری دوراهک

 122 2 2 122 4 2 2 4 4 شهرداری بندر کنگان

 122 2 2 122 1 2 2 1 1 شهرداری تنگ ارم

 2 122 122 2 2 1 1 2 1 شهرداری ریز

 2 122 2 122 2 32 2 32 32 شهرداری بوشهر

شهرداری بندر 

 سیراف
2 2 2 1 1 122 2 52 52 

 52 52 2 122 1 1 2 2 2 شهرداری جم

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 شهرداری شبانکاره

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 شهرداری بردخون

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 شهرداری شنبه

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 شهرداری شبانکاره

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 شهرداری بردخون

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 شهرداری شنبه

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 شهرداری بندر دلوار

 52 52 2 122 1 1 2 2 2 شهرداری بندر ریگ

 52 52 2 122 1 1 2 2 2 شهرداری انارستان
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 دستگاه اجرایی
 کل

 مدیران

مدیران 

 بومی 

 )نفر(

مدیران 

 ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

 سازمانی 

 )نفر(

برون 

 سازمانی

 )نفر( 

مدیران 

 بومی 

 )درصد(

مدیران 

 غیربومی 

 )درصد(

درون 

 سازمانی 

 )درصد(

برون 

 سازمانی 

 )درصد(
 122 2 2 122 1 2 2 1 1 شهرداری آباد

شهرداری بندر امام 

 حسن
2 2 2 2 2 122 2 122 2 

اداره کل ثبت و 

 احول استان بوشهر
32 32 2 32 2 93.8 6.3 122 2 

 17 83 5 95 42 226 13 235 248 جمع

 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

 : وضعیت مدیران وزارت کشور در استان25نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

 

  اقتصادی و دارائیوزارت امور 

درصد  6مدیران بومی و  درصد را 94مدیر شناسایی شده وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان  198 از مجموع

ریت به سمت مدی الذکرفوق. تمامی مدیران این وزارتخانه در استان بوشهر از درون وزارتخانه دهندیمی تشکیل ربومیغ

 . اندشده منصوب
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تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
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 : وضعیت مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان27جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

 سازمانی

 )نفر( 

برون 

 سازمانی

 )نفر( 

مدیران 

بومی 

 )درصد(

مدیران 

 غیربومی

 )درصد( 

درون 

 سازمانی

 )درصد( 

برون 

سازمانی 

 )درصد(
اداره کل امور 

اقتصاد و دارایی 

 استان بوشهر

45 45 2 45 2 122 2 122 2 

اداره کل امور 

مالیاتی استان 

 بوشهر

81 82 1 81 2 99 1 122 2 

 2 122 2 122 2 2 2 2 2 بانک صادرات 

 2 122 2 122 2 1 2 1 1 بانک تجارت

بانک توسعه و 

 تعاون
17 16 1 17 2 94.1 5.9 122 2 

 2 122 33.3 66.7 2 3 1 2 3 بانک ملی 

 2 122 66.7 33.3 2 3 2 1 3 بانک سپه

 2 122 2 122 2 3 2 3 3 بانک مسکن

 2 122 2 122 2 13 2 13 13 بیمه ایران

ستاد نظارت 

گمرکات استان 

 بوشهر

32 24 6 32 2 82.2 22 122 2 

 2 122 6 94 2 198 11 187 198 جمع

 بوشهری اجرایی استان هادستگاهمأخذ: 

 : وضعیت مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان26نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 
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تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 ربرسی و
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  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

و فناوری اطالعات همگی بومی بوده و از درون سازمان به این سمت منصوب  وزارت ارتباطاتمدیر شناسایی شده  12از 

 . اندشده

 : وضعیت مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در استان28جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

سازمانی 

 )نفر(

برون 

نی سازما

 )نفر(

مدیران 

بومی 

 )درصد(

مدیران 

غیربومی 

 )درصد(

درون 

سازمانی 

 )درصد(

برون 

سازمانی 

 )درصد(
اداره کل 

پست استان 

 بوشهر

13 13 2 13 2 122 2 122 2 

 2 122 2 122 2 13 2 13 13 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در استان : وضعیت مدیران27نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

 

  وزارت ورزش و جوانان 

درصد از این مدیران از  89.  باشندیممدیر شناسایی شده وزارت ورزش و جوانان در استان همگی بومی  19از مجموع 

 منصوبی دیگر در این سازمان به سمت مدیریت هادستگاهدرصد از  11درون سازمان به سمت مدیریت منصوب شده و 

 .اندشده
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تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 ربرسی و
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 : وضعیت مدیران وزارت ورزش و جوانان در استان29جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

سازمانی 

 )نفر(

برون 

سازمانی 

 )نفر(

مدیران 

 بومی 

 )درصد(

مدیران 

 غیربومی 

 )درصد(

درون 

 سازمانی

 )درصد( 

برون 

سازمانی 

 )درصد(
اداره کل 

ورزش و 

جوانان استان 

 بوشهر

19 19 2 17 2 122 2 89 11 

 11 89 2 122 2 17 2 19 19 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 جوانان در استان: وضعیت مدیران وزارت ورزش و 28نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

 

  وزارت نیرو 

ی ربومیغدرصد را مدیران  19درصد را مدیران بومی و  81مدیر شناسایی شده وزارت نیرو در استان بوشهر  122از مجموع 

درصد  2.23درصد از مدیران این وزارتخانه از درون مجموعه به سمت مدیریت منصوب شده و فقط  99.97. دهندیمتشکیل 

 .اندشدهاز بیرون سازمان به سمت مدیریت منصوب 
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تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 ربرسی و

 
 

5002212B0021300308RE103970910 
 

73 

 : وضعیت مدیران وزارت نیرو در استان31جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی مربویغ

 )نفر(

دورن  

 سازمانی 

 )نفر(

برون 

 سازمانی

 )نفر(

مدیران 

 بومی 

 )درصد(

مدیران 

غیربومی 

 )درصد(

درون 

سازمانی 

 )درصد(

برون 

سازمانی 

 )درصد(

شرکت سهامی 

ی آب امنطقه

 بوشهر

25 16 9 21 4 64 36 2.84 16 

شرکت توزیع 

نیروی برق 

 استان بوشهر

55 52 3 55 2 95 5 122 2 

 شرکت آب و

فاضالب استان 

 بوشهر

42 29 11 42 2 72.5 27.5  2 

 2.23 99.97 19 81 4 116 23 97 122 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 : وضعیت مدیران وزارت نیرو در استان29نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

 

  وزارت نفت 

الزم به ذکر است  نیهمچن.  دهندیمدرصد را مدیران بومی تشکیل  68مدیر شناسایی شده وزارت نفت  65 از مجموع

 . اندشدهکل مدیران مجموعه وزارت نفت از درون این مجموعه به سمت مدیریت منصوب 
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تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 ربرسی و
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74 

 : وضعیت مدیران وزارت نفت در استان31جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی ربومیغ

 )نفر(

درون  

 سازمانی
برون 

 سازمانی

مدیران 

بومی 

 )درصد(

مدیران 

غیربومی 

 )درصد(

درون 

سازمانی 

 )درصد(

برون 

سازمانی 

 )درصد(
شرکت گاز استان 

 بوشهر
43 34 9 43 2 79.1 22.9 122 2 

شرکت ملی 

پخش 

ی نفتی هافراورده

 استان بوشهر

22 12 12 22 2 45 55 122 2 

 2 122 32 68 2 65 21 44 65 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 : وضعیت مدیران وزارت نفت در استان31نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

درصد از  82.8. دهندیمدرصد را مدیران بومی تشکیل  86.1مدیر شناسایی شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  34از  

 .  اندشدهمدیران این وزارتخانه از درون این سازمان به سمت مدیریت منصوب 
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تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 ربرسی و
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 : وضعیت مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در استان32جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

 سازمانی
برون 

 سازمانی

مدیران 

بومی 

 )درصد(

مدیران 

غیربومی 

 )درصد(

درون 

سازمانی 

 )درصد(

برون 

سازمانی 

 )درصد(
اداره کل 

فرهنگ و 

ارشاد اسالمی 

 استان بوشهر

21 22 1 17 4 95.2 4.8 81 19 

اداره کل 

اوقاف و امور 

 خیریه 

13 12 3 11 2 77 23 84.6 15.4 

 13.2 82.8 13.98 86.1 6 28 4 32 34 جمع 

 هراستان بوش ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 : مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در استان31نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

 

  وزارت علوم ، فناوری و تحقیقات 

درصد از مدیران این  96. دهندیمدرصد را مدیران بومی تشکیل  89مدیر شناسایی شده وزارت علوم  54از مجموع 

 .باشندیمی اجرایی دیگر هااز دستگاهوزارتخانه از درون این مجموعه به سمت مدیریت منصوب شده و مابقی 
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تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 ربرسی و
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 در استان قاتیتحق: وضعیت مدیران وزارت علوم ، فناوری و 33جدول 

 دستگاه اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

 سازمانی

 )نفر( 

برون 

 سازمانی

 )نفر(

مدیران 

 بومی

 )درصد( 

مدیران 

 غیربومی

 )درصد( 

درون 

 سازمانی 

 )درصد(

برون 

 سازمانی

 )درصد( 
آزاد دانشگاه 

اسالمی واحد بندر 

 دیر

1 1 2 2 1 122 2 2 122 

دانشکده فنی و 

ی دختران احرفه

 بوشهر )الزهراء(

1 2 1 2 1 2 122 2 122 

موسسه آموزش 

 عالی لیان
4 3 1 4 2 75.2 25.2 122 2 

دانشگاه پیام نور 

 بوشهر
33 29 4 33 2 87.9 12.1 122 2 

دانشکده 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی

6 6 2 6 2 122 2 122 2 

دانشکده فنی امام 

 ی بوشهراخامنه
9 9 2 9 2 122 2 122 2 

 4 96 11 89 2 52 6 48 54 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 : مدیران وزارت علوم در استان32نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 
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تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
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  وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

مدیر شناسایی شده وزارت صنعت ، معدن و تجارت همگی بومی بوده و از درون این وزارتخانه به سمت مدیریت  33از 

 . اندشدهمنصوب 

 در استان و تجارت: وضعیت مدیران وزارت صنعت ، معدن 34جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

سازمانی 

 )نفر(

برون 

 سازمانی

 )نفر(

مدیران 

بومی 

 )درصد(

مدیران 

غیربومی 

 )درصد(

درون 

سازمانی 

 )درصد(

برون 

سازمانی 

 )درصد(
شرکت 

ی هاشرکت

صنعتی استان 

 بوشهر

7 7 2 7 2 122 2 122 2 

شرکت دخانیات 

 استان بوشهر
1 1 2 1 2 122 2 122 2 

اداره کل صنعت 

، معدن و تجارت 

 استان بوشهر

25 25 2 25 2 122 2 122 2 

 2 122 2 122 2 33 2 33 33 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 : مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان33نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

  نهاد ریاست جمهوری 

ی ربومیغدرصد را مدیران  12درصد را مدیران بومی و  92 در استانمدیر شناسایی شده نهاد ریاست جمهوری  48از 

 .اندشدهی خود به سمت مدیریت منصوب رمجموعهیزی هادستگاه. تمامی مدیران این نهاد از درون  دهندیمتشکیل 
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تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 ربرسی و
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 وضعیت مدیران نهاد ریاست جمهوری در استان: 35جدول 

 دستگاه اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

 یربومیغ

 )نفر(

دورن  

 سازمانی

 )نفر(

برون 

سازمانی 

 )نفر(

مدیران 

بومی 

 )درصد(

مدیران 

غیربومی 

 )درصد(

درون 

سازمانی 

 )درصد(

برون 

سازمانی 

 )درصد(
اداره کل حفاظت 

 زیست استان بوشهر
27 27 2 27 2 122 2 122 2 

اداره کل استاندارد 

 استان بوشهر
16 11 5 16 2 69 31 122 2 

اداره کل میراث 

فرهنگی ، 

ی و دستعیصنا

گردشگری استان 

 بوشهر

5 5 2 5 2 122 2 122 2 

 2 122 12 92 2 48 5 43 48 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 نهاد ریاست جمهوری در استان رمجموعهیزی هادستگاه: مدیران 34نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

 
 قضائیه  قوه 

ی ربومیغدرصد  16درصد را مدیر بومی تشکیل داده و  84قوه قضائیه  رمجموعهیزی هادستگاهمدیر شناسایی شده  43از 

 . اندشدهی این قوه به سمت مدیریت منصوب رمجموعهیزی هادستگاهه از درون مدیر این قو 43. تمامی  باشندیم
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تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 ربرسی و
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 : وضعیت مدیران قوه قضائیه در استان36جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

سازمانی 

 )نفر( 

برون 

سازمانی 

 )نفر(

مدیران 

بومی 

 )درصد(

مدیران 

غیربومی 

 )درصد(

درون 

سازمانی 

 )درصد(

برون 

سازمانی 

 )درصد(
اداره کل ثبت 

و اسناد امالک 

 استان بوشهر

23 22 3 2 23 87 13 2 122 

اداره کل 

پزشکی قانونی 

 استان بوشهر

4 2 2 4 2 52 52 122 2 

اداره کل 

و  هازندان

 ینیتأماقدامات 

 استان بوشهر

16 14 2 16 2 87.5 12.5 122 2 

 53 47 16 84 23 22 7 36 43 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 قوه قضائیه در استان رمجموعهیز: مدیران 35نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

 

  نهادهای انقالبی 

درصد را مدیر بومی تشکیل  98نهادهای انقالب اسالمی  رمجموعهیزی هادستگاهمدیر شناسایی شده  49از مجموع 

 .اندشده منصوبخود به سمت مدیریت  ربطیذاین نهاد از درون سازمان  رمجموعهیز. تمامی مدیران  دهندیم
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تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 ربرسی و
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 : وضعیت مدیران مجموعه نهادهای انقالبی در استان37جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

سازمانی 

 )نفر(

برون 

 سازمانی

 )نفر(

مدیران 

بومی 

 )درصد(

مدیران 

غیربومی 

 )درصد(

درون 

سازمانی 

 )درصد(

برون 

سازمانی 

 )درصد(
بنیاد مسکن 

انقالب 

 اسالمی بوشهر

23 22 1 23 2 95.7 4.3 122 2 

مدیریت حج و 

زیارت استان 

 بوشهر

1 1 2 1 2 122 2 122.2 2 

بنیاد شهید و 

امور ایثارگران 

 استان بوشهر

25 25 2 25 2 122.2 2.2 122.2 2 

 2 122 22 98 2 49 1 48 49 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 ی وابسته به نهادهای انقالبی در استانهادستگاه: مدیران 36نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

 

 وزارت راه و شهرسازی 

. تمامی مدیران دهندیمدرصد را مدیران بومی تشکیل  84مدیر شناسایی شده وزارت راه و شهرسازی  81از مجموع 

 . اندشده منصوبی این وزارتخانه از درون این سازمان به سمت مدیریت رمجموعهیزی هادستگاه
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 : وضعیت مدیران وزارت راه و شهرسازی در استان38جدول 

 دستگاه اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

 سازمانی

 )نفر( 

برون 

 سازمانی 

 )نفر(

مدیران 

 بومی 

 )درصد(

مدیران 

 غیربومی

 )درصد( 

درون 

 سازمانی 

 )درصد(

برون 

 سازمانی 

 )درصد(
راه و اداره کل 

شهرسازی استان 

 بوشهر

48 48 2 48 2 122 2 122 2 

شرکت آزمایشگاه 

فنی مکانیک و 

 خاک

3 3 2 3 2 122 2 122 2 

اداره کل 

ی استان هافرودگاه

 بوشهر

12 6 4 12 2 62 42 122 2 

اداره کل بنادر و 

دریانوردی استان 

 بوشهر

22 11 9 22 2 55 45 122 2 

 2 122 16 84 2 81 13 68 81 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 ی در استانشهرساز: مدیران وزارت راه و 37نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 
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  وپرورشآموزشوزارت 

درصد از درون این وزارتخانه به سمت  92بومی بوده و  122 وپرورشآموزشمدیر شناسایی شده وزارت  13از مجموع 

 .اندشدهمدیریت منصوب 

 در استان وپرورشآموزش: وضعیت مدیران وزارت 39جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

 یربومیغ

 )نفر(

دورن  

سازمانی 

 )نفر(

برون 

 سازمانی

 )نفر(

ن مدیرا

بومی 

 )درصد(

مدیران 

غیربومی 

 )درصد(

درون 

سازمانی 

 )درصد(

برون 

سازمانی 

 )درصد(
اداره کل نوسازی 

، توسعه و تجهیز 

مدارس استان 

 بوشهر

11 11 2 11 2 122 2 122 2 

اداره کل کانون 

پرورش فکری 

کودکان و 

نوجوانان استان 

 بوشهر

2 2 2 1 1 122 2 52 52 

 8 92 2 122 1 12 2 13 13 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 در استان وپرورشآموزش: مدیران وزارت 38نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 
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  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

مدیر شناسایی شده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همگی از درون همین وزارتخانه به سمت مدیریت  29از 

 . باشندیمی این مدیران بومی همهمنصوب شده و 

 : وضعیت مدیران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در استان41جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 نمدیرا

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

سازمانی 

 )نفر(

برون 

 سازمانی

 )نفر(

مدیران 

بومی 

 )درصد(

مدیران 

غیربومی 

 )درصد(

درون 

سازمانی 

 )درصد(

برون 

سازمانی 

 )درصد(
اداره کل 

انتقال خون 

 استان بوشهر

9 9 2 9 2 122 2 122 2 

جمعیت 

 احمرهالل

 استان بوشهر

22 22 2 22 2 122 2 122 2 

 2 122 2 122 2 29 2 29 29 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 : مدیران وزارت بهداشت در استان39نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

 

  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

درصد از  99. دهندیمدرصد را مدیران بومی تشکیل  89مدیر شناسایی شده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  84از 

 .  اندشدهی خود به سمت مدیریت منصوب رمجموعهیزی هادستگاهمدیران این وزارتخانه از درون 
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 رفاه اجتماعی در استان : وضعیت مدیران وزارت تعاون ، کار و41جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

ی ربومیغ

 )نفر(

دورن  

 سازمانی

 )نفر(

برون 

 سازمانی

 )نفر( 

مدیران 

 بومی

 )درصد( 

مدیران 

 غیربومی

 )درصد( 

درون 

 سازمانی

 )درصد( 

برون 

 سازمانی

 )درصد( 
 نیتأماداره کل 

اجتماعی استان 

 بوشهر

23 23 2 23 2 122 2 122 2 

 نیتأماداره کل 

سالمت استان 

 بوشهر

16 16 2 15 1 122 2 93.8 6.3 

مدیریت درمان 

 استان بوشهر
22 15 5 22 2 75 25 122 2 

اداره کل فنی و 

ی استان احرفه

 بوشهر

25 21 4 25 2 84 16 122 2 

 1 99 11 89 1 83 9 75 84 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 : مدیران وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در استان41نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 

  وزارت جهاد کشاورزی 

درصد از  97.همچنین  دهندیمدرصد را بومی تشکیل  98مدیر شناسایی شده وزارت جهاد کشاورزی  223از مجموع 

 . اندشدهی زیرمجموعه منصوب هادستگاهمدیران این وزارتخانه از درون حوزه به سمت مدیریت در 
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 : وضعیت مدیران وزارت جهاد کشاورزی در استان42جدول 

دستگاه 

 اجرایی
کل 

 مدیران

مدیران 

بومی 

 )نفر(

مدیران 

 یربومیغ

 )نفر(

درون  

ی سازمان

 )نفر(

برون 

 سازمانی

 )نفر(

مدیران 

بومی 

 )درصد(

مدیران 

غیربومی 

 )درصد(

درون 

سازمانی 

 )درصد(

برون 

سازمانی 

 )درصد(
اداره کل شیالت 

 استان بوشهر
35 33 2 34 1 94.3 5.7 97.1 2.9 

جهاد کشاورزی 

 استان بوشهر
122 122 2 119 3 122 2 97.5 2.5 

اداره کل منابع 

طبیعی و 

 ی استانزداریآبخ

 بوشهر

58 57 1 56 2 98.3 1.7 96.6 3.4 

شرکت غله و 

خدمات بازرگانی 

استان  3منطقه 

 بوشهر

3 2 1 3 2 66.7 33.3 122 2 

 52 52 2 122 1 1 2 2 2 تعاون روستایی

امور عشایر استان 

 بوشهر
3 3 2 3 2 122 2 122 2 

 3 97 2 98 7 216 4 219 223 جمع

 استان بوشهر ییاجرا یهادستگاه: مأخذ

 : مدیران وزارت جهاد کشاورزی در استان41نمودار 

 
 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهمأخذ: 
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 و توسعه استان یزیربرنامهشوراها و نهادهای تصمیم گیر در  -1-2-2-5-2

 تعاریف و اصطالحات -1-2-2-5-2-1

 وظایف مدیران 

د آن بوده است. علت شهرت این رویکر یافهیوظنزدیک به یک قرن مشهورترین رویکرد توصیف کار مدیران ، نگرش 

ر فرانسوی . هنری فایول صنعتگکنندیماست که فرایند مدیریت را به شکل یک توالی از اقدامات عقالیی و منطقی مشخص 

لقب  یافهیظو، فرماندهی، هماهنگی و کنترل، پدر رویکرد یدهسازمان، یزیربرنامهمدیریتی شامل  یفهیوظبا شناسایی پنج 

افه شده و وظایف دیگری به لیست فایول اض روزبهگرفت. بعدها لیست اصلی وظایف مدیریت توسط دانشمندان مدیریت 

، رهبری و ، انگیزشطاتی، کارگزینی ، برقراری ارتبادهسازمان،  یریگمیتصم، یزیربرنامهاز :  اندعبارتشد. این وظایف 

 یریگمیتصموظیفه یک مدیر را در هر سطحی از سطوح مدیریت  نیترمهمبسیاری از دانشمندان علم مدیریت . 1کنترل

  . دانندیم

  یریگمیتصم

عمل "و مدیریت را  "شبکه تصمیم "مهم است که برخی سازمان را  یقدربه هاسازماندر اداره امور  یریگمیتصمعمل 

 .  سازمانی جریان دارد یهاتیفعالفرایندی مستمر است که در تمام  یریگمیتصم. اندنمودهتعریف  "یریگمیتصم

 عبارت است از انتخاب،  شودیموظیفه هر مدیر در هر سطحی از سازمان محسوب  نیترمهمی که یکی از ریگمیتصم 

 نشیو گز فرایند تشخیص یریگمیتصم گریدعبارتبهوب. ی نیل به یک هدف مطلمختلف برا یهاحلراهاز میان  حلراهیک 

و  داندیمرا قلب مدیریت  یریگمیتصم (،1959دانیل گریفیت ) است. مسئله یا شیوه عمل خاصی برای حل یک مشکل و

 که ارتباطی،تخصیص منابع ،شب توضیح داد. یریگمیتصمفرایند  برحسب توانیماست تمام کارکردهای مدیریت را  معتقد

 یریگمیمتصای هممکانیز لهیوسبهسازمان  یهاهدفتحقق  استخدام و قیمت فروش، میزان تولید، ،یررسمیو غروابط رسمی 

در  یریگمیصمت و کندینم یریگمیتصم جزبهدریافت که مدیریت کاری  توانیمبا قدری تفکر  درواقع .شوندیمکنترل 

 راستای اهداف سازمان است. تالشی منظم برای اتخاذ تصمیماتی در مدیریت،

 انواع تصمیمات

 ،یریتون در کتاب علم جدید مدسایم ،اندکردهتصمیمات پیشنهاد  یبندطبقهگوناگونی را برای  یهاروش نظرانصاحب

  :2دسته تقسیم کرده است تصمیمات را به دو

                                                      
 .33، ص 1387،،اصول مدیریت مهرداد  پرچ 1
 32،ص 1376، و انتشاراتدر مدیریت ،مشهد ،آستان قدس رضوی ،موسسه چاپ  یریگمیتصمحکیمی پور ابوالقاسم ، 2
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  یابرنامهتصمیمات -1

  یابرنامهتصمیمات غیر -2

مشخص تعریف  هیو روتکراری باشند تا آنجا که بتوان برای آن یک روش  صورتبهند که هست یابرنامهتصمیمات وقتی 

 هاآنگویی برای انجام ال روش و چیو هتصمیماتی هستند که بدون سابقه قبلی اتفاق افتاده باشند  یابرنامهکرد .تصمیمات غیر 

 وجود نداشته باشد.

 .1کندیمدو دسته تقسیم  پیتر دراکر در کتاب اعمال مدیریت تصمیمات را بر

 تصمیمات تاکتیکی -1

 تصمیمات راهبردی -2

 ماتیو تصممیزان زیادی یک بعدی هستند  و بهکه حالت جاری دارند  داندیموی دسته نوع اول را از آن نوع تصمیمات 

 .داندیمپیچیده  و فردمنحصربهنوع دوم را تصمیماتی 

 :دهندیمرا ارائه  یبندطبقهسه نوع  "شال " و "دل بک"

 و کیو تکنبر هدف مورد نظر توافق دارند  هاگروه و هاسازمانتصمیمات  گونهنیدر ا :یو عادتصمیمات جاری  -1

  روش مورد لزوم را در دست دارند.

 .توافق وجود ندارد  تصمیمات بر روی روش انجام کار گونهنیدر ا تصمیمات خالقانه: -2

 حلاهربرای یک  معموالً، هادر آن و تضاد هاارزشمتفاوت بودن  لیبه دلتصمیمات  گونهنیادر  تصمیمات قراردادی: -3

 .ردیگیممناسب سازش انجام 

 ی مدیریتهاوهیشی بر مبنای ریگمیتصم

که بر این اساس سه نوع شیوه وجود  هاستآناتخاذ  و نحوهمدیریت در هر سازمان بیانگر زمینه تصمیمات  یهاوهیش

 :2ددار

   یخودرأ مدیریت مستبدانه و -1

  یتفاوتیبمدیریت مبتنی بر  -2

 مدیریت مشارکتی -3

                                                      
 32ص  مأخذهمان  1
 128، ص  1384ی فرهنگی،هاپژوهشی،اسراری ارشاد علی ، مبانی مدیریت ،دفتر محمدعلاعرابی سید محمد ، حمید رفیعی  2
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در  .راندیمیک صاحب عنان مطلق در سازمان حکم  عنوانبهاو  درواقعمدیر دارد  یو خودرأ یرأنوع اول بر تصلب 

دیر م و ازحاکم است  ینظمیببرای اعمال مدیریت وجود ندارد،در سازمان  یمشخص و نوع دوم طرز تفکر روشن تیریمد

اره امور است .در این شیوه اد یریگمیو تصمشیوه مدیریت  نیتریغن،جومشارکتاسمی بیش وجود ندارد.نوع سوم مدیریت 

از  دشویمگوناگون موجب از آراء  یو برخورداربر اساس استفاده مثبت از نظرات دیگران است و روح مطالعه ، پژوهش 

 شود. یریگمیتصمو بر این اساس  یریگبهرهموجود در سازمان  یهاتیواقع تمام

 یریگمیتصممشارکت در 

 و انسانسیک نئوکال یهایتئوردر تئوری دموکراسی ،تئوری سوسیالیستی و در  توانیممدیریت مشارکتی را  یهاشهیر

 دیتأکرا  هایریگمیو تصمدموکراتیک ،مشارکت مساوی کلیه افراد در تمامی امور  و فرهنگسنت . گرایانه مدیریت یافت

ی فرضیه اصلی در تئوری دموکراس. حکومتی است و خودمردم بر مردم ،خود حاکمی  حکومت یدموکراس و فلسفه کندیم

با  تواندیماستفاده شود انسان  کجایو جمعی  طوربه از آنافراد به یکدیگر ملحق و  تکتکدانش  کهیهنگاماین است که 

 یانیگراانسان .رکان اصلی در تئوری دموکراسی استبنابراین مشارکت یکی از ا خردمندی و هوشیاری بیشتری تصمیم بگیرد.

تب مک .کندیمکارائی ایفا و مندی یتمازلو معتقدند برآوردن نیازهای اساسی افراد نقش مهمی در رضا چون هرزبرگ و

اثورن . همچنین محققینی که مطالعات هآوردیمبه شمار  تیریو مدنئوکالسیک نیز مشارکت را یکی از عناصر اصلی سازمان 

 آن پی بردند. تیو اهممشارکت  مسئلهاتفاقی به  طوربه ، دادندیمرا انجام 

 .ذندصاحب نفو شودیمتخاذ منظور از مشارکت سیستم مدیریتی است که در آن اعضاء سازمان در تصمیماتی که ا

 ازجملهی عموم دیو عقامراجعه به افکار  نظرخواهی و صندوق پیشنهادات، بحث و مذاکرات گروهی، شورا، جلسه، کمیسیون،

 مود.ن یآورجمعمنابع مختلف  نظرات مختلف را از افراد و فکر و توانیمآن  لهیوسبهتدابیری است که  مکانیسم و

نچه برخالف آ اگر دموکراسی بیشتری برقرار شود و علوم رفتاری معتقدند اگر در سازمانبسیاری از دانشمندان 

ختیار رسمی ا اتکای کمتری بر قدرت و و مراتبسلسلهکمتری بر  دیتأکدر سازمان  ،کنندیمسنتی توصیه  پردازانهینظر

را با  هایریگمیتصم ت کارکنان در امور ومشارک این گروه از دانشمندان عمل خواهد کرد. مؤثرتر مراتببهباشد،سازمان 

 .اندانستهدبازسازی سازمان مرتبط  و بهبود و و ارتباطاترهبری  انگیزش، در خودیابی، ازجملهبسیاری از مسائل سازمانی و 

 خواهان را که Yدست رئیس است ،تئوری  و درکه در آن قدرت متمرکز  Xتئوری  یجابهمک گریگور معتقد است که باید 

 قرار دارد. تیریو مدسازمان  و اساسدموکراتیک بیشتری است ،پایه  یهاجنبه یو دارامشارکت کارمند در امور 

یکرت چهار سبک مدیریت تشخیص داده شد که ل تحقیقاتی وی انجام دادند، میو تکه لیکرت  یاگستردهدر اثر مطالعات 

 ستمیدر س نامید. سیستم چهار سیستم سه و سیستم دو، سیستم یک، ،یریگمیتصممیزان مشارکت کارمند در  برحسب را هاآن
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از اعضاء  هر یک و سازندهدخالت فعاالنه  بر مشارکت گروهی و ،نامدیمچهار که لیکرت آن را سیستم مدیریت مشارکتی 

در تمامی  که مدیر در سیستم چهار مدیری است بسیار شده است . دیتأک مربوط به کارشان، یهایریگمیتصمسازمان در 

 کندیمی او سازندهآن استفاده خوب  از و ردیگیمنظر  از کارمند فکر و اعتماد و اطمینان کامل به کارمند خود دارد، امور،

مند برای کار هاتیفعالبودن او در  مؤثربر اساس سهیم و  مدیری است که بر اساس میزان مشارکت کارمند در گروه و و

 .کندیممادی تعیین  یهاپاداش

استفاده  خود از سیستم چهار تیریدر مد مدیری است که ،مدیر نیترموفقکه  ردیگیملیکرت از تحقیقات خود نتیجه 

یل به ن در تعیین و ،اندشدهسیستم چهار اداره  بر اساسکه  یمؤسسات و هاسازمان، داردیمهمچنین لیکرت اظهار  کرده است.

 شارکت،به م عمدتاًرا  هاتیموفق. لیکرت این اندبودهبیشتری برخوردار  یورو بهرهید از تول عموماً اهداف ،بسیار موفق و

که با  اندرسیممجموعه این تحقیقات ما را به این نتیجه  .دهدیمپشتیبانی از کارمند نسبت  حمایت و میزان مشارکت و

سی ایجاد نمود که نتیجه آن دستر هاآنمسئولیتی را در  تعهد و توانیم،  هایریگمیتصمدخالت کارمند در  مشارکت دادن و

 سازمان منتفع خواهد شد. تیدرنها به اهداف بوده و ترعیو سر ترآسان

 ی گروهیریگمیتصم

ه شاید همکاری و تشریک مساعی گروهی تنها را به آن دچار است، ییتنهابهعقالیی که هر انسانی  تیمحدودبا توجه به 

 یسازمانمدل،یکی از دالیل طراحی  درواقع کامل باشد. جامع و، منظم ،منطقی یریگمیتصمتم دستیابی به یک سیس

عقیده  .در انسان تصمیم گیر را جبران کرد یثباتیبآن بتوان تا حدودی تلون مزاج و  لهیوسبهاین بود که  1بوروکراتیک وبر 

 یریگمیتصممسائل ناشی از  تواندیمروشن در سازمان  صریح و کامالً یهااستیس و و روشراه  وبر این بود که وجود اصول ،

 ییهایرداوشیپ خاص و یهاشیگراوبر بسیار نگران  افراد را حذف و یا تا حدودی تعدیل کند . ضابطهیبخواهی و ب دل

ر با اهداف مدی یهایریگمیتصمتا  شودیماغلب باعث  معتقد بود که این ذهنیات ، هر انسانی دچار آن است و معموالًبود که 

 سازگاری نداشته باشد. سازمان هماهنگی و

ست مدیر مجبور ا و دیآینمبر ییتنهابهاز عهده یک فرد  هاآنکه مدیریت  انددهیچیپامروزی چنان  یهاسازمان هرحالبه

 یهاشرکتکه اغلب در  روست نیا از کمک بگیرد . از دیگران کمک بخواهد و ،امور سازمانو اداره  هایریگمیتصمدر 

 ،هاشگاهدانمانند  مؤسساتو در بعضی از  نیز وجود داشته باشد، رهیمدئتیه که عالوه بر مدیر ، داندیمقانون الزم  بزرگ،

اضی عالوه بر ق ،یو حقوق یو قضائدرباره مسائل مهم  یریگمیتصمدر  و هادادگاههمچنین در . وجود هیئت امناء الزامی است

گروهی دارد، زیرا  یریگمیتصممشارکتی شباهت زیادی به  یریگمیتصمروش  نیز باید حضور داشته باشد. یامنصفهئتیه

                                                      
1-weber 
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ه هیچ وجود دارد ک یفیو ظرمهم  یهاتفاوت تا تصمیمی اتخاذ گردد، اما عمالً میاخواستهاز یک نفر یاری  در هر دو بینش ،

 رروشدبوده و در حقیقت ،تصمیمات جمعی است .  یریگمیتصمگروه مسئول  گروهی یریگمیدر تصمندارند.  باهمشباهتی 

هایی را محفوظ ن یریگمیو تصم"وتو"مشارکتی، مسئولیت نهایی با مدیر است، زیرا مدیر این حق را دارد تا برای خویش حق 

ا گروهی ر عنی نیست که الزاماًاین عمل بدین م هرچند،  ردیپذیم مشورت با سایرین را عموماً حالنیدرعنگه دارد. ولی 

لذا  .کنندیم یآورجمعاطالعاتی و پیشنهادات را طی فرایند مشورتی  یهاداده ،رندگانیگمیتصم جمع نمایند. دورهم

 نهایی از دیگران دعوت به عمل نیاورند. یریگمیتصمبرای  توانندیم

 یریگمیتصمتمرکز و 

سازمانی توسط مدیریت ارشد یا در سطوح  مراتبسلسلهدر باالی هرم  ؟شوندیمکجا اخذ  در یک سازمان تصمیمات،

اشاره  ده،در یک نقطه واحد در سازمان متمرکز ش یریگمیتصمتمرکز به میزانی که  ؟یاتیو عملتوسط مدیران میانی  ترنییپا

دم تمرکز ع باید اذعان داشت،یا تراکم کم نشانه عدم تمرکز است.  تراکم قدرت در یک نقطه بر تمرکز وعدم تراکم دارد.

 یریگمیصمتمیزان پراکندگی اختیارات  مسئلهداللت بر تفکیک سازمان بر اساس مناطق جغرافیایی ندارد. تمرکز به 

سطوح سازمانی  ایو واحدها  میزانی که افراد، عنوانبهگفت، تمرکز  توانیم درواقع نه تفکیک جغرافیایی سازمان. گرددیبرم

 رو نظ یرأبدین ترتیب کارکنان از حداقل  خود دارای اختیار رسمی بوده و یریگمیتصمراهکارهای برای انتخاب 

 .شودیمتشریح  برخوردارند،

 راهکار و بعد از انتخاب .باشدیم انتخاب و... شقوق ممکن، و هاحلراهتعیین  ،مسئلهشامل شناخت  یریگمیتصمفرایند 

مودی ع مراتبسلسلهکه سطوح متعددی در  ییجا را قانونی ساخت. هاآن و نمودقبل از اجرای تصمیم باید کسب مجوز 

که  یمتفاوت باشد.بنابراین منافع کسان رفتهیمسازمان وجود دارد اجرای نهائی تصمیمی ممکن است با آنچه قصد انجام آن 

ا تحت کنترل همه مراحل فرایند تصمیم ر رندهیگمیتصموقتی  .باشدیم مؤثر یریگمیتصمنیز در  دهندیمبه تصمیم جنبه عمل 

،خود اطالعات  دهرنیگمیتصمدر چنین موردی  .دیآیدرمبیشتر به شکل متمرکز  یریگمیتصمگفت  توانیمدارد  و نظارت

جرا نداشته ا منظوربهنیازی به کسب مجوز  نهائی را اخذ کرده و میو تصمنموده  لیوتحلهیتجزسپس  ،یآورجمعموردنیاز را 

داشته  نظارت وکنترل  ،یریگمیتصمولی اگر افراد دیگری نیز مراحل  .آوردیدرمسرانجام تصمیم انتخابی خود را به اجرا  و

اب شده را کنترل فقط تصمیم نهائی انتخ رندهیگمیتصماگر  رونیازا .ردیگیمباشند فرایند تصمیم ، شکل عدم تمرکز به خود 

 .شودیمنظارت کند عدم تمرکز بیشتر  و

 یهاادهددر پاسخ باید گفت توانایی مدیران برای دقت در خصوص  مطرح شود چرا عدم تمرکز ؟ سؤالممکن است این 

یت اگر بیش از ظرف پردازش کند. تواندیمهر مدیر میزان محدودی اطالعات را  محدود است . کنندیماطالعاتی که دریافت 
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اذ برخی باید اتخ یاعارضهبرای اجتناب از وقوع چنین  .شودیمشتگی اطالعات منجر به انبا مدیر به وی اطالعات داده شود،

ن پراکندگی ای از یک نقطه واحد به سراسر سازمان پخش شود. یریگمیتصم تمرکز از تصمیمات به دیگران واگذار گردد و

 یا انتقال همان عدم تمرکز است .

باید در مقابل تغییرات محیطی از خود  هاسازمان وجود دارند. اهسازماندالیل دیگری نیز برای ضرورت عدم تمرکز در 

ازمانی را س مراتبسلسلهزیرا الزم نیست پردازش اطالعات  .کندیمعدم تمرکز این واکنش را تسریع  واکنش نشان دهند.

همچنین به علت  .ترندکینزد مورد تصمیم، مسئلهکه به  شودیمافرادی اتخاذ  لهیوسبه یریگمیتصمدر این حالت  طی کند.

کت از خود حساسیت بیشتری نسبت به مشار یاو حرفهمشارکت سطوح پایین سازمان در فرایند تصمیم ، کارکنان متخصص 

 .آورندیماجرای تصمیم را فراهم  نهیو زمنشان داده 

 ی دولتی در ایرانهایریگمیتصمی مشارکتی و عدم تمرکز در ریگمیتصمتاریخچه 

اندیشه  همزمان با افزایش درآمد حاصل از طریق نفت و (1342پایانی برنامه چهارم عمرانی کشور اواخر ) یهاسالدر 

 استانی و یواحدهابه  کوچک و عمرانی ساده یهاطرحبرخی از  یو اجرا یریگمیتصمتمرکز و واگذاری اختیارات عدم 

 مجامع محلی قوت گرفت . 

 هایستاندارابرنامه با همکاری  اختصاص یافت که سازمان هااستانمجتمع عمرانی به  یهاطرح عنوانبه تیااعتبار آندر پی 

ن . در پی تصویب قانوکردندیم یریگمیتصممربوطه  یهاطرحدر مورد محل اجرای  رستانشهاستان و  یهاانجمن یو آگاه

 یهابودجه یو اجرا یزیربرنامهکز در تمر به تصویب رسید مقدمه عدم 1351ل سا اسفندماهکشور که در  وبودجهبرنامه

به  وبودجهنامهبرشد . سازمان برنامه که به دنبال تصویب قانون  حیتصرسنواتی کل کشور مورد توجه ویژه قرار گرفت و 

 نامهنییآجهت اجرای  و درکشور  یابودجهتغییر نام یافت در راستای کاهش تمرکز در امور عمرانی و  وبودجهبرنامهسازمان 

در برخی از  شهرستاناستان و  یهاانجمنکه به مشارکت مجامع محلی و  وصوفوبودجه مقانون برنامه 15ماده  2تبصره 

 داشت . دیتأکعمرانی  یهایریگمیتصم

برای نخستین بار  1352از سال  را آغاز کرد. "استان یزیربرنامهدفتر "استان تحت عنوان  یزیربرنامهتأسیس واحدهای 

در قانون بودجه  یاهیناحخاص  یهاطرحدرصد اعتبارات عمرانی کشور تحت عنوان  4عدم تمرکز عمرانی حدود در جهت 

 وبودجهبرنامهخاصی که توسط سازمان  یهادستورالعملطبق مقررات و  هاطرح گونهنیاو اجرای  یریگمیتصممنظور شد. 

 .دذار ش( واگیزیردفتر برنامهی استان و هاانجمنی اجرایی، هادستگاهاستانی )استاندار،  و مجامعبه مقامات  شدیمتنظیم 

 یاجرا و یریگمیتصم .شدیم یبندمیتقسملی  یهاطرحعمرانی به سه دسته  یهاطرحنوع  1352-57 یهاسالعموماً طی 

و  وبودجههبرنامدفتر  استان ، یزیربرنامهکمیته  استاندار، انجمن استان، لهیوسبهدر سطح استان  یاهیناحخاص  یهاطرح
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به اجرا گذارده شد.  هااستاندر  یامنطقهعمرانی  یهاطرح 1356.از سال  گرفتیماجرایی محلی صورت  یهادستگاه

 ها درطرحن ای. نقشی نداشتند گونهچیه هاطرحاین  بیو تصوبرای تهیه  یریگمیتصممختلف استانی در مورد  یهاارگان

ر پیوست د تعیین و یامنطقه یهاطرح صورتبهمرکزی  یهادستگاه فقتبا موا و وبودجهبرنامهسازمان  توسط سطح ملی و

مرحله به هبرا مرحلهمربوطه را مبادله و طرح  نامهموافقت وبودجهبرنامهدفاتر  اجرایی محلی و یهادستگاهو  شدیمقانون درج 

 .آورندیدرم اجرا

عنوان  و تحتادغام شده  یامنطقه یهاطرحبا  یاهیناحخاص  یهاطرحدر شکل جدید عدم تمرکز عمرانی  1357 از سال

طرح  دو نوع رعمرانی مشتمل ب یهاطرحنظام  بیترتنیاو بهبودجه ساالنه یافت  در قانوناستانی جایگاه مشخصی  یهاطرح

استان محول شد کار  یزیربرنامهبه کمیته  هاآنانی منحل و وظایف است یهاانجمنکه  1358از سال  .گردید یو ملاستانی 

 ه عهده استاندار وب یزیربرنامهاستان صورت گرفت. ریاست کمیته  یزیربرنامهاستانی در کمیته  یهاطرح دییو تأبررسی 

 استان واگذار شد. وبودجهبرنامهر ریاست دبیرخانه آن به دفت

ازمان کارشناسان س لهیوسبهشمسی و  ینخست دهه شصت هجر یهاسالدر  یامنطقه یزیربرنامهتوجهات به  نینخست

غرب هامون جازموریان صورت گرفت. گروه مذکور پس از  زیبررسی امکانات توسعه حوزه آبخ منظوربه، وبودجهبرنامه

عه خود ادامه داد و برنامه توس یهاتیفعالبه  زیطرح هامون ن خاتمهبا نام هامون شهرت یافت و پس از  الذکرفوقاتمام پروژه 

آغاز کرد که نتایج آن در سال  1363را در سال  یاریو اجتماعی استان یزد و طرح جامع استان چهارمحال و بخت یاقتصاد

و  یمرکز یهااستان سعهتو یهاطرح هیته 1323وقت انتشار یافت این گروه در سال  وبودجهبرنامهسازمان  لهیوسبه 1365

 به اتمام رساند. 1325آغاز و در سال  زیتان را نکردس

به  1364را آغاز کرد و در سال  نیمطالعات طرح پایه آمایش سرزم 1362از سال  زین یامنطقه یزیربرنامهدفتر  عالوهبه

ی جامع توسعه استان یهاطرحپرداخت. در ادامه  نیطرح آمایش سرزم هیو مقدمات ته هااستانتوسعه  یتدوین چارچوب نظر

برخی از  هیشد. البته در این دوران ته هیته هااستانوقت  وبودجهبرنامه زمانکشور توسط سا یهااستانیکایک  یبرا جیتدربه

ر سال استان همدان د یمثال طرح مطالعاتی توسعه روستاها عنوانبهتوسعه استانی به بخش خصوصی واگذار شد  یهاطرح

وقت استان همدان  وبودجهبرنامهتوسط سازمان  1323در سال  زیتهران پژوهش انجام شد و نتایج آن ن توسط مشاوران 1366

 انتشار یافت. 

 ییهاطرح. عالوه بر دیتوسط مشاوران هامونپاد به انجام رس 1321در سال  زیطرح جامع مطالعات منطقه کرمان ن نیهمچن

ابع و من یکشاورز یایجامع توسعه و اح یهاطرح«  زین یزارت کشاورزوقت انجام گرفت، و وبودجهبرنامهکه در سازمان 

 زیآبخ یهاهحوزابتدا از مرز  یزیربرنامهمطالعات مذکور تعریف مناطق  درکار قرار داد.  دستور مناطق گوناگون را در عییطب
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مطالعات و  سیدالتأسیجدمرکز  واسطهبه زین ی. وزارت مسکن و شهرسازکردیم یرویپ یکشور ماتیکشور و سپس از تقس

دستور کار خود قرار داد  درو مازندران را  النیگ یامنطقهطرح مطالعات  1366ایران در سال  یو معمار یشهرساز قاتیتحق

 یدر راستا ییهاتبصرهبودجه  نی، در قواندهدیممدت بوده است نشان  انیکه کشور فاقد برنامه توسعه م ییهاسالبررسی 

 گنجانده شده است.  یامنطقه یهاتعادلایجاد 

 فضایی و توزیع یدهسازماناسالمی ایران،  یاجتماعی و فرهنگی جمهور ،یاز اهداف برنامه اول توسعه اقتصاد یکی

ه، اهداف کالن در برنامه دوم توسع ازجملهنسبی هر منطقه بوده است.  یهاتیمزمتناسب با  تیو فعال تیجمع ایییجغراف

 تمرکززدایی و افزایش نقش یهااستیس یاجرا یدر راستا گرددیمقانون دولت موظف  نیاجتماعی بود. در ا تحقق عدالت

 موارد زیر را به اجرا گذارد: انهیلوایح بودجه سال میتوسعه در تنظ یهابرنامه یدر اجرا هااستان

 وستیو عمرانی در پ یاعتبارات جار ملی و یاستانی، سهم هر استان از درآمدها یشامل درآمدها هااستانبودجه  -

 بودجه تقدیم شود. حهیالهمراه با  یاجداگانه

مذکور درج  وستیر پد -فصل  کیدستگاه برنامه و استان و اعتبارات عمرانی به تفک کیاستانی به تفک یاعتبارات جار -

 .1گردد

تحقق  مناسب جهت یقبل، مسئله فراهم ساختن بسترها یهابرنامهو اجتماعی نسبت به  یسوم توسعه اقتصاد برنامه

 رمتمرکزیغ یبر اجرا دیقوت این برنامه تأک نقاط ازجملهکرده است.  یریگیپ یشتریرا با جدیت ب یامنطقه یزیربرنامه

و  نیبرنامه آمایش سرزم هیموضوعات مهم مطروحه در این برنامه، ته راست. از دیگ هااستاندر  یزیربودجهو  یزیربرنامه

ستاد درآمد و  لیکاستان و تش نیمع خزانه لیشهرستان، تشک یزیربرنامه تهیو کمو توسعه استان  یزیربرنامه یشورا لیتشک

تصویب  ،یریگمیتصم منظوربه " شودیم انیب 72 منابع استان است . در فصل هشتم برنامه سوم توسعه و در ماده زیتجه

 یهایمشخطو  هااستیسو  هابرنامه، در چارچوب هااستانتوسعه و عمران  ،یزیربرنامهو نظارت در امور هدایت، هماهنگی 

تخصصی  یهاتهیمک لی. پس از تشک"شودیم لیو توسعه هر استان به ریاست استاندار تشک یزیربرنامه یکالن کشور، شورا

 .گرددیممرتبط موجود منحل  یهاتهیکمشوراها و  ریساماده  نیموضوع ا

شعب  عنوانبه یو واحدهای اداری محل یاستان یهاسازمانکشور، ادارات و  یریگمیتصمدر چارچوب سامانه اداری و 

ما مرکزی باشند. ا یهادستگاه ماتیکه مقرر است کارگزار و مجری تصم ندیآیم حساببهو ادارات مرکزی  هاوزارتخانه

و  نیبه مسئول ییجراا اراتیاخت یاست که برخ نیا و مؤثرتر توسعه و انجام امور، اهتمام بر ترعیسر جیبه نتا یابیدست منظوربه

                                                      
 ی استان بوشهر زیربرنامهسازمان مدیریت و  1
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 یاریدر بس یازس میو تصم یریگمیتصم اریاخت یمواد قانون یبر اساس برخ نیگردد.بنابرا ضیتفو یو محل یادارات استان

 . کندیم داینمود پ هاکارگروهها و واگذار شده است که در قالب شورا هااستانامور به 

 از : اندعبارتو توسعه استان  یزیربرنامهدر امور  ریگ میتصممهم  ینهادهابرخی 

 و توسعه استان  یزیربرنامه یشورا -1

 و توسعه  یزیربرنامه یشورا لیذ یتخصص یهاکارگروه -2

 هاشهرستان یزیربرنامه تهیکم -3

 استان  یادار یشورا -4

تان اس یادار یو شورا هاتهیکمشورا به همراه  نیا لیذ یتخصص یهاکارگروهو توسعه استان و  یزیربرنامه یشورا

 . شوندیممحسوب  یدولت یریگمیتصمدر استان طبق نظام  یریگمیتصمح وسط نیتریعالو  نیترمهم

 لیو تحل یمورد بررس یادار یو شورا هاشهرستان یزیربرنامه تهیو توسعه ، کم یزیربرنامه یشورا عملکرد مطالعه نیا در

 . ردیگیمقرار 

 ارزیابی جایگاه و تحلیل تصمیمات شوراها -1-2-2-5-3

 ی و توسعهزیربرنامهشورای  -1-2-2-5-3-1

( ماده 1ه )تبصر به استنادو کشور و به  یزیربرنامهبنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و  8/4/82در جلسه مورخ  رانیوزئتیه

قانون چهارم  (83) ، موضوع مادهایران یاسالم یجمهور،اجتماعی و فرهنگی ( تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی72)

و توسعه را  یزیربرنامهشورای  نامهنییآاولین  1383ن مصوب ایرا ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیتوسعه اقتصادی

 تصویب نمود .

به پیشنهاد معاونت برنامه و نظارت  3/6/87در تاریخ  تخصصی یهاکارگروهو توسعه استان و  یزیربرنامهشورای  مهنانییآ

 .ک تغییر یافت 35365/ت 89224با شماره  جمهورسیرئراهبردی 

 نامهنییآ. آخرین  به شرح زیر تغییر یافت 92برای بار سوم در سال  هااستانو توسعه  یزیربرنامهشورای  نامهنیآئهمچنین 

 این شورا در زیر آمده است

 و توسعه استان یزیراجرایی شورای برنامه نامهنییآ 

 1392/7/6هـ47221/ت134882شماره

 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییسمعاونت برنامه
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ند جمهور و به استناد بریزی و نظارت راهبردی رییسبنا به پیشنهاد معاونت برنامه 2/6/1392در جلسه مورخ  رانیوزئتیه

نامه اجرایی شورای آیین»ـ 1389پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب سال  سالهپنج( قانون برنامه 178)هـ( ماده )

 نمود:  را به شرح زیر تصویب« ریزی و توسعه استانبرنامه

 ریزی و توسعه استان نامه اجرایی شورای برنامهآیین

 فصل اول ـ تعاریف 

 روند: نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میـ در این آیین1ماده

 ـ 1389پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب  سالهپنجالف ـ قانون: قانون برنامه 

 جمهورریزی و نظارت راهبردی رییسب ـ معاونت: معاونت برنامه

 ج ـ وزارت: وزارت کشور 

 ریزی و توسعه استان د ـ شورا: شورای برنامه

 ریزی و توسعه استان هـ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای برنامه

 ریزی و توسعه استان. و ـ کارگروه: کارگروه تخصصی شورای برنامه

 فصل دوم ـ ترکیب و وظایف شورا 

وب در چارچ هااستانریزی و بودجه گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهتصـمیم منظوربهـ 2ماده

 شود. های کالن کشور، شورا با اعضای مندرج در قانون به ریاست استاندار تشکیل میمشیو خط هااستیسها و برنامه

های تخصصی از مسئول آن دستگاه و اجرایی و کارگروه یهادستگاهـ هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از 1تبصره

 آید. رییس کارگروه مربوط برای شرکت در جلسه شورا بدون حق رأی دعوت به عمل می

ند و نمایهای تخصصی شرکت میدر جلسات شورا و کارگروه های تخصصی شخصاًـ اعضای شورا و کارگروه2تبصره

)در سطح معاونت دستگاه( با هماهنگی رییس یا دبیر شورا  هاآناالختیار در صورت عدم امکان حضور در جلسه، نماینده تام

 یابند.نامه کتبی در جلسه مذکور حضور میو با معرفی

 نظر بدون حق رأی دعوت به عمل آورد. د صاحبتواند حسب مورد از افراـ رییس شورا می3تبصره

 شود: ـ وظایف شورا با رعایت قانون به شرح زیر تعیین می3ماده

ریزی های توسعه بلندمدت استان، در چارچوب نظام برنامهگیریهای توسعه استان شامل جهتبرنامه دییتأالف ـ بررسی و 

 های آمایش سرزمین. گیریکشور و در راستای جهت
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عه های توسمشیها و خط، سیاستهاهدفمدت توسعه استان و شهرستان شامل های میانـ بررسی و تصویب برنامه ب

 . هاآناستان و نظارت بر 

 ـ بررسی و تصویب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان.  

ی استان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ یهاتیفعالبسیجیان در  ژهیوبههای توسعه مشارکت زنان و جوانان د ـ پیشنهاد برنامه

 اجرایی مربوطه. یهااستیسربط و تنظیم به مراجع ذی

 استان و شهرستان.  سالهپنجهـ ـ تهیه، تدوین و نظارت بر برنامه عملیاتی 

های توسعه استان، با خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه مراتبسلسلهتوسعه و عمران و  یهاطرحو ـ تصویب 

 های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. ایت سیاسترع

ز ـ اتخاذ تدابیر الزم برای تحقق درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمدی 

 جهت درج در لوایح بودجه سنواتی.

جه کل تهیه و تنظیم بود یهادستورالعملها و بودجه پیشنهادی ساالنه استان، در چارچوب بخشنامه دییتأح ـ بررسی و 

 به معاونت.  ارائهکشور و 

 بیر شورا. پیشنهاد د بر اساسای استان به تفکیک شهرستان های سرمایهط ـ بررسی و توزیع اعتبارات تملک دارایی

 ای شهرستان.های سرمایهاعتبارات تملک داراییی ـ بررسی، تصویب و ابالغ ضوابط توزیع 

پیشـنهاد دبیر  اسبر اس« دستگـاه ـ برنامه» اجرایی استانی به تفکیک  یهادستگاهای ک ـ بررسی و توزیع اعتبارات هزینه

 اجرایی نگردد. یهادستگاههای که توزیع نهایـی منجر به عدم تعادل در پرداخت یاگونهبهشورا، 

 های اجرایی مبادالتمشیگیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خطو تصمیمل ـ بررسی 

 های کلی تجارت خارجی کشور.مرزنشینی در چارچوب سیاست یهایتعاونها، مرزی اعم از بازارچه

های اجرایی ربط و تنظیم سیاستاجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی نیتأمهای استقرار نظام م ـ پیشنهاد برنامه

 مربوط. 

 مردمی در امور استان.  یهامشارکتاندازهای بخش غیردولتی و نیز توسعه تجهیز و جذب پس یهاراهن ـ بررسی 

 وط. های اجرایی مربسیاستربط و تنظیم و ابالغ های اجرایی توسعه منابع انسانی به مراجع ذیس ـ پیشنهاد برنامه

صوبه قانون و یا م حکمبهع ـ طرح و تصویب اختصاص اعتبار از محل اعتبارات استانی برای مصوبات شوراهایی که 

 گردند. ایجاد گردیده و یا می رانیوزئتیه
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های مصوب استانی و مه( قانون و برنا179یک نسخه از قرارداد سند بودجه ساالنه استان موضوع بند )ب( ماده ) ارائهف ـ 

 شهرستانی و گزارش عملکرد برنامه و پیشرفت سه ماهه بودجه به معاونت و وزارت. 

ـ 4ض ـ تعامل فعال با شورای هماهنگی توسعه منطقه. ق ـ اتخاذ تدابیر الزم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا. ماده

 شود: باشد و وظایف آن به شرح زیر تعیین میتقر میریزی استانداری مسدبیرخانه شورا در حوزه معاونت برنامه

های شورا، یک هفته قبل از برگزاری جلسه با هماهنگی رییس شورا و ارسال مستندات به الف ـ تهیه دستور کار جلسه

 برای اعضا.  نامهدعوتهمراه 

 ط. رباجرایی ذی یهادستگاهشورا، ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، برای اعضا و  جلساتصورتب ـ ارسال 

 ج ـ پیگیری مصوبات شورا. 

 ربط در معاونت و وزارت.ذی یهامعاونتشورا به  جلسهصورتد ـ ارسال یک نسخه از 

 یهاتمعاونتخصصی آن و ارسال یک نسخه از آن به  یهاکارگروهتشکیل جلسات شورا و  یبندزمانهـ ـ تهیه برنامه 

های هو دستگا هاشهرستانریزی ، کمیته برنامههاکارگروهرسی پیشنهادهای رسیده از ربط در معاونت و وزارت.و ـ برذی

 تطبیق با قوانین و مقررات و اسناد باالدستی.  منظوربهاجرایی استان 

 های تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا.سازی پیشنهادهای کارگروهز ـ آماده

 تخصصی  یهافصل سوم ـ کارگروه

 یهااناستپیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا هفت کارگروه تخصصی مشورتی به شرح زیر در همه  منظوربهـ  5ماده

 شود: الف ـ کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال.کشور تشکیل می

 ب ـ کارگروه تخصصی امور زیربنایی. 

 ج ـ کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده. 

 و توسعه پایدار.  ستیزطیمحایش سرزمین، د ـ کارگروه تخصصی آم

 آوری و تحول اداری. هـ ـ کارگروه تخصصی پژوهش فن

 و ـ کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی. 

 ز ـ کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی. 

 شوند: ـ اعضای کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال به شرح زیر تعیین می 6ماده

 ریزی استانداری )اعضای رییس(اون برنامهالف ـ مع

 ب ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری )دبیر( 
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 ج ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی. 

 د ـ رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی. 

 هـ ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت. 

 و گردشگری استان. یدستعیصناو ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، 

 ز ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ح ـ مدیرکل منابع طبیعی استان.

 ط ـ نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر.

 صنعتی استان. یهاشهرکی ـ مدیرعامل شرکت 

 ک ـ مدیرکل گمرک استان. 

تاندار )در استان تهران به پیشنهاد اس هابانکاستان به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی  یهابانکسرپرست یکی از ل ـ 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی(.  دییتأو 

نظر به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق م ـ دو نفر از کارآفرینان برتر استان یا افراد صاحب

 رییس کارگروه. دییتأعاون استان و ت

 شود:پیشنهاد در موارد زیر تعیین می ارائهـ وظایف کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال، بررسی و 7ماده

 منابع مالی از بازار سرمایه. نیتأمالف ـ جذب و 

 ترجیحی، جذب سرمایه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.ی هاـ سیاستب

 اولویت اعطای تسهیالت و اعتبارات بانکی. در خصوصج ـ منابع و مصارف شبکه بانکی استان و اظهارنظر 

 مختلف اقتصادی. یهابخشهای حمایت از تولیدکنندگان د ـ شیوه

مختلف اقتصادی با اولویت ایجاد اشتغال در  یهابخشگذاری بخش غیردولتی در هـ ـ بسترهای مناسب جهت سرمایه

 یافته استانتوسعه نیافته و کمترتوسعه مناطق

 ماهه به شورا.گزارش در مقاطع سه ارائهها در استان و یارانه هدفمند کردنو ـ نحوه اجرای قانون 

 ای محصوالت کشاورزی و دامیز ـ توسعه و پوشش بیمه

 های صادرات استان و رفع مشکالت و موانع موجودمشیح ـ تنظیم خط

 ربط.های ذیهای بخشوری از منابع و نهادهط ـ ارتقای بهره
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های مرزی در راستای های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و بازارچهی ـ استفاده از ظرفیت

 های توسعهسیاست

 حل جهت کاهش میزان بیکاری در سطح استان.راه ارائهک ـ وضعیت بازار کار و 

 در استان. گذاری خارجیل ـ جذب سرمایه

 های نسبی گردشگری استانها و مزیتم ـ شناسایی قابلیت

 و روستایی، تکمیلی و تبدیلی کشاورزی. یدستعیصنان ـ توسعه 

 ( قانون اساسی در استان. 44های کلی اصل چهل و چهارم )س ـ اجرای قانون اجرای سیاست

 شوند:ین میـ اعضای کارگروه تخصصی امور زیربنایی به شرح زیر تعی 8ماده

 الف ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری )رییس(

 ب ـ مدیرکل دفتر فنی استانداری )دبیر(

 ریزی استانداری )در سطح مدیرکل( ج ـ نماینده معاون برنامه

 مدیریت بحران استان رکلیمدد ـ 

 هـ ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان 

 کشاورزیو ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد 

 ز ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 ای استانح ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه

 ط ـ مدیرعامل شرکت مخابرات استان 

 ی ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 

 ای )توزیع برق( استان ک ـ مدیرعامل شرکت برق منطقه

 استان  ستیزطیمحل ـ مدیرکل حفاظت 

 م ـ یکی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان 

 و گردشگری استان س ـ مدیرکل منابع طبیعی استان یدستعیصنان ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، 

 ع ـ مدیرعامل شرکت ملی گاز استان 

 ف ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان

 ض ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
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 و امالک استان اسنادثبت ق ـ مدیرکل

 شود:پیشنهاد در موارد زیر تعیین می ارائهـ وظایف کارگروه تخصصی امور زیربنایی بررسی و 9ماده

( 5وظایف کمـیسیون ماده ) یاستثنابهقدیمی و فرسوده استان  یجاهاینیچبهسازی، نوسازی و مرمت  یهاطرحالف ـ 

 ری ایران. شورای عالی شـهرسازی و معما سیتأسقانون 

در خارج از محدوده  ساتیتأسنامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و ( آیین13ها موضوع ماده )ب ـ حریم راه

 قانونی و حریم شهرها.

 های فضاهای شهری )طراحی شهری( و روستاییهای هادی، طرحج ـ طرح

 سازی مصرف انرژی در استان.های بهینهد ـ برنامه

 .ونقلحملهای مختلف وری و افزایش ایمنی در فعالیترل و نظارت بر حمل کاال و مسافر و ارتقای بهرههـ ـ کنت

 های نفتی. های انتقال در زمینه گاز طبیعی، آب، برق و فرآوردهو ـ توسعه سیستم

 فرهنگی و تاریخی در استان باارزشز ـ محافظت از بناها و فضاهای 

 ل در استان.های پدافند غیرعامح ـ طرح

 شوند:ـ اعضای کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده به شرح زیر تعیین می12ماده

 الف ـ معاون سیاسی و امنیتی استانداری )رییس(

 ب ـ مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری )دبیر(

 ریزی استاندار )در سطحج ـ نماینده معاون برنامه

 بانوان و خانوادهد ـ مدیرکل دفتر امور 

 استان وپرورشآموزشهـ ـ مدیرکل 

 مرکز استان  یمایصداوسو ـ مدیرکل 

 االختیار وی ز ـ مدیرکل اطالعات استان یا نماینده تام

 ح ـ دادستان مرکز استان 

 االختیار ویط ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان یا نماینده تام

 ی ـ مدیرکل ورزش و جوانان

 بیتیترو  ینیتأمو اقدامات  هازندانمان ک ـ مدیرکل ساز

 ل ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 



تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 ربرسی و

 
 

5002212B0021300308RE103970910 
 

121 

 م ـ رییس واحد استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 ن ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره(. 

 سازمان تبلیغات اسالمی.  رکلیمدس ـ 

 ر.االختیاف ـ فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان یا نماینده تام

 بهزیستی کشور. رکلیمدض ـ 

 کشور.  احوالثبتق ـ مدیرکل 

 ر ـ مدیرکل اوقاف و امور خیریه.

 ش ـ مدیر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان.

 شود: پیشنهاد در موارد زیر تعیین می ارائهـ وظایف کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده، بررسی و 11ماده

، مشکالت و نیازهای بانوان، ایثارگران، و جوانان استان در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و بهبود مسائلالف ـ 

 ربط.های ذیشاخص

یر های زشاخص ژهیوبههای مرتبط راهکارهای مناسب جهت بهبود شاخص ارائهپذیر اجتماعی و آسیب یهاکانونب ـ 

 میانگین کشوری

 های اجتماعی مانند طالق، اعتیاد، خودکشی، سرقت، فرار از خانهج ـ کاهش اثرات ناشی از آسیب

 پذیر د ـ کمک به اقشار آسیب

 هـ ـ هماهنگی نهادهای متولی امور فرهنگی در استان

 بازیابی هویت و ارتقای خودباوری در نسل جوان -و

 ز ـ تحکیم بنیاد نهاد خانواده

 های فرهنگی استانح ـ ارتقای شاخص

 ساماندهی مراکز فرهنگی و گلزار شهداط ـ طراحی و 

 د: شونو توسعه پایدار به شرح زیر تعیین می ستیزطیمحـ اعضای کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، 12ماده

 ریزی استانداری )رییس(ـ معاون برنامه فال

 ریزی و بودجه استانداری )دبیر(ب ـ مدیرکل دفتر برنامه

 تانداریج ـ مدیرکل دفتر آمار و اطالعات اس

 د ـ مدیرکل مدیریت بحران استان
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 زیستهـ ـ مدیرکل حفاظت محیط

 و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر

 ز ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ح ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

 گردشگری استانو  یدستعیصناط ـ رییس سازمان میراث فرهنگی 

 ی ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان

 ای استانک ـ مدیرعامل آب منطقه

 ل ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان

 م ـ مدیرکل منابع طبیعی استان

د زیر پیشنهاد در موار ارائهو توسعه پایدار بررسی و  ستیزطیمحـ وظایف کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، 13ماده

 شود:تعیین می

 انداز توسعه استانالف ـ سند چشم

 ب ـ برنامه آمایش و اجرای آن در استان

 مدت استانی و شهرستانیهای توسعه میانج ـ برنامه

 محیطی و آمایش سرزمین. های بزرگ عمرانی با توجه به اسناد توسعه استان و مالحظات زیستیابی پروژهد ـ مکان

 ایتوسعه ناحیه یهاطرحهـ ـ 

 در استان یطیمحستیزهای توسعه با مالحظات ز ـ طرح

 ی استاناجرای یهادستگاهبرای اجرای برنامه مدیریت سبز در  ستیزطیمحمصرف بهینه منابع پایه و  یهااستیسح ـ 

 ایط ـ تعامل فعال با شورای هماهنگی توسعه منطقه

 های جمعیتی با هماهنگی کارگروه تخصصی امور زیربنایی ی ـ انتقال صنایع آالینده و مزاحم به خارج از محدوده

 های بزرگ عمرانی استانروستایی و پروژه یهاگاهسکونتک ـ ساماندهی فضاها و 

  شوند:آوری و تحول اداری به شرح زیر تعیین میـ اعضای کارگروه تخصصی پژوهش، فن14ماده

 الف ـ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری )رییس(

 بیرب ـ مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری )د

 ریزی استاندار )در سطح مدیرکل(ج ـ نماینده معاون برنامه
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 د ـ مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری

 استان به انتخاب وزیرهـ ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 

 و ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب وزیر

 ز ـ رییس پارک علم و فناوری استان

 ح ـ رییس جهاد دانشگاهی استان

 شود: پیشنهاد در موارد زیر تعیین می ارائهآوری و تحول اداری بررسی و ـ وظایف کارگروه تخصصی پژوهش، فن15ماده

 ـ راهکارهای تحول نظام اداری در استان الف

 اجرایی به بخش غیردولتی یهادستگاه یواگذارقابل یهاتیفعالب ـ 

 ازماناجرایی س یهادستگاهاطالعاتی جامع موردنیاز  یهابانکاطالعاتی موجود و تشکیل  یهابانکج ـ استانداردسازی 

 مدت کارکنانشغلی و تخصصی کوتاه یهاآموزشد ـ 

 بر حسن اجرای آن و نظارتوری در حوزه خدمات عمومی ارتقای بهره هـ ـ

 هاو ـ ساختار، ترکیب و توزیع بهینه نیروی انسانی دستگاه

 ایمنطقه یهاتیمزو  هاییتواناهای تحقیقاتی استان بر مبنای شناسایی نیازها، ز ـ اولویت

 و مراکز رشد علم و فناوری هامانَکح ـ توسعه 

نگیزه تقویت ا منظوربهبه شورا  ارائههای حمایت از تحقیقات و تولید فناوری و عرضه نوآوری استان جهت ط ـ برنامه

 پژوهشگران برگزیده استان

 شوند:ـ اعضای کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی به شرح زیر تعیین می16ماده

 الف ـ معاون سیاسی، امنیتی استانداری )رییس(

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان )دبیر( ب ـ رییس

 ریزی استاندار )در سطح مدیرکل(ج ـ نماینده معاون برنامه

 مرکز استان یمایصداوسد ـ مدیرکل 

 محیط استان ستیزطیمحهـ ـ مدیرکل حفاظت 

 و ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

 ز ـ مدیرکل دامپزشکی استان

 اجتماعی استان نیتأمکل ح ـ مدیر
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 ط ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان

 ی ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی

 ک ـ دادستان مرکز استان

 ل ـ مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان

 م ـ مدیرکل ورزش و جوانان استان

 استان وپرورشآموزشن ـ مدیرکل 

 به تشخیص رییس کارگروه حسب موردربط استانی س ـ سایر مسئوالن ذی

 د: شوپیشنهاد در موارد زیر تعیین می ارائهـ وظایف کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی بررسی و 17ماده

 الف ـ اجرایی نمودن تصمیمات شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

 دهای مربوط به دبیرخانه شورا و امنیت غذایی استان و انعکاس پیشنها سالمت بهب ـ مشکالت استانی مربوط 

 ج ـ ارتقای خدمات سالمت و امنیت غذایی در سطح استان

 بهبود آن یهاراهدختران و  ژهیوبهد ـ وضعیت سالمت جسمی در گروه سنی کودکان و نوجوان 

 هـ ـ پیشگیری از عفونت و بیماری ایدز و کنترل آن

 در جهت سالمت عمومی یبدنتیتربهای و ـ بسته

 سایر وظایف مرتبط با کارگروهز ـ 

 شوند:ـ اعضای کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی به شرح زیر تعیین می18ماده

 ریزی استانداری )رییس(الف ـ معاون برنامه

 ب ـ رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی )دبیر(

 ج ـ دادستان مرکز استان

 زی و بودجه استانداریرید ـ مدیرکل دفتر برنامه

 هـ ـ رییس واحد استانی سازمان امور مالیاتی

 و ـ مدیرکل اطالعات استان

 ز ـ رییس شورای اسالمی استان

ـ دو نفر صاحب  در اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی به انتخاب رییس کارگروه.  نظر در امور اقتصادی و مالی ترجیحاًح 

 شود:یزیر تعیین مپیشنهاد در موارد  ارائهرآمدها و تجهیزات منابع استانی بررسی و ـ وظایف کارگروه تخصصی د19ماده
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 مربوط به وصول و تجهیز درآمدهای استان یهاگزارشالف ـ 

 اجرایی وصول درآمدهای استانی یهااستیسب ـ 

 هاآنکننده و پیگیری رفع مشکالت اجرایی وصول یهادستگاهج ـ نحوه وصول درآمدهای استانی توسط 

 جلب مشارکت عمومی ازجملههای توسعه استان سایر منابع در راستای برنامه یریکارگبهد ـ تجهیز و 

 ریزی شهرستانفصل سوم ـ کمیته برنامه

 ستان با عضویت رؤسایریزی شهردر چارچوب وظایف شورا، کمیته برنامه هاشهرستانـ برای افزایـش اختیارات 22ماده

داری دبیر ریزی استانشود. نماینده معاونت برنامهادارات شهرستان، متناظر با اعضای شورا و به ریاست فرماندار تشکیل می

 باشد.کمیته می

 تبا رعایت دستورالعمل ابالغی شورا و در چهارچوب سند استان نسب اندموظف هاشهرستانریزی های برنامهـ کمیته21ماده

 ها اقدام نمایند.بندی پروژهبه تعیین و اولویت

 های ناتمام اقدام نمایند. اعتبار برای پروژه نیتأمنسبت به  اندموظف هاشهرستانریزی های برنامهـ کمیته22ماده

ت کل اعتبار سال اول اجرای آن از نسب کهیطوربه اعتبار مناسب پروژه نیتأمهای جدید، مشروط به تبصره ـ تصویب پروژه

 .برحسب سال( کمتر نگردد، مجازاستاجرای پروژه ) زمانمدتبه  ازیموردناعتبار 

 ی و توسعه در استان بوشهر:زیربرنامهعملکرد شورای 

ی و تحلیل قرار موردبررسشاخص  4بر اساس  93الی  84ی هاسالی طی زیربرنامهدر این قسمت عملکرد شورای 

 : 1ردیگیم

، داد مصوباتدستور کار جلسات ، تع تعداد ازلحاظی و توسعه استان بوشهر زیربرنامهبررسی عملکرد شورای  -1

 تشکیل جلسات ، اعضاء حاضر در جلسه و ... زمانمدت

 منظوربهجلسات  نیجلسه بوده است. ا 131 بربالغ 93یال 84یهاسال یو توسعه ط یزیربرنامه یتعداد جلسات شورا

بوده  ساعت 315جلسات برابر با  نی. کل زمان صرف شده در اشده است لیدستور کار تشک 299در مورد  اظهارنظرو  یبررس

تعداد افراد  . باشدیمو چهل دقیقه  دو ساعتبرابر با  93الی  84 یهاسالو متوسط زمان صرف شده برای هر جلسه طی 

. اندکردهنفر شرکت  48.4متوسط در هر جلسه  طوربهو  باشدیمنفر  484مورد نظر  یهاسالمجموع در  طوربهشرکت کننده 

 رساندن بیجلسات به تصو نیا جهینت صرف شده است. هاسالدستور کار طی این  299نفر*ساعت برای بررسی  15725

                                                      
 ی و توسعهزیربرنامهشورای  جلساتصورتی استان .زیربرنامهسازمان مدیریت و  1
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گیری  ،توسعه یزیربرنامه یشورا نامهنییآمندرج در  فیوظا یمصوبات در راستا نیا یمصوبه بوده است که همگ 1476

 است. دهیرس بیو توسعه استان به تصو یزیربرنامهامور در 

 باشدیمجلسه  3و  1392تعداد جلسه برگزار شده در سال  نیو کمتر 85تعداد جلسات برگزار شده مربوط به سال  نیشتریب

که از  زانیگفت به همان م توانیممورد نظر  یهاسال رو توسعه د یزیربرنامه یتعداد جلسات برگزار شده شورا سهی. با مقا

بوط به جلسات برگزار شده مر نیشتری. بشودیماز تعداد جلسات برگزار شده کاسته  میرویمباالتر  یهاسالبه  1384سال 

ه برنام یهاسالدر  کهیطوربهادامه داشته  یروند کاهش نیا شودیمکه مشاهده  یطورهمان. باشدیمبرنامه چهارم  یهاسال

برنامه پنجم برگزار  یهاسالجلسات در  نیدرصد ا 24جلسه برگزار شده تنها  131. از رسدیمخود  زانیم نیپنجم به کمتر

تعداد مصوبه مربوط به  نیشتریاتفاق افتاده است . ب 88 یال 84 یهاسال یط باشدیم زین یادیسهم ز یکه دارا یشده و مابق

و  یزیربرنامه یسال شورا نیکه در ا باشدیم 92مربوط به سال  زیتعداد مصوبه ن نی. کمتردباشیممصوبه  466با 1385سال 

بوط به تعداد مصوبات مر نیشتریگفت ب دی. در مورد تعداد مصوبات بارسانده است بیمصوبه را به تصو 24تعداد  وسعهت

 مورد نظر فقط یهاسالمصوبات در  نیپنجم از ا برنامه سهم و باشدیم درصد از کل مصوبات 82.6با  برنامه چهارم یهاسال

اخص ش نیا زانیم نیشتری. باست دهیرس بیمصوبه به تصو 11.3 هرسالمتوسط  طوربه 93 یال 84. از سال باشدیمدرصد  19.4

صرف  زمان نیشتری. بمصوبه بوده است 6.8با  91به سال شاخص مربوط  نیا زانیم نیمصوبه و کمتر 19.8با  87مربوط به سال 

 .را به خود اختصاص داده است قهیدق یکه حدود سه ساعت و س باشدیم 88جلسات مربوط به سال  نیشده در ا

 1384-93 یهاسالو توسعه طی  یزیربرنامهوضعیت تشکیل جلسات شورای  :43جدول 
ف
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1 1393 8 93 22 33 662 2.52 11.6 

2 1392 3 24 8 52 416 2.67 8.2 

3 1391 6 41 13 51 663 2.17 6.8 

4 1392 6 61 15 38 572 2.52 12.2 

5 1389 6 68 19 56 1264 3.17 11.3 

6 1388 18 128 62 62 3622 3.33 7.1 

7 1387 11 218 26 55 1432 2.36 19.8 

8 1386 21 262 44 53 2332 2.12 12.4 

9 1385 37 466 79 48 3792 2.14 12.6 

12 1384 13 117 31 38 1178 2.38 9.2 
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 جمع کل
  

 129 1476  315  48.4 15725  2.42 11.3 

 ی استانزیربرنامه: سازمان مدیریت و مأخذ

 93الی  84ی هاسالی طی زیربرنامه: جلسات شورای 42نمودار 

 
 ی استانزیربرنامه: سازمان مدیریت و مأخذ
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دی و ی مختلف اقتصادی و کالن، اجتماعی، زیربنایی ، تولیهابخشبررسی و تحلیل مصوبات به تفکیک  -2

 متفرقه

 ریو سا یدی، تول ییربنای، ز ی، اجتماع یمختلف اقتصاد یهابخشو توسعه در  یزیربرنامه یشورا ماتیتصمازآنجاکه 

 کیبه تفک 93 یال 84 یهاسال یو توسعه ط یزیربرنامه یقسمت مصوبات شورا نیدر ا کندیم دایاستان نمود پ یاتوسعهامور 

 هاسال نیا یط هابخش کیمصوبات به تفک ی. با بررس ردیگیمقرار  یبررس وردمختلف م یهابخشدر  ماتیتصمنوع 

 .نمود درک  یمختلف به خوب یهابخش دراستان را  زانیو برنامه ر رندگانیگمیتصم لیو تما هایریگجهتتفاوت  توانیم

ی، اهیسرمای هایدارائو تملک  یانهیهزدر بخش کالن اقتصاد و امور اقتصادی تصمیماتی که در مورد امور اعتبارات 

 باشدیم امور جهانگردیو  ستیزطیمحمباحث توسعه اقتصادی، تحول اداری و نیروی انسانی استان، درآمدها و تجهیز منابع و 

 قرار گرفته است . 

 بهداشتی، احرفه، آموزش فنی و وپرورشآموزشدر بخش امور اجتماعی تصمیمات اتخاذ شده در مورد آموزش عالی، 

 و درمان، امور ورزش و جوانان لحاظ شده است .

در  اندبودهو پست و مخابرات  ونقلحملتصمیماتی که مربوط به مباحث عمران شهری و روستایی، مسکن ، انرژی، 

 بخش امور زیربنایی قرار داده شده است . 

نعت، معدن و تجارت، و امور شیالت در امور تولیدی تصمیمات اتخاذ شده در مورد مسائل کشاورزی، منابع آب، ص

 لحاظ شده است . 

ی بوده و زیربرنامهتصمیماتی که در مورد مسائل اداری و یا تصمیماتی که مربوط به ساختار و تشکیالت خود شورای 

ذکر ی هاهحوزی اجرایی استان مقرر نموده است و همچنین سایر تصمیماتی که در هادستگاهتکالیفی را برای اعضاء و یا 

 است در سایر امور لحاظ شده است . گرفتهینمشده باال قرار 

مربوط به  89الی  84 یهاسالطی  یزیربرنامهدرصد از مصوبات شورای  44.7که  شودیمبا بررسی مصوبات مشاهده 

 75ی معادل که با سهم باشدیم 92. بیشترین تصمیمات اتخاذ شده در بخش اقتصادی مربوط به سال باشدیمبخش اقتصادی 

درصد مصوبات در این  29.3که تنها  باشدیم 91درصد از این لحاظ در رده اول قرار دارد و کمترین آن نیز مربوط به سال 

 ب رسیده است .سال در بخش اقتصادی به تصوی
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 از مصوبات یسهم بخش اقتصاد: 43نمودار 

 
 مطالعات مشاور: مأخذ

 
یشترین . بنظر به بخش اجتماعی اختصاص دارد مورد یهاسالو توسعه طی  یزیربرنامهدرصد از کل مصوبات شورای  9.9

 هاسال. بخش اجتماعی در برخی باشدیمدرصد  26.2با سهمی معادل  92تصمیم اخذ شده در بخش اجتماعی مربوط به سال 

 . ی نداشته استامصوبه گونهچیه

 از مصوبات یسهم بخش اجتماع: 44نمودار 

 
 مطالعات مشاور: مأخذ

 

 18.3معادل دارای سهمی  89الی  84 یهاسالو توسعه طی  یزیربرنامهمصوبه شورای  1476بخش زیربنایی از مجموع 

 ین بخشمصوبه ا. بیشترین تعداد تصمیمی اتخاذ نشده است گونهچیهدر امور زیربنایی  92و  84 یهاسال. در باشدیمدرصد 

 .باشدیمدرصد  29.4با سهمی معادل  87مربوط به سال ی مورد نظر هاسالدر 

93سال 
92سال 
91سال 
92سال 
89سال 
88سال 
87سال 
86سال 
85سال 
84سال 
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 از مصوبات ییربنایسهم بخش ز :45نمودار 

 
 مطالعات مشاور: مأخذ

 

به بخش تولیدی اختصاص یافته  89الی  84 یهاسالو توسعه طی  یزیربرنامهدرصد از مجموع مصوبات شورای  1.8

 . ز این لحاظ در رده آخر قرار داردمورد اشاره دارای کمترین تعداد مصوبات بوده است و ا یهاسال. این بخش طی است

 از مصوبات یدیسهم بخش تول :46نمودار 

 
 مطالعات مشاور: مأخذ

 

درصد بوده و از  25.3و توسعه دارای سهمی معادل  یزیربرنامه( از تعداد کل مصوبات شورای بخش سایر امور )متفرقه

 باشدیم 91 مربوط به سال هاسالطی این  بیشترین تصمیم اخذ شده .باشدیماین لحاظ بعد از بخش اقتصادی دارای رتبه دوم 

کمترین مقدار این شاخص نیز مربوط به ه است. ل در این بخش به تصویب رسیددرصد از مصوبات این سا 43.9که حدود 

 .باشدیمدرصد  4.6با سهمی معادل  86سال 

 

93سال 
92سال 
91سال 
92سال 
89سال 
88سال 
87سال 
86سال 
85سال 
84سال 

93سال 
92سال 
91سال 
92سال 
89سال 
88سال 
87سال 
86سال 
85سال 
84سال 



تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 ربرسی و

 
 

5002212B0021300308RE103970910 
 

111 

 امور از مصوبات ریسهم سا :47نمودار 

 
 مطالعات مشاور: مأخذ

 
 1384-93 یهاسالو توسعه به تفکیک بخش طی  یزیربرنامهوضعیت مصوبات شورای  :44جدول 

 تعداد مصوبه تعداد دستور کار سال ردیف
 نوع تصمیمات بر اساس بخش

 متفرقه تولیدی زیر بنایی اجتماعی  اقتصادی

1 93 14 93 51 2 7 2 33 

2 92 8 24 18 2 2 2 6 

3 91 18 41 12 2 8 1 18 

4 92 17 61 25 16 3 2 15 

5 89 22 68 24 15 12 3 16 

6 88 52 128 43 22 16 5 42 

7 87 28 218 83 51 64 12 12 

8 86 41 262 126 12 62 2 82 

9 85 79 466 211 28 122 3 122 

12 84 22 117 87 2 2 2 32 

 374 26 272 146 662 1476 299 جمع 

 ی استان بوشهرزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 1384-93 یهاسال یسهم هر بخش ط کیو توسعه استان به تفک یزیربرنامه یمصوبات شورا تیوضع: 45جدول 

 تعداد مصوبه سال ردیف
 تصمیمات بر اساس بخش سهم

 متفرقه تولیدی زیر بنایی اجتماعی  اقتصادی

1 93 93 54.8 2.2 7.5 2.2 35.5 

2 92 24 75.2 2.2 2.2 2.2 25.2 

3 91 41 29.3 4.9 19/5 2/4 43.9 

4 92 61 41.2 26.2 4/9 3/3 24/6 

5 89 68 35.3 22.1 14/7 4/4 23/5 

93سال 

92سال 

91سال 

92سال 

89سال 

88سال 

87سال 

86سال 

85سال 

84سال 
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 تعداد مصوبه سال ردیف
 تصمیمات بر اساس بخش سهم

 متفرقه تولیدی زیر بنایی اجتماعی  اقتصادی

6 88 128 33.6 17.2 12/5 3/9 32/8 

7 87 218 38.1 23.4 29/4 4/6 4/6 

8 86 262 42/8 3/8 23/1 2/8 31/5 

9 85 466 45/3 6/2 21/9 2/6 26/2 

12 84 117 74/4 2/2 2/2 2/2 25/6 

 3/25 1/8 3/18 9/9 7/44 1476 جمع 

 استان بوشهر یزیربرنامه: سازمان مدیریت و  مأخذ

 93الی  84ی هاسالی مختلف از مصوبات طی هابخش: سهم 48نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

 اجرای تصمیمات زمانمدتبررسی مصوبات شورا بر اساس  -3

اجرای پروژه ، تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه  زمانمدتزمان اجرای تصمیمات بسته به نوع تصمیم ، بخش مربوطه ، 

 : شودیمتقسیم  مدتکوتاهو  مدتانیممورد نظر متفاوت بوده و به سه دسته بلندمدت ، 

  بلندمدت 

سال  5الی  3نیاز به یک دوره زمانی  هاآناجرای  زمانمدتی شده باشند که زیربرنامهچنانچه تصمیمات در مورد اموری 

 .ردیگیمباشد این نوع مصوبات در این قسمت قرار 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

سال 

93

سال 

92

سال 

91

سال 

92

سال 

89

سال 

88

سال 

87

سال 

86

سال 

85

سال 

84

سهم بخش اقتصادی

سهم بخش اجتماعی 

سهم بخش  زیربنایی

سهم بخش تولیدی 

سهم متفرقه 



تحلیل سیاسی، اداری وسازمانی بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   
 ربرسی و

 
 

5002212B0021300308RE103970910 
 

113 

 یال 84 یهاسال یط یزیربرنامه یاز مصوبات شورا یکم اریاست که درصد بس نیاز ا یآمار و اطالعات موجود حاک

 است .   از پنج سال بوده شیآن ب یاجرا زمانمدتبوده که  یماتیتنها مربوط به تصم 93

بلندمدت  ماتیمربوط به تصم 93 یال 84 یهاسال یو توسعه ط یزیربرنامه یدرصد از مجموع مصوبات شورا 1.4

 ظ سهمالح نیبوده است و از ا بلندمدت ماتیمصوبه مربوط به تصم 22مورد نظر فقط  یهاسالمصوبه در  1476. از باشدیم

که با  باشدیم 88سال مربوط به  مدتانیم میتصم نیشتریببه خود اختصاص داده است .  هاسال نیا یرا ط یزیناچ اریبس

 لحاظ در رده اول قرار دارد . نیدرصد از ا 3.9معادل  یسهم

 مصوبات مجموعبلندمدت از  ماتیسهم تصم: 49نمودار 

 
 بوشهری استان زیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

 مدتانیم  

 ماتیسهم تصم .ردیگیمی زمانی یک الی سه سال باشد در این قسمت قرار دورهاموری که اجرای آن مربوط به یک 

 دتمانیم ات اخذ شدهمیتصم نیشتری. بباشدیم کل مصوبات شورا درصد از 34.2معادل  89 یال 84 یهاسال یط مدتانیم

 مدتانیمتعداد مصوبه  نیکمتر .دارد لحاظ در رده اول قرار نیدرصد از ا 64.7معادل  یکه با سهم باشدیم 89مربوط به سال 

 .ستا افتهیاختصاص  مدتانیم ماتیسال به تصم نیدرصد از مصوبات شورا در ا 7.5 داتفاق افتاده و تنها حدو 93در سال  زین
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 مصوبات عمجمواز  مدتانیم ماتیسهم تصم :51نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

 مدت کوتاه  

ر این بوده و د مدتکوتاهتصمیم  طلبدیمزمان را  سال کاجرای آن از یک روز الی حداکثر ی زمانمدتتصمیماتی که 

 .ردیگیمقسمت قرار 

. این نوع تصمیمات سهم باشندیم مدتکوتاهمربوط به تصمیمات  89الی  84 یهاسالشورا طی  از مصوباتدرصد  64.4

 مدتوتاهک. بیشترین تصمیم ی مورد نظر متفاوت بوده استهاسالمختلف در  یهاسال و سهمباالیی را به خود اختصاص داده 

کمترین  .است ن سال را به خود اختصاص دادهدرصد از مصوبات ای 92.5که حدود  باشدیم 93اخذ شده مربوط به سال 

 .خر قرار دارددرصد در رده آ 25.6اخذ شده و از این لحاظ با سهمی معادل  84در سال  مدتکوتاه اتتصمیم

 از مجموع مصوبات مدت کوتاه: سهم تصمیمات 51نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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 1384-93 یهاسالاجرای تصمیمات طی  زمانمدتو توسعه استان بر  یزیربرنامهوضعیت مصوبات شورای  :46جدول 

 تعداد مصوبه تعداد دستور کار تعداد جلسه سال ردیف
 زمانمدتنوع تصمیمات بر اساس 

 مدتکوتاه مدتانیم بلندمدت

1 93 8 14 93 1 7 86 

2 92 3 8 24 1 4 22 

3 91 6 18 41 2 19 22 

4 92 6 17 61 1 27 34 

5 89 8 22 68 1 44 24 

6 88 18 52 128 5 39 84 

7 87 11 28 218 2 86 132 

8 86 21 41 262 6 96 158 

9 85 37 79 466 1 122 365 

12 84 13 22 117 4 83 32 

 951 525 22 1476 299 131 جمع 

 ی استان بوشهر زیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

میمات زمان اجرای تص برحسبسهم تصمیمات  برحسبو توسعه استان  یزیربرنامهوضعیت مصوبات شورای  :47جدول 

 1384-93 یهاسالطی 

 تعداد مصوبه تعداد دستور کار سال ردیف
 زمانمدتنوع تصمیمات بر اساس 

 جمع   مدتکوتاهسهم   مدتانیمسهم   بلندمدتسهم 

1 93 14 93 1.1 7.5 91.4 122 

2 92 8 24 4.2 16.7 79.1 122 

3 91 18 41 2 46.3 53.7 122 

4 92 17 61 1.6 44.3 54.1 122 

5 89 22 68 1.5 64.7 35.3 122 

6 88 52 128 3.9 32.5 65.6 122 

7 87 28 218 2 39.4 62.6 122 

8 86 41 262 2.3 36.9 62.8 122 

9 85 79 466 2.2 21.5 78.3 122 

12 84 22 117 3.4 72.9 25.6 122 

 122 64.4 34.2 1.4 1476 299 جمع 

 ی استان بوشهرزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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 93الی  84ی هاسالاجرای تصمیمات طی  زمانمدت ازلحاظ: مقایسه مصوبات شورا 52نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 ف شورامرتبط بودن مصوبه با وظای ازلحاظی و توسعه استان زیربرنامهبررسی و تحلیل مصوبات شورای  -4

. در این باشدیمی تحلیل مصوبات شورا هاقسمت نیترمهمبررسی و تحلیل تصمیمات از منظر وظایف شورا یکی از 

ررسی قرار مورد ب شودیماز وظایف شورا مرتبط  کیکداماینکه هر مصوبه به  ازلحاظجداگانه  طوربهقسمت مصوبات شورا 

 گرفته است . 

 : دیآیم به دستنتایج زیر  93الی  84ی هاسالی و توسعه طی زیربرنامهبا بررسی مصوبات شورای 

 دییتأبررسی و در راستای وظیفه  93الی  84ی هاسالی و توسعه طی زیررنامهبدرصد از مصوبات شورای  2.2 -بند الف  

 ریزی کشور و در راستایهای توسعه بلندمدت استان، در چارچوب نظام برنامهگیریهای توسعه استان شامل جهتبرنامه

 بوده است .  های آمایش سرزمینگیریجهت

 93الی  84ی هاسالمصوبه طی  "الف"ند : روند ب53نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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های بررسی و تصویب برنامهبه  93الی  84ی هاسالی و توسعه طی زیربرنامهدرصد از مصوبات شورای  5.6 -بند ب  

 ارد.اختصاص د هاآنهای توسعه استان و نظارت بر مشیها و خط، سیاستهاهدفمدت توسعه استان و شهرستان شامل میان

 93الی  84 یهاسالمصوبه طی  "ب"روند بند : 54نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

ی در مورد بررسی و تصویب سند توسعه امصوبه گونهچیهی و توسعه زیربرنامهشورای  93الی  84ی هاسالطی  -بند ج 

 اشتغال استان نداشته است .

پیشنهاد ی مورد نظر به تصمیماتی در مورد هاسالی و توسعه طی زیربرنامهدرصد از مصوبات شورای  1.2 -بند د 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع  یهاتیفعالبسیجیان در  ژهیوبههای توسعه مشارکت زنان و جوانان برنامه

 اختصاص یافته است . اجرایی مربوطه یهااستیسربط و تنظیم ذی

 93الی  84 یهاسالمصوبه طی  "د"روند بند: 55نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

تهیه، تدوین و نظارت بر در مورد  93الی  84ی هاسالی و توسعه طی زیربرنامهد از مصوبات شورای درص 2.3 -هـ بند 

 بوده است . استان و شهرستان سالهپنجبرنامه عملیاتی 
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 93الی  84ی هاسالمصوبه طی  "هـ": روند بند 56نمودار 

 
 استان بوشهر و مطالعات مشاوری زیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

توسعه و  یهاطرحتصویب در مورد  93الی  84ی هاسالی و توسعه طی زیربرنامهدرصد از مصوبات شورای  6 ـبند و 

ی های مصوب شوراهای توسعه استان، با رعایت سیاستخدمات شهری و روستایی در قالب برنامه مراتبسلسلهعمران و 

 بوده است . یرانعالی شهرسازی و معماری ا

 93الی  84ی هاسالمصوبه طی "و  ": روند بند57نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

ق تحق اتخاذ تدابیر الزم برایی مورد نظر به هاسالی و توسعه در زیربرنامهدرصد از تصمیمات شورای  1.8ـ بند ز 

 درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمدی جهت درج در لوایح بودجه سنواتی

 اختصاص یافته است .
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 93الی  84ی هاسالمصوبه طی  "ز": روند بند 58نمودار 

 
 مطالعات مشاوری استان بوشهر و زیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

هادی بودجه پیشن دییتأبررسی و ی مورد نظر به هاسالی و توسعه در زیربرنامهدرصد از تصمیمات شورای  2.6ـ بند ح 

 اختصاص یافته است .بودجه کل کشور تهیه و تنظیم  یهادستورالعملها و ساالنه استان، در چارچوب بخشنامه

 93الی  84ی هاسالمصوبه طی  "ح "وند بند : ر59نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

بررسی و توزیع اعتبارات تملک به  93الی  84ی هاسالی و توسعه طی زیربرنامهدرصد از مصوبات شورای  19.7ـ بند ط  

 .اختصاص یافته است  ای استان به تفکیک شهرستانهای سرمایهدارایی
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 93الی  84ی هاسالمصوبه طی  "ط": روند بند 61نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

و ابالغ  بررسی، تصویبی مورد نظر در مورد هاسالی و توسعه در زیربرنامهدرصد از تصمیمان شورای  8.3ـ بند ی 

 بوده است . ای شهرستانهای سرمایهلک داراییضوابط توزیع اعتبارات تم

 93الی  84ی هاسالمصوبه طی  "ی": روند بند 61نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

ای بررسی و توزیع اعتبارات هزینهبه  93الی  84ی هاسالی و توسعه طی زیربرنامهدرصد از مصوبات شورای  4ـ بند ک 

 اختصاص یافته است . «دستگـاه ـ برنامه»اجرایی استانی به تفکیک  یهادستگاه
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 93الی  84ی هاسالمصوبه طی  "ک": روند بند 62نمودار 

 
 ان بوشهر و مطالعات مشاوری استزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

توسعه صادرات غیرنفتی استان ی در مورد امصوبه گونهچیهی و توسعه زیربرنامهشورای  93الی  84ی هاسالطی ـ بند ل 

های کلی تجارت مرزنشینی در چارچوب سیاست یهایتعاون، هااز بازارچههای اجرایی مبادالت مرزی اعم مشیخطصدور و 

 است. نداشتهکشور خارجی 

اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع  نیتأمهای استقرار نظام پیشنهاد برنامه در مورد 93الی  84ی هاسالطی  ـبند م  

 ی به تصویب نرسیده است. امصوبه گونهچیهربط ذی

تجهیز و جذب  یهاراهبررسی به  93الی  84ی هاسالی و توسعه طی زیربرنامهدرصد از مصوبات شورای  2.1 ـبند ن 

 اختصاص یافته است.  مردمی در امور استان یهامشارکتاندازهای بخش غیردولتی و نیز توسعه پس

 93الی  84ی هاسالمصوبه طی  "ن": روند بند 63نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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های اجرایی توسعه پیشنهاد برنامهبه  93الی  84ی هاسالی و توسعه طی زیربرنامهدرصد از مصوبات شورای  2.8ـ بند س 

 اختصاص یافته است .  های اجرایی مربوطربط و تنظیم و ابالغ سیاستمنابع انسانی به مراجع ذی

 93الی  84ی هاسالمصوبه طی  "س": روند بند 64نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

تصویب اختصاص اعتبار از محل اعتبارات استانی برای به  93الی  84ی هاسالدرصد از مصوبات شورا طی  2.2 -بند ع  

 اختصاص یافته است . گردندیمایجاد گردیده و یا  رانیوزئتیهقانون و یا مصوبه  حکمبهمصوب شوراهایی که 

 93الی  84ی هاسالمصوبه طی  "ع ": روند بند 65نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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یک  ارائهی فهیظوی در مورد اجرای امصوبه گونهچیهی و توسعه زیربرنامهشورای  93الی  84ی هاسالطی ـ بند ف 

های مصوب استانی و شهرستانی و ( قانون و برنامه179)ب( ماده ) بند موضوعنسخه از قرارداد سند بودجه ساالنه استان 

 نداشته است .  گزارش عملکرد برنامه و پیشرفت سه ماهه بودجه به معاونت و وزارت

تعامل فعال با شورای هماهنگی  به 93الی  84ی هالسای و توسعه طی زیربرنامهدرصد از مصوبات شورای  1 ـبند ض 

 اختصاص یافته است .  توسعه منطقه

 93الی  84ی هاسالمصوبه طی  "ض": روند بند 66نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

درصدی  48.2با دارا بودن سهم  93الی  84ی هاسالا طی سایر وظایف مرتبط با شورـ اتخاذ تدابیر الزم در خصوص بند ق 

 سهم بسیار باالیی از مصوبات را به خود اختصاص داده و از این لحاظ در مقام اول قرار دارد .

 93الی  84ی هاسالمصوبه طی  "ق": روند بند 67نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهریت و مأخذ : سازمان مدی
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 به تفکیک وظایف شورا 93الی  84ی هاسالی طی زیربرنامه: مصوبات شورای 48جدول 

 91سال  91سال  89سال  88سال  87سال  86سال  85سال  84سال   بند مصوبه
سال 

92 

سال 

93 
 جمع 

سهم 

 از کل

 2.2 32 2 2 2 2 2 7 3 8 9 3 بند الف

 5.6 82 5 4 3 2 4 8 19 19 16 2 بند ب

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 بند ج

 1.2 17 2 2 2 2 2 4 13 2 2 2 بند د

 2.3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 بند هـ

 6 88 2 2 2 2 2 2 2 32 41 15 بند و

 1.8 26 1 2 2 2 2 1 12 8 2 2 بند ز

 2.8 12 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 بند ح

 19.7 291 12 4 4 22 22 25 55 22 82 45 بند ط

 8.3 122 23 1 1 12 15 7 24 5 22 16 بند ی

 4 59 4 1 5 9 6 13 12 3 3 5 بند ک

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 بند ل

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 بند م

 2.1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 بند ن

 2.8 12 2 2 2 2 2 1 2 2 7 2 بند س

 2.2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 بند ع

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 بند ف

 1 15 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 بند ض

 48.2 711 42 9 25 15 18 53 81 158 286 24 بند ق

 122 1476 93 24 41 61 68 128 218 262 466 117 جمع کل 

 ی استان بوشهرزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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  93الی  84ی هاسالی و توسعه به تفکیک طی زیربرنامهی عملکرد شورابررسی 

 1384ی و توسعه در سال زیربرنامهبررسی عملکرد شورای  -1

. زمان صرف شده برای کل جلسات  باشدیمجلسه  13برابر با  84ی و توسعه در سال زیربرنامهتعداد جلسات شورای 

ی زیرامهبرنی در امور ریگمیتصمهر جلسه دو ساعت و سی دقیقه بوده است . برای ساعت و متوسط زمان  31شورا در این سال 

مصوبه بوده است.  117نفر ساعت صرف شده که نتیجه این جلسات به تصویب رسانیدن  1178و توسعه استان در این سال 

 مصوبه به تصویب رسیده است. 9متوسط در هر جلسه  طوربهدر سال مورد نظر  گریدانیببه

درصد نیز مربوط به مصوباتی بوده که مربوط به سایر وظایف  25.6در بخش اقتصادی و  84درصد از مصوبات سال 74.4

 شورا بوده و در امور متفرقه به تصویب رسیده است.

درصد  72.9بلندمدت ،  هاآناجرای  زمانمدتدرصد از مصوبات شورا در این سال مربوط به تصمیماتی بوده که  3.4

 بوده است.  مدتکوتاهدرصد  25.6و  مدتانیم

درصد از  38.5حدود  84ی و توسعه در سال زیربرنامهمصوبه شورای  117بر اساس آمار و اطالعات موجود از مجموع 

درصد مربوط  12.8و  "ی"د مربوط به بند درص 13.7،  "ق"درصد مربوط به بند  22.5،  "ط"مصوبات این سال مربوط به بند 

درصد از مصوبات شورا در این سال در چهار وظیفه ذکر شده به تصویب  85.5باید گفت  گریدعبارتبه. باشدیم "و"به بند 

مربوط به سایر وظایف شورا بوده است. البته الزم به ذکر تصمیمات شورا در  باشدیمدرصد  14.5رسیده و مابقی که حدود 

و بندهای ج ، د ، ه ، ز ، ل ، م ، س ، ع و  باشدیم گونهنیانیز  84حول محور تعدادی از وظایف بوده و سال  هاسالبرخی 

 کارکردی نداشته است. گونهچیهف در این سال 

 84: مصوبات از منظر وظایف شورا در سال 68نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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 1385ی و توسعه در سال زیربرنامهبررسی عملکرد شورای  -2

. زمان صرف شده برای کل جلسات شورا باشدیمجلسه  37برابر با  85و توسعه در سال  یزیربرنامهتعداد جلسات شورای 

 یزیربرنامهدر امور  یریگمیتصمدقیقه بوده است. برای  دهمتوسط زمان هر جلسه دو ساعت و  و ساعت 79در سال مورد نظر 

مصوبه بوده است.  466نفر ساعت صرف شده که نتیجه این جلسات به تصویب رسیدن  3792و توسعه استان در این سال 

 مصوبه به تصویب رسیده است. 12.6متوسط در هر جلسه  طوربهباید گفت در سال مورد نظر  گریدانیببه

 در اموردرصد  21.9اجتماعی،  در اموردرصد  6صد از مصوبات شورا در این سال در امور اقتصادی و کالن، در 45.3

 درصد در امور متفرقه بوده است. 26.2درصد در امور تولیدی و  2.6زیربنایی، 

درصد  78.3 مدتکوتاهدرصد و تصمیمات  21.5 مدتانیمدرصد، تصمیمات  2.2سهم تصمیمات بلندمدت در این سال 

 .باشدیم

درصد مربوط به بند  17،  "ق  "مربوط به بند  85ی و توسعه در سال زیربرنامهدرصد از تصمیمات اتخاذ شده شورای  61

مصوبه در این سال حول محور این سه  466درصد از  87بوده است. به عبارتی حدود  "و"درصد مربوط به بند  9و  "ط"

وظایف  ریدر ساصد مابقی نیز مربوط به بندهای الف، ب، ز، ح، ک، س و ض بوده است. در 13وظیفه شورا بوده است. 

 ی به تصویب نرسیده است.امصوبه گونهچیهشورا نیز 

 85مصوبات از منظر وظایف شورا در سال  :69نمودار 

 
 شاوری استان بوشهر و مطالعات مزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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 1386ی و توسعه در سال زیربرنامهشورای  عملکرد جلساتبررسی  -3

زمان صرف شده برای کل جلسات شورا  باشدیمجلسه  21برابر با  86و توسعه در سال  یزیربرنامهتعداد جلسات شورای 

 یزیربرنامهدر امور  یریگمیتصم. برای لسه دو ساعت و ده دقیقه بوده استساعت و متوسط زمان هر ج 44در سال مورد نظر 

 به. مصوبه بوده است 262نفر ساعت صرف شده که نتیجه این جلسات به تصویب رسیدن  2332و توسعه استان در این سال 

 .مصوبه به تصویب رسیده است 12.4لسه متوسط در هر ج طوربهباید گفت در سال مورد نظر  گرید انیب

 : باشدیمذیل  قراربهدر این سال ی مختلف از مصوبات شورا هابخشسهم 

درصد بخش تولیدی  2.8یی، ربنایامور زدرصد  23.1درصد بخش اجتماعی ،  3.8درصد بخش اقتصادی و کالن،  42.8

 درصد سایر امور  31.5و 

درصد  62.8درصد و  36.9 مدتانیمدرصد ، تصمیمات  2.3 بلندمدتسهم تصمیمات  86مصوبه در سال  262از تعداد 

 .باشدیم مدتکوتاهتصمیمات 

درصد در  11.5،  "ق"درصد از مصوبات در بند  62.8ی و توسعه در این سال زیربرنامهمصوبه شورای  262از مجموع 

 درصد از سهم کل مصوبات را به 79.6به تصویب رسیده است . این سه وظیفه مجموعاً  "ب"درصد در بند  7.3و  "و"بند 

 ی به تصویب نرسیده است. امصوبه گونهچیه. در بندهای ج ، د ، ه ، ل ، م ون در این سال انددادهخود اختصاص 

 86مصوبات از منظر وظایف شورا در سال : 71نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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 1387ی و توسعه در سال زیربرنامهشورای  عملکرد جلساتبررسی  -4

. زمان صرف شده برای کل جلسات شورا باشدیمجلسه  11برابر با  87و توسعه در سال  یزیربرنامهتعداد جلسات شورای 

در امور  یریگمیتصمدقیقه بوده است. برای  چهلساعت و متوسط زمان هر جلسه دو ساعت و  26در سال مورد نظر 

مصوبه  218نفر ساعت صرف شده که نتیجه این جلسات به تصویب رسیدن  1432و توسعه استان در این سال  یزیربرنامه

 مصوبه به تصویب رسیده است . 19.8متوسط در هر جلسه  طوربهباید گفت در سال مورد نظر  گریدانیببهبوده است . 

درصد  29.4درصد امور اجتماعی ،  23.4یمات بخش اقتصادی، درصد از مصوبات شورا در این سال مربوط به تصم 38.1

 درصد نیز مربوط به سایر امور بوده است. 4.6درصد امور تولیدی و  4.6امور زیربنایی، 

 مدتکوتاهدرصد و تصمیمات  39.4 مدتانیمی نداشته است. سهم تصمیمات بلندمدتمصوبه  گونهچیهشورا در این سال 

 درصد بوده است. 62.6

درصد در بند  8.7،  "ی"درصد در بند  11،  "ط"در بند  25.2،  "ق"درصد از مجموع مصوبات این سال در بند  71.1

 ونهگچیهبه تصویب رسیده است. در بندهای ج ، ه ، و ، ل ، م ، ن ، ع ، ف و س نیز در این سال  "ب"درصد در بند  6و  "ب"

 ی به تصویب نرسیده است.امصوبه

 87مصوبات از منظر وظایف شورا در سال : 71نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 1388ی و توسعه در سال زیربرنامهشورای  عملکرد جلساتبررسی  -5

. زمان صرف شده برای کل جلسات شورا باشدیمجلسه  18برابر با  88و توسعه در سال  یزیربرنامهتعداد جلسات شورای 

 یزیرنامهبردر امور  یریگمیتصمدقیقه بوده است. برای  سیساعت و  سهساعت و متوسط زمان هر جلسه  62در سال مورد نظر 
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مصوبه بوده است .  128نفر ساعت صرف شده که نتیجه این جلسات به تصویب رسیدن  3622و توسعه استان در این سال 

 مصوبه به تصویب رسیده است. 7.1متوسط در هر جلسه  طوربهباید گفت در سال مورد نظر  گریدنایببه

درصد در امور  12.5درصد در بخش امور اجتماعی ،  17.2درصد از مصوبات شورا در این سال در بخش اقتصادی  33.6

 ت. درصد در امور متفرقه بوده اس 32.8درصد در امور تولیدی و  3.9زیربنایی ، 

درصد  65.6 مدتکوتاهدرصد و تصمیمات  32.5 مدتانیمدرصد ، تصمیمات  3.9سهم تصمیمات بلندمدت در این سال 

 بوده است.

درصد در  12.2 "ط"درصد در بند  19.5 "ق"در بند  88ی و توسعه در سال زیربرنامهدرصد از مصوبات شورای  41.4

ویب ی به تصامصوبه گونهچیهبه تصویب رسیده است. در بندهای ج ، و ، ل ، م ، ن و ف  "ب"درصد در بند  6.3و  "ک"بند 

 درصد مابقی نیز مربوط به سایر وظایف شورا بوده است. 22.6نرسیده است . 

 88مصوبات از منظر وظایف شورا در سال : 72نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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. زمان صرف شده برای کل جلسات شورا باشدیمجلسه  8برابر با  89و توسعه در سال  یزیربرنامهتعداد جلسات شورای 

در امور  یریگمیتصم. برای دو ساعت و چهل دقیقه بوده استساعت و متوسط زمان هر جلسه  19در سال مورد نظر 

مصوبه بوده  68نفر ساعت صرف شده که نتیجه این جلسات به تصویب رسیدن  1264و توسعه استان در این سال  یزیربرنامه

 مصوبه به تصویب رسیده است . 8.5متوسط در هر جلسه  طوربهباید گفت در سال مورد نظر  گریدانیببهاست . 
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درصد در امور  14.7درصد در بخش امور اجتماعی ،  22.1درصد از مصوبات شورا در این سال در بخش اقتصادی  35.3

  درصد در امور متفرقه بوده است . 23.5درصد در امور تولیدی و  4.4زیربنایی ، 

 .درصد بوده است 35.3 مدتکوتاهدرصد و تصمیمات  64.7 مدتانیمدرصد،  1.5در این سال  بلندمدتصمیمات تسهم 

درصد  8.8و  "ی"درصد در بند  22.1،  "ق"درصد در بند  26.5،  "ط"در بند  89درصد از مصوبات شورا در سال  22.4

ال در بندهای الف ، ج ، د ، ه ، و ، ز ، ل ، م ، ن ، س ، ع و ف به تصویب رسیده است . شورا در این س "ک  "نیز در بند 

 درصد از مصوبات شورا نیز مربوط به سایر وظایف شورا بوده است. 11ی نداشته است. امصوبه گونهچیه

 89 مصوبات از منظر وظایف شورا در سال: 73نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

 1391ی و توسعه در سال زیربرنامهبررسی عملکرد شورای  -7

. زمان صرف شده برای کل جلسات شورا  باشدیمجلسه  6برابر با  92و توسعه در سال  یزیربرنامهتعداد جلسات شورای 

 یزیرامهبرندر امور  یریگمیتصمدقیقه بوده است . برای  سیساعت و متوسط زمان هر جلسه دو ساعت و  15در سال مورد نظر 

. مصوبه بوده است 61نفر ساعت صرف شده که نتیجه این جلسات به تصویب رسیدن  572و توسعه استان در این سال 

 .مصوبه به تصویب رسیده است 12.2متوسط در هر جلسه  طوربهباید گفت در سال مورد نظر  گریدانیببه

درصد در امور  4.9درصد در بخش امور اجتماعی،  26.2درصد از مصوبات شورا در این سال در بخش اقتصادی  41

 درصد در امور متفرقه بوده است .  24.6درصد در امور تولیدی و  3.3زیربنایی ، 
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درصد  54.1 مدتکوتاهدرصد و تصمیمات  44.3 مدتانیمتصمیمات درصد،  1.6در این سال  بلندمدتسهم تصمیمات 

 بوده است .

درصد  16.4،  "ق"درصد در بند  24.6،  "ط"در بند  92ی و توسعه در سال زیربرنامهدرصد از مصوبات شورای  36.1

به تصویب رسیده است. در بندهای الف ، ج ، د ، ه ، و ، ز ، ل ، م ، ن ، ع و ف در  "ک"درصد در بند  14.8و  "ی"در بند 

 درصد از مصوبات نیز مربوط به سایر وظایف شورا بوده است. 8.1ی اخذ نشده است. تصمیم گونهچیهاین سال 

 91مصوبات از منظر وظایف شورا در سال: 74نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

 1391توسعه در سال ی و زیربرنامهبررسی عملکرد جلسات شورای  -8

. زمان صرف شده برای کل جلسات شورا  باشدیمجلسه  6برابر با  91و توسعه در سال  یزیربرنامهتعداد جلسات شورای 

در امور  یریگمیتصمدقیقه بوده است. برای  بیستساعت و متوسط زمان هر جلسه دو ساعت و  13در سال مورد نظر 

مصوبه بوده  41نفر ساعت صرف شده که نتیجه این جلسات به تصویب رسیدن  663و توسعه استان در این سال  یزیربرنامه

 مصوبه به تصویب رسیده است. 6.8متوسط در هر جلسه  طوربهباید گفت در سال مورد نظر  گریدانیببهاست. 

درصد در امور  19.5درصد در بخش امور اجتماعی ،  4.9درصد از مصوبات شورا در این سال در بخش اقتصادی  29.3

 درصد در امور متفرقه بوده است.  43.9درصد در امور تولیدی و  2.4زیربنایی ، 

 مدتکوتاهدرصد و تصمیمات  46.3 مدتانیمسهم تصمیمات  .مصوبه بلندمدتی نداشته است گونهچیهشورا در این سال 

 درصد بوده است. 53.7
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درصد در  9.8،  "ک"درصد در بند  12.2،  "ق"در بند  91در سال  و توسعهی زیربرنامهات شورای درصد از مصوب 61

به تصویب رسیده است. شورا در این سال در بندهای الف ، ج ، د ، ه ، و ، ل ، م ، ن ، س ، ع ،  "ب"در بند  7.3و  "ط"بند 

 ربوط به سایر وظایف شورا بوده است.درصد از مصوبات م 9.7ی نداشته است. امصوبه گونهچیهف و ض 

 91مصوبات از منظر وظایف شورا در سال : 75نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

 1392ی و توسعه در سال زیربرنامهشورای  عملکرد جلساتبررسی  -9

. زمان صرف شده برای کل جلسات شورا  باشدیمجلسه  3برابر با  92و توسعه در سال  یزیربرنامهتعداد جلسات شورای 

 یزیربرنامهدر امور  یریگمیتصمدقیقه بوده است. برای  جهلساعت و متوسط زمان هر جلسه دو ساعت و  8در سال مورد نظر 

مصوبه بوده است.  24جلسات به تصویب رسیدن  نفر ساعت صرف شده که نتیجه این 416و توسعه استان در این سال 

 مصوبه به تصویب رسیده است. 8متوسط در هر جلسه  طوربهباید گفت در سال مورد نظر  گریدانیببه

در این سال شورا درصد در امور متفرقه بوده است.  25در بخش اقتصادی و  92در سال  درصد از مصوبات شورا 75

 در امور اجتماعی، زیربنایی و تولیدی نداشته است. یامصوبه گونهچیه

درصد  79.1 مدتکوتاهدرصد و تصمیمات  16.7 مدتانیمتصمیمات  ،درصد 4.2در این سال  بلندمدتسهم تصمیمات  

 بوده است .
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د درص 8.3و  "ط"و  "ب"درصد در بندهای  16.7،  "ق"ی و توسعه در بند زیربرنامهدرصد از مصوبات شورای  37.5

به تصویب رسیده است .شورا در این سال در بندهای الف ، ج ، د ، ه ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف و  "ز  "و  "و  "در بندهای 

 درصد از مصوبات نیز در سایر بندهای شورا به تصویب رسیده است . 12.5تصمیمی اخذ ننموده است.  گونهچیهض 

 92سال از منظر وظایف شورا در مصوبات : 76نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

 1393ی و توسعه در سال زیربرنامهبررسی عملکرد جلسات شورای  -11

. زمان صرف شده برای کل جلسات شورا باشدیمجلسه  8برابر با  93و توسعه در سال  یزیربرنامهتعداد جلسات شورای 

 یزیرامهبرندر امور  یریگمیتصمدقیقه بوده است. برای  سیساعت و متوسط زمان هر جلسه دو ساعت و  22در سال مورد نظر 

مصوبه بوده است.  93نفر ساعت صرف شده که نتیجه این جلسات به تصویب رسیدن  662و توسعه استان در این سال 

 مصوبه به تصویب رسیده است. 11.4متوسط در هر جلسه  طوربهباید گفت در سال مورد نظر  گریدانیببه

درصد در امور  3.3درصد در بخش امور اجتماعی،  2.2درصد از مصوبات شورا در این سال در بخش اقتصادی  54.8

 امور تولیدی نداشته است. ی درامصوبه گونهچیهشورا این سال درصد در امور متفرقه بوده است.  35.5تولیدی و 

درصد  91.4 مدتکوتاهدرصد و تصمیمات  7.5 مدتانیمتصمیمات ، درصد 1.1در این سال  بلندمدتسهم تصمیمات 

 بوده است.
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به تصویب  "ط"درصد در بند  12.9و  "ی"درصد در بند  24.7،  "ق"دربند  93درصد از مصوبات شورا در سال  45.2

 17.2تصمیمی اتخاذ ننموده است.  گونهچیهرا در بندهای ج ، د ، ه ، و ، ل ، م ، س ، ف و ض رسیده است. در این سال شو

 درصد از مصوبات نیز در این سال مربوط به سایر وظایف شورا بوده است .

 93مصوبات از منظر وظایف شورا در سال : 77نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 ی شهرستانزیربرنامهکمیته  -1-2-2-5-3-2

  هاشهرستانی زیربرنامهی هاتهیکممواد قانونی تشکیل 

 ی و توسعه زیربرنامهشورای  نامهنییآفصل سوم 

ای ریزی شهرستان با عضویت رؤسدر چارچوب وظایف شورا، کمیته برنامه هاشهرستانـ برای افزایـش اختیارات 22ماده

داری دبیر ریزی استانشود. نماینده معاونت برنامهادارات شهرستان، متناظر با اعضای شورا و به ریاست فرماندار تشکیل می

 .باشدیم کمیته

 ی شهرستانزیربرنامهی هاتهیکموظایف 

با رعایت دستورالعمل ابالغی شورا و در چهارچوب سند استان  اندموظف هاشهرستانی ریزهای برنامهـ کمیته21ماده

 ها اقدام نمایند.بندی پروژهنسبت به تعیین و اولویت

 .های ناتمام اقدام نماینداعتبار برای پروژه نیتأمنسبت به  اندموظف هاشهرستانریزی های برنامهکمیته -22ماده 
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 1هاشهرستانی زیربرنامهبررسی عملکرد کمیته 

مورد بررسی و تحلیل قرار  93الی  92ی هاسالی استان برای هاشهرستانی زیربرنامهدر این گزارش عملکرد کمیته 

 . ردیگیم

 91در سال  هاشهرستانی زیربرنامهبررسی عملکرد کمیته 

به شهرستان  92ین جلسات برگزار شده در سال بیشتر. باشدیمجلسه  15برابر با  92تعداد کل جلسات برگزار شده در سال 

برگزار  یاجلسه گونهچیهشهرستان تنگستان در این سال  یزیربرنامهجلسه تعلق دارد. کمیته  3دشتستان و گناوه با تعداد 

نفر بوده است. متوسط تعداد اعضاء حاضر در جلسات  439در جلسات مورد نظر برابر با  کننده شرکت. کل اعضاء نکرده است

نفر و  162مربوط به شهرستان دشتستان با  92. بیشترین تعداد شرکت کننده در جلسات کمیته در سال باشدیمنفر  48برابر با 

 57برابر با  92یجه کل جلسات برگزار شده در سال نفر تعلق دارد. نت 32کمترین تعداد به شهرستان بوشهر و دیر با تعداد 

 مصوبه بوده است . 

ی مختلف هابخشمصوبه در این سال بوده است. سهم  13بیشترین تعداد مصوبه به شهرستان دشتی تعلق دارد که دارای  

، بخش زیربنایی درصد1.8درصد، بخش اجتماعی  35.1از مجموع مصوبات در سال مورد نظر برابر است با: بخش اقتصادی 

 مصوبه در سال مورد نظر. 57درصد  از مجموع  42.4درصد، امور متفرقه  22.8

 91ی شهرستان در سال زیربرنامه: وضعیت جلسات کمیته 49جدول 

 تعداد اعضاء تعداد مصوبه تعداد جلسه نام شهرستان ردیف
 نوع تصمیمات بر اساس بخش

 متفرقه تولیدی زیر بنایی اجتماعی اقتصادی

 2 2 2 1 2 3 1 1 دیلم 1

 5 2 1 2 3 69 9 2 جم 2

 2 2 2 2 7 162 7 3 دشتستان 3

 2 2 2 2 2 32 2 1 دیر 4

 5 2 6 2 2 52 13 2 دشتی 5

 2 2 2 2 1 32 1 1 بوشهر 6

 3 2 3 2 2 47 8 3 گناوه 7

 2 2 2 2 2 2 2 2 تنگستان 8

 12 2 3 2 3 52 16 2 کنگان 9

 23 2 13 1 22 439 57 15 جمع

 ی استانزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

                                                      
 93الی  92ی هاسالدر  هاشهرستانی زیربرنامهکمیته  جلساتصورتی استان بوشهر .زیربرنامهسازمان مدیریت و  1
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 91ی شهرستان در سال زیربرنامه: کمیته 78نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

 91در سال  هاشهرستانی زیربرنامهبررسی عملکرد کمیته 

به شهرستان  92. بیشترین جلسات برگزار شده در سال باشدیمجلسه  31برابر با  91تعداد کل جلسات برگزار شده در سال 

جلسه در این سال از این لحاظ در رده آخر قرار دارد.  2شهرستان دیلم با برگزار نمودن  جلسه تعلق دارد. 6با تعداد  دشتی

نفر بوده است. متوسط تعداد اعضاء حاضر در جلسات برابر با  1154کل اعضاء شرکت کننده در جلسات مورد نظر برابر با 

نفر و کمترین  222با مربوط به شهرستان دشتی  91بیشترین تعداد شرکت کننده در جلسات کمیته در سال . باشدیمنفر  128

مصوبه بوده  84 رساندنبه تصویب  91نتیجه کل جلسات برگزار شده در سال  .باشدیم 67با تعداد  جمتعداد به شهرستان 

 . است

شهرستان دیلم و بوشهر مصوبه در این سال بوده است.  29تعلق دارد که دارای  کنگانبیشترین تعداد مصوبه به شهرستان  

ز مجموع مصوبات در سال مورد نظر مختلف ا یهابخشسهم مصوبه از این لحاظ در رده آخر قرار دارند.  3با دارا بودن 

 درصد. 36.9درصد، امور متفرقه  9.5درصد، بخش زیربنایی  3.6درصد، بخش اجتماعی  52برابر است با: بخش اقتصادی 
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 91ی شهرستان در سال زیربرنامه: وضعیت جلسات کمیته 51جدول 

 داد اعضاءتع تعداد مصوبه تعداد جلسه نام شهرستان ردیف
 نوع تصمیمات بر اساس بخش

 متفرقه تولیدی زیر بنایی اجتماعی اقتصادی

 1 2 2 2 2 68 3 2 دیلم 1

 1 2 2 2 3 67 4 3 جم 2

 1 2 2 2 9 155 12 3 دشتستان 3

 7 2 2 2 2 88 9 3 دیر 4

 2 2 2 2 8 222 8 6 دشتی 5

 2 2 2 2 3 122 3 3 بوشهر 6

 4 2 2 2 4 135 12 3 گناوه 7

 1 2 2 2 7 182 8 3 تنگستان 8

 16 2 8 1 4 142 29 5 کنگان 9

 31 2 8 3 42 1155 84 31 جمع

 ی استانزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 91شهرستان در سال  یزیربرنامهکمیته  :79نمودار 

 
 و مطالعات مشاوری استان بوشهر زیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 

 92در سال  هاشهرستانی زیربرنامهبررسی عملکرد کمیته 

ی دیلم، دشتستان، دشتی، بوشهر، تنگستان هاشهرستان .باشدیمجلسه  16برابر با  92تعداد کل جلسات برگزار شده در سال 

ی زیرامهبرنی تهیکمی جلسهیک  رکدامهدر این سال  هاشهرستان. سایر باشندیمجلسه در این سال  2دارای  هرکدامو کنگان 

نفر بوده است. متوسط  654برابر با  92در سال  کل اعضاء شرکت کننده در جلسات مورد نظر. اندنمودهشهرستان برگزار 

مربوط به  92بیشترین تعداد شرکت کننده در جلسات کمیته در سال  .باشدیمنفر  65تعداد اعضاء حاضر در جلسات برابر با 
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نفر تعلق دارد. نتیجه کل جلسات برگزار شده در  32تعداد  جم بانفر و کمترین تعداد به شهرستان  122با  کنگانستان شهر

 مصوبه بوده است.  82برابر با  92سال 

شهرستان عسلویه در  مصوبه در این سال بوده است. 18تعلق دارد که دارای  کنگانبیشترین تعداد مصوبه به شهرستان  

مختلف  یهابخشسهم . باشدیممصوبه در این سال  1این سال اولین جلسه کمیته شهرستان را برگزار نموده است و دارای 

 23.2امور متفرقه  ودرصد  4.9بخش زیربنایی ، درصد 72از مجموع مصوبات در سال مورد نظر برابر است با: بخش اقتصادی 

 درصد. 

 92ی شهرستان در سال زیربرنامه: وضعیت جلسات کمیته 51جدول 

 تعداد اعضاء تعداد مصوبه تعداد جلسه نام شهرستان ردیف
 نوع تصمیمات بر اساس بخش

 متفرقه تولیدی زیر بنایی اجتماعی اقتصادی

 2 2 2 2 1 24 1 1 عسلویه 1

 6 2 2 2 5 76 11 2 دیلم 2

 2 2 2 2 3 22 3 1 جم 3

 2 2 2 2 6 93 8 2 دشتستان 4

 2 2 2 2 7 27 7 1 دیر 5

 2 2 2 2 3 92 5 2 دشتی 6

 2 2 2 2 3 77 3 2 بوشهر 7

 2 2 2 2 17 62 17 1 گناوه 8

 4 2 2 2 5 83 9 2 تنگستان 9

 5 2 4 2 9 122 18 2 کنگان 12

 19 2 4 2 59 654 82 16 جمع

 ی استان زیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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 92شهرستان در سال  یزیربرنامهکمیته : 81نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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 93در سال  هاشهرستانی زیربرنامهبررسی عملکرد کمیته 

به شهرستان  92. بیشترین جلسات برگزار شده در سال باشدیمجلسه  16برابر با  93تعداد کل جلسات برگزار شده در سال 

 894کل اعضاء شرکت کننده در جلسات مورد نظر برابر با  جلسه برگزار نموده است. 3تنگستان تعلق دارد که در این سال 

میته در جلسات کبیشترین تعداد شرکت کننده  .باشدیمنفر  89نفر بوده است. متوسط تعداد اعضاء حاضر در جلسات برابر با 

نفر تعلق دارد. نتیجه کل  32با تعداد عسلویه نفر و کمترین تعداد به شهرستان  177مربوط به شهرستان دشتستان با  93در سال 

 مصوبه بوده است. 89به تصویب رساندن 93جلسات برگزار شده در سال 

مختلف  یهابخشبه در این سال بوده است. سهم مصو 16تعلق دارد که دارای  تنگستانبیشترین تعداد مصوبه به شهرستان  

امور متفرقه  و درصد 21.3بخش زیربنایی درصد،  58.4: بخش اقتصادی ات در سال مورد نظر برابر است بااز مجموع مصوب

 .درصد 22.2

 93ی شهرستان در سال زیربرنامه: وضعیت جلسات کمیته 52جدول 

 تعداد اعضاء تعداد مصوبه تعداد جلسه نام شهرستان ردیف
 نوع تصمیمات بر اساس بخش

 متفرقه تولیدی زیر بنایی اجتماعی اقتصادی

 2 2 2 2 1 36 1 1 عسلویه 1

 6 2 2 2 4 142 12 2 دیلم 2

 2 2 9 2 4 42 15 2 جم 3

 2 2 3 2 9 84 14 1 دشتستان 4

 2 2 3 2 9 94 14 2 دیر 5

 2 2 2 2 4 98 4 2 دشتی 6

 2 2 2 2 1 66 1 1 بوشهر 7

 2 2 2 2 9 84 9 1 گناوه 8

 6 2 4 2 6 177 16 3 تنگستان 9

 2 2 2 2 5 75 5 1 کنگان 12

 18 2 19 2 52 894 89 16 جمع

 ی استان زیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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 93شهرستان در سال  یزیربرنامهکمیته : 81نمودار 

 
 ی استان بوشهر و مطالعات مشاورزیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 شورای اداری استان -1-2-2-5-3-3

 .  باشدیمی و توسعه استان شورای اداری ریگمیتصمیکی از شوراهای مهم در امور 

 شورای اداری استان  نامهنییآ 

  72/332مصوبه 

26/2/1378 

  عنوان مصوبه:

 وظایـف تعیین موضوع اداری عالی شورای 32/7/77مـورخ622/12 شماره مصوبه 22 ماده اجرایی نامهنییآ به مربوط طرح

 آنان و نصب عزل و نحوه و فرمانداران استانداران و اختیـارات

 و استخدامی ریامور ادا سازمان مشترکپیشنهاد  بنا به 15/2/1378 مورخ جلسه در هشتاد و دومین اداری عالی شورای

و اختیارات  وظایف بر تعیین بنیشورا، م 32/7/1377 مورخ 622/12 شماره استناد مصوبه کشور و به زارتکشور و و

 :نمود زیر تصویب شرح را به هیاد شد ماده موضوعاجرایی  مهنا ، آیینآنان و نصب عزل و چگونگی و فرمانداران استانداران

 ،استاندار با وظایف ریاست به« استان اداری شورای» عنوان تحت کشور، شورایی هایاز استان ( در هر یک1 هماد

 شود:می زیر تشکیل و اعضای اختیارات
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 شورا ( وظایفالف

 منظوربه استان مستقر در سطح یهاارگانو نهادها و سایر  اجرایی یهادستگاه هایها و فعالیتدر برنامه ایجاد هماهنگی -

و  استان در سطح توسعه یهاو برنامه دولت یعموم یهااستیس ساختن و محقق هاآن از توان شتریب هر چه یریگبهره

 .شهرستان

 .امور شرفتیپ در استان اجرایی واحدهای کلیه مساعی و تشریک رویه ایجاد وحدت -

 .ربطیذ مراجع به هاآن رفع منظوربه مناسب و منطقی هایحلپیشنهادها و راه و ارائه استان و مشکالت مسائل بررسی -

 .دشویم شنهادیپ مستقر در استان اجرایی یهادستگاه از سوی که مواردی در خصوص و اتخاذ تصمیم بررسی -

 .یاسالم یشورا در مجلس استان مردم و یا نمایندگان جمعه ائمه از سوی مطروحه و مشکالت مسائل بررسی -

 .شودیم مطرح مربوط و مقررات نیقوان استاندار در چارچوب از سوی که مواردی در خصوص اظهارنظرو  بررسی -

 شورا ( اعضایب

 شورا( استاندار )رئیس -

 استانداری ستادی استاندار و مدیران معاونین -

 استان مستقر در هایو وزارتخانه مستقل هایسازمان اجرایی مسئول باالترین -

 ها.وزارتخانه به وابسته هایو شرکت مؤسسات استانی واحدهای مسئول باالترین -

 مستقر در استان قضایی مقام باالترین -

 مستقر در استان یهادانشگاه ایروس -

 استان و انتظامی نظامی ارشد نیروهای فرماندهان -

 استان یمایصداوسمرکز  رئیس -

 در استان اسالمی انقالب نهادهای مدیریتی سطح باالترین یا روسای مدیران -

 شهردار مرکز استان -

 و صالحدید استاندار تشخیص استان با و مدیران و سایر مسئولین هابانک و سرپرستان ، مدیرانفرمانداران -

 یهااهدستگ مسئول باالترین عضویت فرماندار و ریاست به شهرستان اداری ها، شورایاز شهرستان ( در هر یک2 ماده

در بند  ندرجم وظایف شورا، مشابه این وظایف گردد.می تشکیل مستقر در شهرستان هنامآیین این یک ماده بند ب موضوع

 باشد.می شهرستان ( در سطح1) ماده الف

 اشد.بمی مربوط در فرمانداری شهرستان اداری شورای و دبیرخانه در استانداری استان اداری شورای ( دبیرخانه3 ماده
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 الزم هایبررسی انجام منظوربهتواند می استان اداری ی( شورا4 ماده

 حولهم تیمأمور از انجام و پس تشکیل تخصصی هایکمیسیون ضرورت در شورا حسب مطروحه موضوعات پیرامون

 استان اریاد شورای ار و تصویبپیشنهاد استاند مزبور به هایکمیسیون اداره ، نحوهداخلی نامهنییآدهد.  خاتمه هاآنبکار 

 خواهد بود.

 هایاستاندار از اخذ نظرات پس شهرستان استان و اداری شورای جلسات و تشکیل اداره ، نحوهداخلی نامهنییآ( 5 ماده

 خواهد شد. و ابالغ کشور تدوین وزارت توسط

 رائها اداری عالی یشورا دبیرخانه به الزم را باشد و گزارشمی نامهنییآ این اجرای حسن کشور مسئول ( وزارت6 ماده

 نماید.می

  931الی  85ی هاسالبررسی جلسات و مصوبات شورای اداری استان طی 

بیشترین جلسات شورا  85. در سال باشدیمجلسه  125برابر با  93الی  85ی هاسالتعداد جلسات شورای اداری استان طی 

 8 با تعداد 87جلسه از این لحاظ در رتبه اول قرار دارد . کمترین تعداد جلسه برگزار شده مربوط به سال  21برگزار شده و با 

 هرسالمتوسط در  طوربهمصوبه بوده و  482ی مورد نظر به تصویب رساندن هاسال. نتیجه جلسات برگزار شده باشدیمجلسه 

مصوبه و کمترین آن مربوط به سال  129با  85مصوبه به تصویب رسیده است. بیشترین تعداد مصوبه مربوط به سال  54تعداد 

ی متعدد تصمیماتی اتخاذ شده است. هابخش. در جلسات شورای اداری در مورد مسائل و مشکالت باشدیممصوبه  6با  88

 : باشدیمذیل  قراربهمورد نظر ی هاسالمصوبه در  482ی مختلف از هابخشسهم 

 درصد  32.2بخش اقتصادی  -

 درصد  22.1بخش اجتماعی  -

 درصد  2.3بخش تولیدی  -

 درصد  5بخش زیربنایی  -

 درصد 42.5بخش سایر )امور متفرقه(  -

 93الی  85ی هاسال: جلسات و مصوبات شورای اداری استان طی 53جدول 

 تعداد مصوبات تعداد جلسات  سال 
 129 21 85سال 

 52 11 86سال 

 44 8 87سال 

                                                      
 93الی  85ی هاسالشورای اداری استان در  جلساتصورتاستانداری بوشهر .  1
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 تعداد مصوبات تعداد جلسات  سال 
 6 11 88سال 

 51 9 89سال 

 31 12 92سال 

 43 9 91سال 

 66 13 92سال 

 82 13 93سال 

 482 125 جمع

 مأخذ : استانداری بوشهر

 93الی  85 یهاسال: وضعیت جلسات شورای اداری طی 82نمودار 

 
 مأخذ : استانداری بوشهر

 93الی  85ی هاسال: مصوبات شورای اداری استان به تفکیک بخش طی 54جدول 

 جمع  سایر  بخش زیربنایی   بخش تولیدی   بخش اجتماعی  بخش اقتصادی  سال 
 129 36 4 5 13 51 85سال 

 52 35 2 2 5 8 86سال 

 44 14 2 2 12 22 87سال 

 6 1 2 2 2 5 88سال 

 51 26 2 2 9 16 89سال 

 31 7 1 1 12 12 92سال 

 43 15 2 1 15 12 91سال 

 66 29 1 1 15 22 92سال 

 82 32 14 3 18 15 93سال 

 482 195 24 11 97 155 جمع

 ربوشه ی: استاندار مأخذ
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 93الی  85ی هاسالی اقتصادی طی هابخش: وضعیت مصوبات به تفکیک 83نمودار 

 
 مأخذ : استانداری بوشهر

 
 93الی  85ی هاسال: وضعیت مصوبات شورای اداری به تفکیک سهم هر بخش طی 55جدول 

 کل   سهم سایر سهم بخش زیربنایی  سهم بخش تولیدی  سهم بخش اجتماعی  سهم بخش اقتصادی  سال 
 122 33.2 3.7 4.6 11.9 46.8 85سال 

 122 72.2 4.2 2.2 12.2 16.2 86سال 

 122 31.8 2.2 2.2 22.7 45.5 87سال 

 122 16.7 2.2 2.2 2.2 83.3 88سال 

 122 51.2 2.2 2.2 17.6 31.4 89سال 

 122 22.6 3.2 3.2 38.7 32.3 92سال 

 122 34.9 4.7 2.3 34.9 23.3 91سال 

 122 43.9 1.5 1.5 22.7 32.3 92سال 

 122 39.2 17.1 3.7 22.2 18.3 93سال 

 122 42.5 5.2 2.3 22.1 32.2 جمع

 هربوش ی: استاندار مأخذ
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 : سهم بخش اقتصادی از مصوبات شورای اداری84نمودار 

 
 مأخذ : استانداری بوشهر

 از مصوبات شورای اداری اجتماعیسهم بخش : 85نمودار 

 
 مأخذ : استانداری بوشهر

 از مصوبات شورای اداریتولیدی  سهم بخش: 86نمودار 

 
 مأخذ : استانداری بوشهر

 

85سال 
86سال 
87سال 
88سال 
89سال 
92سال 
91سال 
92سال 
93سال 

85سال 
86سال 
87سال 
88سال 
89سال 
92سال 
91سال 
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93سال 
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 از مصوبات شورای اداری زیربناییسهم بخش : 87نمودار 

 
 مأخذ : استانداری بوشهر

 از مصوبات شورای اداری سایر امورسهم : 88نمودار 

 
 مأخذ : استانداری بوشهر

ــی روابط متقابل نظام  -1-2-2-5-4 ــمبررس ــادی انرژی پارس  ریگمیتص ــازمان منطقه وی ه اقتص ی س

 ، نهادها و ادارات استان هاسازمان)وزارت نفت( و سایر 

 سازمان منطقه وی ه اقتصادی انرژی پارس -1-2-2-5-4-1

ری ملی نفت ایـران وظیـفه اداره و راهب و شرکتسازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بـه نمایندگـی از وزارت نـفت 

ل تعریف، اصـلی شام یهاتیفعال دارد؛ بر عهدهحـوزه عملیاتی پشتیبانی پـارس جنوبی، پـارس کنگان و پـارس شمالی را 

، بنـدر، فرودگاه، آهنراهعمومی مانند: راه،  یهارساختیزو نگهداری(، ایجاد و احداث  یبرداربهره، اجراتصویب )طراحی، 

اصلـی آن اسـت. ایـن سـازمان شـامل سه منطقه پـارس  یهاتیمأموربرق، آب و مدیریت و راهبری منطقه جـزء وظایف و 

 باهدفهزار هکتار مسـاحت  16و منطقه پارس سه )پارس شمالی( با  (ی( منطقه پارس دو )پارس کنگانیک )پـارس جنوب

85سال 

86سال 

87سال 

88سال 

89سال 

92سال 

91سال 

92سال 

93سال 

85سال 

86سال 

87سال 

88سال 

89سال 

92سال 

91سال 

92سال 

93سال 
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میدان گازی گلشن،  5)میدان گـازی مشتـرک پـارس جنوبی( و نیـز  میدان گـازی جهـان نیتربزرگپشتیـبانی از طرح توسعه 

ه انرژی اقتصادی پارس دارای شخصیت حقوقی و مستقل سازمان منطقه ویژ .باشدیمفردوسی، مند، پارس شمالی و فرزاد 

. این سازمان از حیث حقوقی تابع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی باشدیماست که سرمایه آن متعلق به دولت 

 زجملهاکشور  در قانون نامبرده و اساسنامه، تابع قوانین و مقررات جاری نشدهی نیبشیپجمهوری اسالمی ایران، و در موارد 

 (.www.pseeze.ir) باشدیمقانون تجارت 

 ی اجرایی استان بوشهرهادستگاهبررسی روابط متقابل پارس جنوبی با 

 روابط منطقه پارس جنوبی با نهادها و ادارات استان از دو جهت قابل بررسی است :

 کمیسیون تعامل با پارس جنوبی  -

ی استان از این هاسازمانی مالی ادارات و هادرخواست معموالًی اجرایی استان که هادستگاهارسال نامه و درخواست  -

 طریق پیگیری شده است .

ی اجرایی استان توسط منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از هادستگاهیی به هاکمکدر راستای مسئولیت اجتماعی  -

 است . طرف وزارت نفت صورت گرفته

 کمیسیون تعامل با پارس جنوبی

دی ریزی کشور به استان و بازدید از منطقه ویژه اقتصافر رییس وقت سازمان مدیریت و برنامهپس از سفر دکتر ستاری

زارت و مجموعه وو با تدبیر مدیریت ارشد استان جهت تعامل و ارتباط متقابل پارس جنوبی 1381انرژی پارس، از اوایل سال 

جنوبی  کمیسیونی به نام کمیسیون تعامل با پارسی بر تصمیمات وزارت نفت، اثرگذارو اجرایی استان  یهادستگاها بنفت 

ار استان های اجرایی به ریاست استاندتشکیل گردید. در ابتدا جلسات کمیسیون با حضور تعداد معدودی از مدیران دستگاه

های بر تعداد اعضای آن اضافه گشت. با پیگیری مروربهگردید که یریزی برگزار مو دبیری سازمان مدیریت و برنامه

و  یسازآمادهنامه نحوه ، آیین 81ریزی کشور در اواخر بهمن ماه کمیسیون و نظر موافق رییس سازمان مدیریت و برنامه

پیرو  هیئت دولت رسید ودهی به نیازهای زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و حوزه نفوذ آن به تصویب سازمان

 یون تعامل مورد تصویب قرار گرفت.تهیه و تدوین شده و در کمیس 82آن برنامه تعامل استان با پارس جنوبی در شهریور ماه 

 1بررسی عملکرد کمیسیون تعامل با پارس جنوبی

جلسه بوده  49 بربالغ 88الی  83ی هاسالبر اساس آمار و اطالعات دریافتی تعداد جلسات برگزار شده کمیسیون طی 

 عمالًبوده است و  85و  84ی هاسالدر  ونیسیکم، اوج فعالیت شودیممشخص  دیآیبرمکه از آمار دریافتی  گونهآناست . 

                                                      
 و مصوبات کمیسیون  جلساتصورتی استان بوشهر . زیربرنامهسازمان مدیریت و  1

http://www.pseeze.ir/
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ی مختلف هاسالجلسه برگزار نموده است. تعداد اعضای حاضر در جلسه هم در  3کمیسیون تنها  88الی  86ی هاسالدر 

نیز تعداد این افراد به بیش  هاسال. در برخی اندداشتهنفر در جلسات شرکت  7فقط  86در سال  کهیطوربهمتغیر بوده است 

 مصوبه بوده است . 27نفر در هر جلسه رسیده است. نتیجه این جلسات به تصویب رسیدن تعداد  42از 

 88الی  83ی هالسا: وضعیت تشکیل جلسات کمیسیون تعامل طی 56جدول 

 اعضاء حاضر در جلسه تعداد مصوبات تعداد جلسات سال

1383 28 - 25 

1384 17 - 44 

1385 1 13 57 

1386 2 12 7 

1387 - - - 

1388 1 4 14 

 147 27 49 جمع

 ی استان زیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 قابل بررسی است .به دو صورت تعامل با منطقه ویژه  ونیسیکممجموعه اقدامات 

 و ادارت استان  هاسازمانی اعتباری به هاکمکی مختلف و در قالب هابخشبه عملکرد کمیسیون تعامل  -

 .المنفعههای عامکمک -

 86الی  85ی هاسال: عملکرد کمیسیون تعامل طی 57جدول 

 ریال ( ) میلیون 86سال  ) میلیون ریال ( 85سال  بخش  ردیف

1    

 14122 - وپرورشآموزش 2

 1822 7662 هادانشگاه 3

 16222 15213 بهداشت و درمان 4

 1722 - شناسیبنیاد ایران 5

 4822 - حوزه علمیه 6

 1892 292 بهزیستی 7

 8722 5435 کمیته امداد 8

 - 31485 فرهنگ و ارشاد 9

 13852 27583 یبدنتیترب 12

 - 14915 عمران شهری 11

 - 335463 زیر بنایی 12

 62842 438244 جمع کل

 ی استان زیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 
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 85کمیسیون در سال  المنفعهعامی هاکمک: وضعیت 58جدول 

 مبلغ به میلیون ریال بخش  ردیف

 27583 ورزشی 1

 15523 بهداشتی 2

 252 حوزه مقاومت بسیج 3

 5435 کمیته امداد 4

 1892 تجهیزات 5

 315222 عمران و زیربنایی 6

 1922 مذهبی 7

 12582 امنیتی و انتظامی 8

 22 ایفنی حرفه 9

 6252 آموزش عالی 12

 19925 فرهنگی 11

 15963 آب و برق و مخابرات 12

 19485 عمران شهری 13

 46448 وپرورشآموزش 14

 486/252 جمع

 ی استان زیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 86کمیسیون در سال  المنفعهعامی هاکمک: وضعیت 59جدول 

 مبلغ به میلیون ریال بخش  ردیف

 13733775 وپرورشآموزش 1

 222 بنیاد شهید 2

 16622 کمک به امور فرهنگی، مذهبی 3

 128622 عمران شهری 4

 6244 روستاییعمران  5

 28222 بنادر 6

 2172 بسیج 7

 1152 کمیته امداد 8

 792 بهزیستی 9

 5622 فارسجیخلدانشگاه  12

 5952 دانشگاه پیام نور 11

 7222 دانشگاه علوم پزشکی 12

 4452 حوزه علمیه 13

 12622 یبدنتیترب 14

 32622 آبرسانی 15

 222222 راه و ترابری 16

 622 شناسیایران 17
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 مبلغ به میلیون ریال بخش  ردیف

 742 ایفنی و حرفه 18

 444827775 جمع 

 ی استان زیربرنامهمأخذ : سازمان مدیریت و 

 نتایج و دستاوردهای مهم تشکیل کمیسیون تعامل

 افزاریدستاوردهای نرم -الف

کیل های قبل از تشیکی از دستاوردهای مهم تشکیل کمیسیون تعامل تبدیل فضای تقابل موجود در سال .1

فضای تعامل و همکاری بین مدیریت استان و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بود که کمیسیون به 

 موجب ادامه کار در یک فضای آرام گردید.

خش های اجرایی در بتصویب برنامه تعامل استان با پارس جنوبی و مشخص نمودن وظایف هر یک از دستگاه .2

ریزی پیش کمیسیون بود که موجب شد از ابتدا کار با برنامه و حوزه مربوط به خود، دیگر دستاورد مهم تشکیل

 برود.

ای از مدههای مالیاتی بخش عهای استان، انتقال حسابیدستاورد دیگر تشکیل این کمیسیون به همراه پیگیر .3

بینی شده در برنامه سوم توسعه موجب های موجود در منطقه به استان بود که در کنار مکانیزم پیششرکت

 ها.در تمامی بخش مروربهزایش چشمگیر اعتبارات عمرانی استان گردید و تأثیر آن اف

های متعاقب آن جلوگیری از تصویب حوزه نفوذ منطقه ویژه دستاوردهای تشکیل کمیسیون و پیگیری ازجمله .4

پذیر ردر شورایعالی شهرسازی )مطالعات مهندسین مشاور گنو( و متعاقب آن تصویب طرح آمایش نواحی تأثی

ای از مطالبات بخش عمده باًیتقردر هیئت محترم دولت است که  84از حوزه گازی پارس جنوبی در تیرماه 

و  های مهمشود در صورت اجرایی شدن این مصوبه گامبینی میاستان در این مصوبه گنجانده شده و پیش

 اساسی در زمینه توسعه استان برداشته شود.

های ایجاد کارهای عملی برای تسریع در توسعه استان بوشهر با استفاده از پتانسیلراهبررسی  "انجام مطالعات  .5

 فصل توسط مهندسین مشاور دریا دانش. 9در قالب  "شده در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

فت با نهای برنامه تعامل استان با پارس جنوبی برای تأمین اعتبار از طریق مجموعه وزارت بندی پروژهاولویت .6

 است. ماندهیباقمیلیارد که متأسفانه بال اقدام  1222 بربالغاعتباری 

 افزاریدستاوردهای سخت -ب

 عسلویه که بخش اعظم کار ساخت آن به پایان رسیده است،-احداث بزرگراه بوشهر-1
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 احداث دانشکده گاز و پتروشیمی،-2

 ای کنگان،احداث مرکز فنی و حرفه-3

 کالس درس در بخش آموزش عمومی، 422احداث حدود -4

 تختخوابی تأمین اجتماعی، 32تجهیز بیمارستان کنگان و احداث بیمارستان -5

 احداث سه سالن ورزشی در عسلویه، نخل تقی و بردخون، -6

 مگاواتی برق عسلویه،1222آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه -7

 نگان، جم و عسلویه،های کواحد منازل سازمانی در شهرستان 152احداث -8

 نفت و راه و شهرسازی، یهاوزارتخانهعسلویه بین -بوشهر-آهن شیرازنامه احداث راهامضاء توافق-9

های در شهرستان ژهیوبههای مختلف در مناطق مختلف استان ها پروژه کوچک و بزرگ دیگر در بخشاجرای ده -12

میلیارد تومان بوده  122 بربالغهای وزارت نفت نفت که مجموع کمککنگان، جم و دیر از محل اعتبارات استانی، ملی و 

 . است

 یریگجهینتی و بندجمع -1-2-2-5-4-2

 یحقق آن ضرورت منظوربهبه توسعه ملی است و  ابییدست ریو اثرگذار در مس اتییح ارییک مسئله بس یامنطقهتوسعه 

 نیا در یزیررنامهبنظام  ریشود. یکی از تداب دهیکشور اندیش یریگمیتصمتوسط نظام  یاستهیشا ریاست توجهات و تداب

 ابییدست ریدر مس ایدن یاز کشورها یارییکی از اقداماتی که بس است. مذکور نیقوان یو ایجاد نهاد مجر یگذارقانون، ارتباط

توسعه  یهاامهبرنحتی قبل از  یهامنطقتوجه به مسئله توسعه  زیاست. در ایران ن ییتمرکززدا اندآورده یبه توسعه به آن رو

ده است. بحث درآم  قانون صورتبهتوسعه استانی  یهابرنامه هیاجتماعی و فرهنگی صورت گرفته و در ادامه با ته ،یاقتصاد

استانی که  یابه نهاده یمرکز ینهادها اراتیتفویض برخی اخت باهدفو توسعه استان  یزیربرنامه یشورا لیمربوط به تشک

  .مطرح شده است  خرد جمعی یمبنا بر

و توسعه  یزیربرنامه یشورا" توسعه، اشاراتی به توسعه یهابرنامه، حتی قبل از تدوین دهدیمانجام شده نشان  یهایبررس

است. در  نهاد متولی توسعه استانی معرفی شده عنوانبه زیوجود داشته و از برنامه سوم توسعه به بعد ن هااستانمناطق و  "استان

وبات شورای مص ،یامنطقهتوسعه استانی و  یزیربرنامهمطالعه حاضر پس از مرور سابقه تاریخی توجهات صورت گرفته به 

ررسی رد بقانونی شورا مو وظایفمرتبط بودن با  ازلحاظبررسی مصوبات ، ءاز منظر اعضاو توسعه ،ساختار شورا  یزیربرنامه

 :دهدیمصورت گرفته در این مطالعه نشان  یهایبررس و تحلیل قرار گرفت.
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وظیفه تعیین شده است ، که این وظایف اهمیت نقش  19 برای شورا و توسعه یزیربرنامهشورای  نامهنییآ 4طبق ماده 

 .  دهدیمنشان  وضوحبهاستان  یریگمیتصمشورا را در نظام 

 :  دیآیم به دستنتایج زیر  93الی  84و توسعه از سال  یزیربرنامهبا دقت در مصوبات شورای 

درصد از  52. یعنی چیزی حدود باشدیمی و توسعه مربوط به بند ق مصوبه زیربرنامهشورای  ماتیاز تصمدرصد  48.2

 نبوده است ی مورد نظر در اموری به تصویب رسیده که مربوط به وظایف اصلی و مهم شوراهاسالمصوبات شورا طی 

درصد  19.7با  اشهرستان بر اساس پیشنهاد دبیر شورای استان به تفکیک های سرمایهبررسی و توزیع اعتبارات تملک دارایی.

 یهاطرحتصویب  درصد ، 8.3با  ای شهرستانهای سرمایهبررسی، تصویب و ابالغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک دارایی،

بررسی و توزیع درصد ،  6با  های توسعه استانخدمات شهری و روستایی در قالب برنامه مراتبسلسلهتوسعه و عمران و 

درصد به ترتیب دارای بیشترین سهم از  4با  «دستگـاه ـ برنامه»اجرایی استانی به تفکیک  یهادستگاهای اعتبارات هزینه

 .اندبودهشورا  فیاز وظامصوبات 

ی هایدارائدرصد از مصوبات شورا مربوط به اعتبارات تملک  38که حدود  شودیمبا نگاهی به ارقام باال مشاهده 

 .  باشدیم الذکرفوقی هاسالی اعتباری استان در هادغدغهی و انهیهزی و اهیسرما

 نیتأمام های استقرار نظپیشنهاد برنامه "م"،  بررسی و تصویب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان "ج"در بندهای  

 یمیمذکر شده هیچ تص یهاسالطی یک نسخه از قرارداد سند بودجه ساالنه استان  ارائه "ف"و  اجتماعی ملی در سطح استان

 اتخاذ نشده است.

 های توسعه بلندمدت استان، بررسی وگیریهای توسعه استان شامل جهتبرنامه دییتأبررسی و در بندهای مهمی چون 

 های توسعه مشارکت زنان و جوانان تهیه، تدوین و نظارت بر برنامهپیشنهاد برنامه ،وسعه استانمدت تهای میانتصویب برنامه

 یهاراهی بررس ،اتخاذ تدابیر الزم برای تحقق درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت ،استان و شهرستان سالهپنجعملیاتی 

هماهنگی  تعامل فعال با شورای ،یی توسعه منابع انسانیهای اجراپیشنهاد برنامه ،اندازهای بخش غیردولتیتجهیز و جذب پس

 را به خود اختصاص داده است. 93الی  84ی هاسالدرصد از مصوبات را طی  12حدود  درمجموع توسعه منطقه

 ی در شورایرنفتیغدر مورد مسائل توسعه صادرات  ستیبایم الزاماًو  باشدیم زیخنفتاینکه استان بوشهر استانی  وجود با

گیری در مورد بررسی و تصمیم "ل"ی و توسعه مسائل و مشکل صادرات بررسی شده و به شور گذاشته شود در بند زیربرنامه

 ی به تصویب نرسیده است.امصوبه گونهچیهی ذکر شده هاسالطی توسعه صادرات غیرنفتی استان 

بوده و  مدتکوتاهی زیربرنامهکه مربوط به  باشدیمی مربوط به تصمیماتی زیربرنامهدرصد از تصمیمات شورای  64.4

 .باشدیمدرصد  1.4بسیار ناچیز و تنها  بلندمدت. سهم تصمیمات باشدیمدرصد  34.2نیز  مدتانیمسهم 
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ی هایدارائتوزیع اعتبارات تملک  مخصوصاًی ذکر شده در بخش اقتصادی و هاسالمصوبات در درصد از  44.7حدود 

 ی به تصویب رسیده است . انهیهزی و اهیسرما

و  باشدیموظیفه  19ی و توسعه دارای زیربرنامهارقام ذکر شده باال حاکی از آن است با وجود آن که شورای  آمار و

لیدی ی اقتصادی ، اجتماعی ، زیربنایی و توهابخشتصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورا باید زمینه ایجاد توسعه را درکلیه 

ت بوده و و در مورد اعتبارا مدتکوتاهر عمل چنین چیزی به واقعیت تبدیل نشده و بیشتر مصوبات دارای دید فراهم نماید د

 تنها در چند بند از وظایف شورا خالصه شده است.

یی که هاسالکه در  میشویممتوجه این واقعیت  93الی  84ی هاسالهمچنین با بررسی تعداد جلسات و مصوبات طی 

ی معطوف بوده است تعداد جلسات بیشتری برگزار شده و افراد شرکت زیربرنامهی و اتوسعهدغدغه مسئولین استان به امور 

ه به یی که بازدهی بیشتر و دارای دید بلند مدتری بودهابخشو مصوبات در  اندداشتهکننده در جلسات نیز حضور بیشتری 

مسئولین استان به امور برنامه و توسعه منطقه معطوف نبوده است تعداد  دغدغهی که یهاسالتصویب رسیده است . ولی در 

ی و اهیاشحآن کمتر و دید مسئولین استان معطوف به مسائل  تبعبهجلسات کمتری برگزار شده است و تعداد مصوبات نیز 

 شده است . و زود بازده خالصه مدتکوتاهو بیشتر در زمینه اعتبارات و تصمیمات  مدتکوتاه

در  جمعی در مقابل فردی توجه و یریگمیتصمگروهی باید به مزایای  یریگمیتصمدر اهمیت تصمیمات و پیامدهای 

و  یزیرهبرنامدر شورای  چراکهو بهره را جست،  یسودمند، حداکثر  شودیمجلساتی که در راستای وظایف شورا تشکیل 

اروی و مشکالت روی مسائلجمعی استوار است، هدف حل  یریگمیتصمو آن بر مشارکت گروهی  و اساستوسعه که مبنا 

 ست . ا در فرایند توسعه استان برای حل این مشکالت ییجوچارهمدیران در مجموعه نظام مدیریتی و عملیاتی استان و 

لیرغم که ع سازدیمما را به این حقیقت رهنمون  الذکرفوق یهاسالطی  و توسعه یزیربرنامهبررسی مصوبات شورای 

حل  مربوط به اعتبارات و مسائل متأسفانهتالش مدیران استان در برگزاری هرچه بهتر جلسات در راستای وظایف شورا ، 

 یز سوا استان را فراهم ننموده است . یهادغدغه ی اجرایی، مجالی برای بررسی دیگرهادستگاه یانهیهزمشکالت اعتبارات 

لع، و اظهارات کارشناسان مط الذکرفوق یهانامهنییآ بر اساسو توسعه استان  یزیربرنامه یدیگر بررسی ساختار شورا

تأثر وابستگی شغلی سایر اعضا به استاندار، نظر ایشان م لیدل و توسعه به یزیربرنامه یحکایت از آن دارد که در اغلب شوراها

 استقالل آرا وجود ندارد.  هایریگمیتصمگفت در  توانیماستاندار بوده و بنابراین  ازنظر

رفته تخصصی در نظر گ یهاکارگروه یاز وظایف برا عییوس فی، طدهندیماجرایی این شورا نشان  یهانامهنییآ عالوهبه

در  رسدیمنظر  مستلزم وجود برنامه است و به هاخواستهاز آن وظایف و  هرکدامشده است. این در حالی است که تحقق 

  خارج است. ی اجرایی استانهادستگاهمالی و انسانی  تیاز ظرف هاآنهمزمان  شبردیاز موارد، پ یاریبس
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شخصی در م یو توسعه استان دستاوردها یزیربرنامه یانجام شده در این مطالعه، ساختار فعلی شورا یهایبررس بر اساس

 توسعه استانی نداشته است.  ریمس

ی امنطقهی زیربرنامهنظام است تعریف مشخصی از  یاستانی، ابتدا ضرور یهابرنامهتحقق  یبرا رسدیمنظر  بنابراین به

هت فعلی در ج ینهادها یتوانمندساز منظوربهسپس  ملی با آن همراه گردد. یریگمیتصمارائه و در ادامه اراده و نگاه نظام 

  ی نهادی و آماری تدوین شود.هارساختیزانسانی ایجاد  یرویو آموزش ن نیو تأم اراتیافزایش اخت

 وانتینمی و توسعه وجود ندارد زیربرنامهنهاد نظارتی جهت بررسی عملکرد شورای  گونهچیههمچنین از آن جا که 

ی و توسعه اجرایی شده است بنابراین طراحی یک نظام کنترل ، بازخورد زیربرنامهمشخص نمود تا چه اندازه مصوبات شورای 

  . شودیمبهبود عملکرد شورا توصیه  منظوربهشی و ارزیابی اثربخ

 یابیمثبت ارز اریخود بس نوبهبه هایکاست رغمیعل ،ییاجرا یهادستگاه یبرنامه برا نیتعامل و تدو ونیسیکم لیتشک

 یخوب یاهتیاستان به موفق درمجموعتا  دهیها موجب گرددر دستگاه یو تحرک نسب تیحساس جادیضمن ا رایز شود،یم

 نائل گردد.

موفق  یطور نسببه توانیعملکرد استان را م درمجموعها، از برنامه یبعض یدر اجرا قیعدم توف رغمیعل یطورکلبه

 .نمود یابیارز

و  اشندبیمربوط حوزه خود با ابهام مواجه م یهابرنامه یاجرا یریگیپ یدر مورد چگونگ ییاجرا یهااز دستگاه یبرخ

با  ییاجرا یهاجهت اتصال دستگاه یاکردن آن، حلقه مفقوده یاتیبرنامه تا عمل نیتدو رهیدر زنج رسدیبه نظر م یطورکلبه

 وجود دارد. ژهیمنطقه و

ورت ص ژهیها در رابطه با تعامل با منطقه وآن یمرکز یهاکه توسط سازمان یاز اقدامات ییاجرا یهااز دستگاه یبرخ

تلف تحرک مخ لیبه دال ییاجرا یهااز دستگاه یبرخهمچنین .باشدینم روزبهها اطالعات آن نکهیا ای انداطالعیب ای ردیگیم

 یها منوط و مشروط به فراهم شدن برخبرنامه یبرخ یاند. اجراشده را نداشته نیتدو یهانمودن برنامه یاتیعمل یبرا یجد

شدن  یاتیعمل ،نیشیبرنامه پ یعدم اجرا ای ازیمکانات مورد نا هیعدم ته لیکه به دل باشدیم یگریبرنامه د یاجرا ایامکانات و 

 .نگشته است ریپذها امکانبرنامه نیا

 یاتیعمل یرا برا یمشکالت ها،نهیزم یواحد در آن منطقه در برخ تیریعدم مد نیهمچن ژه،یطرح جامع منطقه و هیعدم ته

 تیسئولممروزه مقوله ادر مورد کمیسیون تعامل با پارس جنوبی باید گفت، آورده است  به وجودشده  نیشدن برنامه تدو

فع خیز و تالش برای رهای وارده به مناطق نفتنفتی و لزوم توجه به آسیب یهاطرحاجتماعی صنعت نفت در زمان اجرای 
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ه از شده است. مردمی کهای اصلی مردم استان بوشهر تبدیل محرومیت مناطق اطراف تأسیسات صنعتی به یکی از دغدغه

  .اندشمال تا جنوب استان درگیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

متمادی گذشته روابط و تعامالت صنعت نفت و مدیریت ارشد استان نوساناتی شدید  یهاسالواقعیت آن است که طی 

ی مدیریت ارشد استان تعامل با ترین دوره برقرارای خاص این روابط چندان حسنه نبوده است. مهمداشته و جز در دوره

صنعت نفت، در زمان توسعه میدان گازی پارس جنوبی و در دوره استانداری مهندس تبادار بود که در آن دوره، کمیسیون 

ای از اقدامات عمرانی صورت گرفته در آن دوره حاصل مصوبات و تعامل با پارس جنوبی تشکیل شد و بخش عمده

 .دهای آن کمیسیون بوپیگیری

قه ویژه های کمیسیون تعامل با منطاهم فعالیت استان ریزیمستندات ارائه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه بر اساس 

انجام گرفته است که تدوین طرح آمایش منطقه ویژه اقتصادی انرژی  1384تا  1382های اقتصادی انرژی پارس طی سال

باشد؛ اما پس از تغییر دولت وقت و با تغییراتی که در سیستم ن موضوع میمبین ای1384پارس در همین دوره یعنی در سال 

ق منابع مشهود طب کهیطوربهروند تعامل این کمیسیون با منطقه ویژه رو به افول نهاد  کمکممدیریتی کشور ایجاد گردید 

تا  1382این تعامالت از سال  برگزار شده است. نکته حائز اهمیت اینکه اوج 1388آخرین جلسات این کمیسیون در سال 

ترین تعداد جلسات برگزار شده بنابر دالیل مذکور با کم 1388تا  1385های بعد یعنی صورت گرفته و در سال 1384سال

 پرونده کمیسیون تعامل بسته شده است.  عمالً

و  یسازآمادهنامه مصوب با هدف نحوه که کمیسیون تعامل با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس طبق آییناز آنجایی

دهی جهت برآوردن نیازهای زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و حوزه نفوذ آن شکل و ظهور یافت و در سازمان

داشته باشد اما  یدر پ بیشتر استان راهای توسعه هرچه توانست زمینهیهای چشمگیری نیز حاصل شد که مابتدای راه پیشرفت

توان گفت می تیرنهاددر میانه راه و در اوج فعالیت این کمیسیون با تغییر سیستم مدیریتی دستخوش تغییرات تدریجی شد و 

 هویت قانونی این کمیسیون و اهداف آن به دست فراموشی سپرده شد.

ای فعال در ه، چه استاندار، چه نمایندگان مجلس و... باید بکوشند همه شرکتهیفقیوله نماینده مدیریت ارشد استان چ

ن است در حاشیه امن ممانعت کنند. حقیقت آ هاآنعسلویه را در فرایند تعامل با پارس جنوبی به کار گیرند و از قرار گرفتن 

و  ای و گرفتن اعتبارات عمرانی به نگاه سهامداریاز نگاه صدقهکه نگاه مردم و مدیران استان بوشهر به پارس جنوبی باید 

سند  کهییازآنجا. مایکسب مناصب مدیریتی تغییر یابد. تداوم تجربه گذشته ما را به جایگاهی خواهد رساند که تاکنون بوده

میسیون در ه نقش تأثیرگذار این کریزان با علم برود برنامهباشد انتظار میای میآمایش سرزمینی یک برنامه بلندمدت منطقه

 های این کمیسیون همت گمارند.توسعه استان بوشهر و حوزه نفوذ آن، بر تجدید فعالیت
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 اداره استان ییساختار فضا لیتحل -1-2-2-6

استان بوشهر به دلیل ساحلی بودن و همچنین برخورداری از منابع عظیم نفت دارای ساختار پیچیده ای است و همین تنوع، 

مختلف  هایسازد. کشمکش منافع نیروهای اجتماعی و رقابت مدیران بخشیاسی و نظام اداری استان را دشوار میمدیریت س

شهر و روستا( و منازعه میان مدیران بومی و غیربومی بخشی از مباحث جاری در نظام مدیریتی  ،)بر حسب منطقه، شهرستان

 گردد. است که گاه منجر به اتالف توان سازمانی می

 استانتقسیمات کشوری  قلمرو فضایی و تحلیل -1-2-2-6-1

ای هکننده چارچوب و محدودهحال، تعیینترین واحد تقسیمات کشوری است و درعینقلمرو فضایی استان، بزرگ

جغرافیایی عملکرد نهادهای مدیریتی و اجرایی مرکزی است. شبکه اداره استان بر محور استانداری و در سطح دوم فرمانداری 

ها و نهادهای اجرایی نظارت دارند و به شکایات مردم شوند که بر عملکرد سازمانها مدیریت میسوم بخشداری و در سطح

 کنند. رسیدگی می

 استان

و به تبع آن تابع  مراتبی تابع استانسلسله ایشود که به گونهقلمرو استان به چند زیر بخش یا خرد منطقه دیگر تقسیم می

توسعه یزی و رتوان به شورای برنامهریزی فضایی میای اصلی برنامهز جمله عناصر استانی و منطقها حکومت مرکزی هستند.

 اشاره کرد. ریزی استانداری(ریزی استان )معاونت برنامهسازمان مدیریت و برنامه استان،

 شهرستان

د های تهیه و ابالغ شده محدوطرح ریزی بسیار محدود بوده و صرفاً به اجراینقش عناصر شهرستانی در فرایند برنامه

ها و ادارات ریزی شهرستان اشاره کرد که همراه با سازمانتوان به فرمانداری و کمیته برنامهاما از جمله این عناصر می ،شودمی

 کنند.دولتی و شوراهایی مانند شورای تأمین و شورای اداری شهرستان را اداره می

 بخش

شهرستان  ر خالفشود. همچنین ببخشدار بیشتر یک مقام اجرایی تلقی می ،مقامی سیاسی استبرخالف فرماندار که بیشتر 

در سطح بخش فقط شعب برخی ادارات مثل آموزش و پرورش و بهداشت  ،ها در آن مستقر هستندکه اکثر شعب وزارتخانه

 تری دارد.های اداری بخش تنوع و تعدد بسیار کمشوند. بنابراین سازمانو درمان مستقر می

 دهستان

ی باشد اهای طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن است. سطح دهستان باید به اندازهدارای ویژگی دهستانقلمرو 

 های زیاد، متوسط و کم باشد. که میزان جمعیت در آن با تراکم
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ستان خوزستان و قسمتی از استان ( استان بوشهر از شمال به ا1394بر اساس آخرین نقشه تقسیمات کشور )وزارت کشور، 

کهکیلویه و بویر احمد، از جنوب به خلیج فارس و قسمتی از استان هرمزگان، از مشرق به استان فارس و از مغرب به خلیج 

لی زیادی در تقسیمات داخ های گذشته شاهد تغییراته در دهههایی است کاستان بوشهر ازجمله استان. فارس محدود است

ثابت بوده است اما تغییرات در تقسیمات داخلی داشته  1395تا  1375ی موردبررسحدوده استان در سه دوره بوده است. م

ی که استان بوشهر اگونهبههای این استان مشاهده کرد شهرستان 2توان در افزایش تعداد ترین این تغییرات را میاست. مهم

یابد. مطابق آخرین تقسیمات شهرستان افزایش می 12سرشماری به که در آخرین  شدهلیتشکشهرستان  8از  1365در سال 

  یابد.می دارای جمعیت تغییر هایآبادیپارچه  618و شهر  37شهرستان ،  12سیاسی استان بوشهر به 

 1321بندر بوشهر در سال -گردد. شهربر می 1312سال و شهر تاریخی برازجان به قبل از بندر تاریخی بوشهر-تاسیس شهر

شهر خورموج، دیلم،  7به عنوان یک نقطه شهری تبدیل گردید. در دوره ده سال بعد،  1327شهر تاریخی برازجان در سال  و

گناوه، کنگان، ریگ، اهرم و یندر دیر که امروز عموماً مرکزیت شهرستان های استان را بر عهده دارند به شبکه شهری اضافه 

 در طول این دو .های شهری دانستی بایست دوره کمترین تحوالت سکونتگاهرا م 1355-1345و  1375-1365شدند. دوره 

 5، 75-1365نقطه می رسد. در دوره  11دوره با اضافه شدن شهرهای خارگ و سعد آباد، مجموع تعداد شهرهای استان به 

 22ا در طول بعد یعنی تنهآبادی کاکی، جم، شبانکاره، آب پخش و دلوار به سکونتگاه شهری تبدیل شدند. از این دوره به 

سال مذکور،  22، بیشترین تحوالت سکونتگاهی استان رقم خورده است. در طول 1395سال تا سرشماری نفوس و مسکن 

شهر به نظام شهری استان اضافه می شوند. شهرهایی که عموماً کارکرد روستایی داشته و البته به عنوان مرکز خدمات  21

شهر بادوله، دوراهک، بوشکان، آباد و  5ایفای نقش می کرده اند. در مجموع با اضافه شدن حوزه بالفصل روستایی خود 

 شهر رسیده است. 37به  1394شهر شمار شهرهای استان بوشهر مطابق با آخرین تقسیمات سیاسی در سال عالی

 : طبقه بندی نقاط شهری از حیث دوره زمانی تاسیس61جدول 

 تعداد شهر 1395جمعیت  تاریخ تاسیس شهر نام شهر ه زمانیدور

 1335قبل از 
 223,504 1321 بوشهر

2 
 110,567 1327 برازجان

1335-1345 

 60,187 1341 بندرکنگان

7 

 73,472 1341 بندر گناوه

 40,722 1337 خورموج

 25,730 1337 بندر دیلم
 6,252 1343 بندر ریگ
 24,083 1345 بندر دیر

 15,198 1344 اهرم
 2 8,193 1348 خارگ 1345-1355
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 تعداد شهر 1395جمعیت  تاریخ تاسیس شهر نام شهر ه زمانیدور

 8,248 1354 سعدآباد
 هیچ سکونتگاهی در این دوره به شبکه شهری اضافه نشده است. 1365-1375

1365-1375 

 12,119 1369 کاکی

5 

 7,900 1369 شبانکاره
 18,913 1375 آبپخش

 1375 جم
31,436 

 

 4,442 1375 دلوار

1375-1385 

 6,436 1378 دالکی

13 

 2,731 1378 امام حسن

 18,702 1379 چغادک

 11,222 1379 وحدتیه

 6,827 1379 آبدان

 5,333 1379 بردخون

 14,126 1382 بنک

 3,242 1382 نخل تقی

 13,557 1382 عسلویه

 3,242 1383 تنگ ارم

 2,463 1383 کلمه

 6,992 1384 سیراف

 3,282 1384 ریز

1385-1392 

 2,747 1387 شنبه

 3,400 1388 انارستان 3

 7,112 1389 بردستان

1392-1395 

 4,852 1391 دوراهک

5 

 4,028 1391 بادوله

 3,787 1391 آباد

 2,135 1391 بوشکان

 23,178 1394 عالیشهر

 37 835,955 1395بر پایه تقسیمات سیاسی سال  1395جمع جمعیت شهرها بر اساس سرشماری 

 )ماخذ: طبقه بندی مشاور بر اساس اطالعات اخذ شده از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر(
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 استان ارتباطات سیاسیتحلیل  -1-2-2-6-2

 ها میان مراکز شهری استان قابلترین روابطی هستند که به دلیل ماهیت ضروری آنروابط اداری سیاسی از جمله بارز

دهد، ترین عواملی که نحوه برقراری روابط سیاسی و اداری مراکز شهری را تحت تأثیر قرار میبررسی هستند. از جمله مهم

گیری مراکز اداری و سیاسی به شکلی مستقیم در ارتباط با ست. جایجایگاه مراکز شهری در تقسیمات سیاسی کشور ا

ب تقسیمات مراتشود، بنابراین بدیهی است شهرهایی که در جایگاه باالتری از سلسله تقسیمات سیاسی کشور مطرح می

نابرین گرافی برای ر نمایند. بتر برقرااند، روابط سیاسی و اداری بیشتری را با سایر مراکز واقع در سطوح پایینسیاسی واقع شده

ا بین مرکز استان، مرکز شهرستان، مرکز بخش، مرکز دهستان و سایر شهرها رتبیین روابط سیاسی استان رسم شد که ارتباط 

باالترین سطح ارتباط بین مرکز استان و مراکز شهرستان برقرار است. این در حالی است که پایین ترین سطح  نشان می دهد.

 ین مراکز بخش و همچنین مراکز دهستان با مرکز استان وجود دارد.ارتباط ب

درت بندی شهرهای استان به لحاظ میزان قشهرهای استان، به همراه سطح مراتب روابط سیاسیگر سلسلهنمایشبنابراین 

 باشد.ها در خصوص انواع روابط میآن

 ی تقسیمات سیاسی استان: ارتباطات بین واحدها89نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ : مطالعات مشاور

  

 مرکز استان

 مرکز شهرستان

 مرکز بخش

مرکز دهستان و سایر 

 شهرها

 سطح یک

 سطح دو

 سطح سه

سطح چهار 

 سطح پنج
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استان )نقاط قوت و ضعف، فرصت و  یو ادار یاسیس تیاز وضع یریگ جهیو نت یبند جمع -1-2-2-7

 (دیتهد

در این بخش فرآیند سنجش و تحلیل ساختار سیاسی و اداری استان در چارچوب تعیین عوامل درونی و بیرونی استراتژیک 

ارائه می  SWOTسنجش و تحلیل استراتژیک مؤثر بر سیستم استان در انطباق با مأموریت های سازمانی طرح مبتنی بر فن 

میتی بنیادین های بیرونی اهشود. بنابراین در اینجا شناخت نیروهای منتج از متابولیسم درونی استان و نیروهای منتج از کنش

بیرونی ای هخواهد یافت. بدیهی است این مرحله زمینه را برای تدوین مسیر بهینه هدایت و کنترل متابولیسم درونی و کنش

 در جدول زیر نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت استان ارائه می شود. فراهم خواهد آورد.

 سازمانی ف موثر برآمایش استان از منظر بررسی سیاسی،اداری وضع و نقاط قوت 61جدول 

 نقاط قوت

(Strenghts) 

 نقاط ضعف

(Weaknesse) 

 مدیران عالی رتبه استان وجود تفکر مدیریت مشارکتی در
فقدان جایگاه مشخص برای نهادهای نماینده بخش خصوصی و 

 گیری در خصوص برنامه آمایش استانمردمی در فرآیندهای تصمیم

بومی گرائی و تخصص گرائی در انتصاب مدیران سازمان های 

 استانی

گیری، های الزم برای تصمیمفقدان نظام تولید و انتشار داده

 ریزی، نظارت و پایش برنامه آمایشبرنامه

شکل گیری کمیته های مشترک کار با سازمان های حوزه فرا 

 استانی)نمونه کمیسیون تعامل با پارس جنوبی(

سازمانی و نظام  -فراهم نبودن زیرساخت های پیوندهای بین نهادی

 گردآوری و تبادل اطالعات

ه و حتی اقتصادی منطقتاثیر گذاری بر تصمیمات سیاسی و  قابلیت

 کشوربه دلیل وجود منابع عظیم انرژی در استان

نهادینه شدن تفکر سنتی در سازوکار و بدنه مدیریت دولتی،ظرفیت 

 .پائین منابع انسانی و قوانین و مقررات دست و پا گیر

های ریزی و توسعه استان جهت انجام برنامهوجود شورای برنامه

 هانکالن و هماهنگی بین سازما
 های مناسب جهت استفاده از دولت الکترونیکنبود زیرساخت

 هاعدم ثبات مدیریتی در برخی سازمان های بین سازمانی در ارتقاء عملکردوجود رقابت

 های استانظرفیت پائین منابع انسانی از نظر کیفی در بعضی سازمان ها به مشارکت در برنامه آمایشتمایل سازمان

سازمان های مردم نهاد در بهبود نگرش مردمی نسبت به تاثیرگذاری 

 شرایط زندگی
 هابرداری از پروژهها در تعریف و بهرهعدم هماهنگی بین دستگاه

 های متولی آمایشعدم هماهنگی و ضعف در یکپارچگی بین سازمان رشد شتابان شکل گیری تشکل های کارگری در دهه های اخیر

 عمومی نسبت به نخبگان مذهبی در سطح استانبرخورداری از اعتماد 
ناکارآمدی صنوف استان و نقش کمرنگ آنها در زمینه فعالیت 

 تولیدی و خدمات فنی 

تاثیرات سمن ها در تصمیمات دولتی و بهبود امیدواری نسبت به 

 شرایط زندگی

درک یکسان از نیازها و معضالت فرهنگی و راهکارهای وجود عدم 

 مدیران اجرایی بین درتوسعه فرهنگی 

 اعتماد به رساله ملی استان برخورداری از وضعیت مطلوب در 
ناهم خوانی پتانسیل نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و 

 اقتصادی استان با تعداد و نوع فعالیت مطبوعاتی
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 بررسی سیاسی،اداری و سازمانیفرصت و تهدیدات موثر برآمایش استان از منظر : 62جدول 
 فرصت ها

(opportunity) 

 تهدیدها

(Threats) 

 های یکپارچههای کالن کشور بر ایجاد زیرساختتأکید برنامه

گیری ریزی و تصمیماطالعات مکانی به عنوان مبنای نظام برنامه

 برنامه آمایش

ت نظام تصمیم گیری و مدیریت بین نقش های ناهماهنگی و گسس

 استانی )در بخش انرژی( و سطوح تصمیم گیری استانی.فرا 

سازمانی واگذاری و تفویض  شکل گیری بسترهای قانونی و

 اختیارات دولتی در مقیاس محدود

عدم تناسب نظام سازمانی مدیریت با برنامه ریزی فضائی به ویژه در 

 سطوح پائین تر از سطح استان

 شهرستاناعطای حق اختیار به کمیته برنامه ریزی 
های اجرایی استان و فقدان نهادینه شدن رویکردهای بخشی در سازمان

 های اجراییرویکردهای آمایشی و فضایی در سازمان

شکل گیری کارگروه های تخصصی و اندیشکده های تصمیم 

سازی و آشنائی بدنه کارشناسی استان با مفاهیم علمی در حوزه 

 برنامه ریز ی فضائی

استان به اهرم های سیاسی و پرداختن به جنبه حمایتی از تبدیل صنوف 

 جریان های سیاسی

هم افزایی سرمایه فکری استان با سازماندهی شبکه ارتباطات میان 

 نخبگان و تشکیل انجمن ها، کانون ها و اتاق های فکر
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