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  رزیی استان بوشهر و ربانهمسازمان مدرییت 

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر

 شیآما یراهبرد رنامهب عنوان گزارش:

 نجمپ امگمرحله اول، ارتباط با شرح خدمات: 

 ینگارندهیآ: بررسی و تحلیل تلفیق و گروه

 5002212B0021303018RE102971225 شناسه گزارش:

 تیم مطالعاتی برنامه آمایش:

 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 ضی ثابت قدم. حسین ارامی . مرت مجتبی رفیعیان توفیق،  روزیف مشاوران عالی: 

 / سعید نجد عطاییخواجه برج سفیدی آرمان ی:فن ریمد
 / نصیبه قاسمیانسونیا کریمیمدیر اجرایی: 

 ی اصلی مطالعاتی:هاسرگروه

 کوروش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

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

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 رضا جاللیداری و سازمانی: ا-بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:

 اصل مسعود جودت بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

 رامین ساعد موچشی بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 و تحلیل بخش گردشگری: بهزاد بهروزیبررسی 

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و

 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهی

 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT  :مرتضی بیدگلیو گرافیک 

 تلفیق : رضا احمدیان 

 آینده نگاری: طاها ربانی

 آدرس کارفرما:

 بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان بیسیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 5313355515کد پستی: 355-55335353دورنگار:   355-55335533-1تلفن: 

 info@mpob.irپست الکترونیکی:  www.mpob.irآدرس جایگاه الکترونیکی: 

 آدرس مشاور:

 51خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک 

 133634335پستی: کد 66355683دورنگار:  66355683-4تلفن: 

 info@maab.co.irپست الکترونیکی:.maab.co.ir wwwاینترنتی: سایت 

 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 
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mailto:info@mpob.ir


 

 

 

 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان
  مدیر اجرایی:                       مدیر فنی: ،مجتبی رفیعیانفیروز توفیقمشاوران عالی: 

  / نصیبه قاسمیانسونیا کریمی / سعید نجد عطاییآرمان خواجه برج سفیدی حسین آرامی و رتضی ثابت قدمم

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

 مدیر گروه: کوروش کمالی

 ودیعلی محم
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 رضا جاللیمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 علی رشیدی

 نصیبه قاسمیان

 مدیر گروه: حمید محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 یست:گروه بررسی و تحلیل محیط ز
 های زیربنایی:گروه تحلیل ویژگی

 مدیر گروه: صدیقه فیضی مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسی و تحلیل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : میثم نصیریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

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

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

 مرتضی بیدگلیمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیمهسا جالل گروه بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 موچشی رامین ساعدمدیر گروه:  علی رشیدی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 زهرا محتشمی

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 میالد تفنگچی

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

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

 مدیر گروه: رضا احمدیان نسب مدیر گروه: حمید حسین

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسی و تحلیل نظام سکونتگاهی:

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

 ربانیطاها   عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها ربانی

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی نصیبه قاسمیان

 مرتضی بیدگلی  تهمینه الدی

 صدیقه فیضی  گروه بررسی و تحلیل حوزه بخش گردشگری:

 رامین ساعد موچشی ت ایمنی، دفاعی و امنیتی:گروه بررسی و تحلیل مالحظا ناصرپیرحیاتیمدیر گروه: 

 علی اصغر محمدی مدیر گروه: منصور امراللهی هدی پورپیرعلی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  علی رشیدی – حسین صادقی فریده آذربان
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 فهرست مطالب

 أ ............................................................................................................................................................ شگفتاریپ

 1 .........................................................................................................شیآما یراهبرد برنامه: پنجم گام-1-5

 1 .............................................. استان توسعه در یگذارهیسرما یمال منابع برآورد و ییشناسا: اول فصل-1-5-1

 8 ................................................................... کشور متوسط با آن سهیمقا و استان یمال یهاشاخص یبررس -1-5-1-1

 8 ............................................................................................ ثابت و یجار متیق به التیتسه و هاسپرده -1-5-1-1-1

 3 ......................................................................................................................... هاسپرده به التیتسه نسبت -1-5-1-1-2

 3 .............................. ثابت و یجار متیق به التیتسه و هاسپرده راتییتغ درصد و رشد نرخ متوسط -1-5-1-1-3

 13 ........................................................................................ ثابت و یجار متیق به یداخل ناخاص دیتول -1-5-1-1-4

 18 ............................................................................................................. هاسپرده و یداخل ناخالص دیتول -1-5-1-1-5

 15 ..................................................................................................................................... یمال عمق شاخص -1-5-1-1-6

 14 ................................................................................................................................................................ بودجه -1-5-1-2

 88 ................................................................................................................................. یخارج یگذار هیسرما -1-5-1-3

 88 .............. 1335-44 یزمان بازه یط کشور کل و ربوشه استان در مصوب یخارج یگذارهیسرما -1-5-1-3-1

 72 ............ (یمشارکت یزیربودجه انجام به لیتما درصورت) یمشارکت یزیربودجه اتیکل: دوم فصل -1-5-2

 85 ........................... (Public-Private Partnership) یخصوص – یعموم مشارکت وممفه -1-5-2-1

 86 .................................................................... مشارکت توسعه و هایواگذار با مرتبط مقررات و نیقوان -1-5-2-2

 53 ......................... یرساختیز یهاطرح در یردولتیغ بخش مشارکت توسعه یهایینارسا و هاچالش -1-5-2-3

 51 ................................................. یرساختیز یهاطرح در یردولتیغ بخش مشارکت توسعه یراهکارها -1-5-2-4

 51 ................................................................................................. مقررات میتنظ و یگذاراستیس حوزه -1-5-2-4-1

 58 ............................................................ مشارکت یقراردادها یمال یهاتیحما و یمال نیتأم حوزه -1-5-2-4-2

 55 ................................................................................................................................... یسازتیظرف حوزه -1-5-2-4-3

 54 ........................................ کشور در یردولتیغ بخش مشارکت توسعه یراستا در شدهانجام اقدامات -1-5-2-5

 54 ................................................................................................. مقررات میتنظ و یگذاراستیس حوزه -1-5-2-5-1
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 53 ................................................................................................................................................... یمال نیتأم -1-5-2-5-2

 53 ........................................................................................................................... یسازتیظرف و یجیترو -1-5-2-5-3

 53 .................. یخصوص بخش مشارکت توسعه برندهشیپ و بازدارنده لعوام و الزامات ییشناسا -1-5-2-5-4

 53 .................................. گذشته سال دو یط هاپروژه در یردولتیغ بخش مشارکت و یواگذار جینتا -1-5-2-6

 53 ............................................. مختلف یهاحوزه در واگذارشده و یمشارکت یهاپروژه از ییهامونهن -1-5-2-7

 43 ................................................................ یردولتیغ بخش مشارکت توسعه یراستا در یآت یهابرنامه -1-5-2-3

 44 .......................................................................................... یواگذار و مشارکت قابل یعمران یهاپروژه -1-5-2-4

 43 .......................................................................... یواگذار ای مشارکت قابل یاستان یعمران یهاپروژه -1-5-2-11

 33 .............................................................................. یواگذار ای مشارکت لقاب یمل یعمران یهاپروژه -1-5-2-11

 27 ........................................................................................................... شراکت برنامه: سوم فصل -1-5-3

 35 ........... توسعه یهاطرح یاجرا یبرا یخصوص -یاجتماع -یعموم یهاشراکت چارچوب ینیبازب -1-5-3-1

 35 ................................ نیسرزم پهنه در یخصوص -یاجتماع -یعموم شراکت یهاروش انواع یمعرف -1-5-3-2

 36 ......................................................................................................................................... یجهان اتیتجرب -1-5-3-2-1

 36 ....................................... اردن عقبه بندر یمورد مطالعه: بنادر در یخصوص -یعموم مشارکت -1-5-3-2-1-1

 یخصوص یشرکت مشارکت با آب تیفیک یارتقا: آب بخش در یخصوص -یعموم مشارکت -1-5-3-2-1-2

 33 .......................................................................................................................................................................... داسکاتلن در

 31 .............. رلندیا ن،یدوبل منطقه فاضالب طرح: فاضالب بخش در یخصوص یعموم مشارکت -1-5-3-2-1-3

 35 ................................... بلغارستان در زباله دفن :زباله دفن بخش در یخصوص یعموم مشارکت -1-5-3-2-1-4

 یخصوص بخش مشارکت با کیتراف حل: نقل و حمل بخش در یخصوص یعموم مشارکت -1-5-3-2-1-5

 34 .............................................................................................................................................................................. کیبلژ در

 یشمال ساحل یسلطنت مارستانیب توسعه: بهداشت بخش در یخصوص -یعموم کتمشار -1-5-3-2-1-6

 33 .......................................................................................................................................یخصوص بخش لهیوس به یدنیس

 33 ........ هارساختیز توسعه در یخصوص - یعموم مشارکت از استفاده در هیترک کشور تجربه -1-5-3-2-1-7

 33 .......................................... :هارساختیز توسعه در یخصوص - یعموم مشارکت از استفاده در هند کشور تجربه
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 53 ....................................... هارساختیز توسعه در یخصوص -یعموم مشارکت از استفاده در ایاسترال کشور تجربه

 51 ......................... طرح هر از انتظارقابل یعموم خصلت و یشراکت یهاطرح ساختار و عملکرد نییتع -1-5-3-3

 22 ............................................................................................. توسعه یراهبرد برنامه: چهارم فصل -1-5-4

 55 ............................. دستگاه و شیآما یها محور کیتفک به توسعه یاصل یهاطرح و هاپروژه یمعرف -1-5-4-1

 115 ........................................ توسعه یلاص یهاطرح و هاپروژه یمال و یزمان ،یشهرستان یبند تیاولو -1-5-4-2

 155 ...................................................................................... استان توسعه اول ساله پنج برنامه اتیکل نیتدو -1-5-4-3

 145 ............................................................................................................................................................. منابع
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 فهرست جداول

 در یجار متیق به یاعتبار مؤسسه و هابانک یارز و یالیر ییاعطا التیتسه و هاسپرده مانده سهم و مبلغ: 1 جدول

 2 .................................................................................. (الیر اردیلیم) 1341-46 یهاسال یط کشور و بوشهر استان

 در ثابت متیق به یاعتبار مؤسسه و هابانک یارز و یالیر ییاعطا التیتسه و هاسپرده مانده سهم و مبلغ: 2 جدول

 3 .................................................................................. (الیر اردیلیم) 1341-46 یهاسال یط کشور و بوشهر استان

 متیق به التیتسه و یقانون سپرده کسر از پس هاسپرده ها،سپرده مانده از استان سهم و رشد نرخ متوسط: 3 جدول

 6 .................................................................... (الیر اردیلیم) 1346 و 1341 دوره در کشور و بوشهر استان در یجار

 متیق به التیتسه و یقانون سپرده کسر از پس هاسپرده ها،سپرده مانده از استان سهم و رشد نرخ متوسط: 4 جدول

 6 ...................................................................... (الیر اردیلیم) 1346 و 1341 دوره در کشور و بوشهر استان در ثابت

 بوشهر استان در یجار متیق به یونقان رهیذخ کسر از پس هاسپرده و التیتسه سپرده، مانده راتییتغ درصد: 5 جدول

 7 ........................................................................................................................... 1341-46 یهاسال یط کشور و

 بوشهر استان در ثابت متیق به یقانون رهیذخ کسر از پس هاسپرده و التیتسه سپرده، مانده راتییتغ درصد: 6 جدول

 7 ........................................................................................................................... 1341-46 یهاسال یط کشور و

 1341-44 یهاسال یط یجار متیق به کشور از استان افزوده ارزش و یداخل ناخالص دیتول سهم و مبلغ: 7 جدول

 11 ..................................................................................................................................................... (الیر ونیلیم)

 1344-41 یهاسال یط ثابت متیق به کشور از استان افزوده ارزش و یداخل ناخالص دیتول سهم و مبلغ: 3 جدول

 11 ..................................................................................................................................................... (الیر ونیلیم)

 کل و بوشهر استان در امور برحسب یعموم درآمد محل از یاهیسرما یهاییدارا تملک اعتبارات مصوب: 4 جدول

 15 ....................................................................................................... (الیر ونیلیم) 1335-44 یهاسال یط کشور

 و بوشهر استان در امور برحسب یعموم درآمد محل از یاهیسرما یهاییدارا تملک اعتبارات عملکرد: 11 جدول

 Toc3719620_16 ......................................................................... (الیر ونیلیم) 1335-44 یهاسال یط کشور کل

 14 ........ 1335-44 یهاسال یط امور کیتفک به کل از بوشهر استان عملکرد ییدارا تملک اعتبارات سهم: 11 جدول

 یخارج یگذارهیسرما تیحما و قیتشو قانون پوشش تحت مصوب یخارج یارگذهیسرما سهم و مقدار: 12 جدول

 23 ........................................................................ (دالر هزار) 1335-44 یهاسال یط کشور کل از بوشهر استان در
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 1334-43 یهاسال یط کشور کل از بوشهر استان در شده جذب یخارج یگذارهیسرما سهم و مقدار: 13 جدول

 25 ........................................................................................................................................................ (دالر هزار)

 33 ............................... یمل و یاستان کیتفک به ها دران یگذار هیسرما مبلغ و یمشارکت یهاپروژه تعداد: 14 جدول
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 فهرست تصاویر
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 پیشگفتار

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

 سین مشاور مآب ابالغ شد.به شرکت مهند استان بوشهر(

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

متفاوت است، از آن جمله  هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشک مقیاس ملی از مراحل مختلفی

 اندازچشمی به تدوین پژوهندهیآراهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی  تدوین برنامه آمایش در دو سطح

 و سطح کندیمی مشخص المللنیبو  و جایگاه این استان را در سطح ملی پردازدیم در استاناهداف و اقدامات کلیدی 

 .پردازدیم ی مختلف استانهاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائهعملیاتی به 

مشخص به  طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدو در برنامه ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

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

 خدمات به شرح زیر است:

 تدوین سند آمایش اول: مرحله

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

ات یو تجرب هاروشم، یمفاه یدوم، به مطالعه و بررس فصل شود.می یابیو ارز یمرتبط با استان بوشهر، بررس اسناد فرادست

های مکانی آمایش نیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهصل سوم، شامل مدیریت پیشاختصاص دارد. ف یجهان

ی عمومی را به انجام اجماع ساز ی همکاری ودهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذ یهاگروه ییشناساچهارم،  فصل است.

از اختصاص دارد. در یبندی اقدامات موردنتیاولو ربه منظواستان  مسائل یبندو طبقه یشناس مسئلهرساند. فصل پنجم به می

ن الگوی یک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدویو استراتژ یهای اصلل مسائل و مزیتیفصل ششم، تحل

های مطالعاتی الزم برای فصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساسش یاولیه آما

 اختصاص دارد. اسناد توسعه راهبردی و عملیاتی استانتهیه 

ت منابع طبیعی و یبررسی و تحلیل وضعگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

، یو سازمان یادار -یاسیل سی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیو فرهنگ یل اجتماعی، بررسی و تحلستیزطیمح

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

ها، بررسی و تحلیل ن سکونتگاهیب یاصل یوندهایل پیآن، بررسی و تحل ییاستان و ساختار فضا یونتگاهکل نظام سیتحل
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از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت  یریگجهیو نت یبندش استان و جمعیدر آما یتیامن – ی، دفاعیمنیمالحظات ا

 دهد.ی قرار میموردبررسموجود استان را 

 ییاختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسا ییی توسعه فضاوهایسنار یو طراح اندازچشمن ییگام سوم به تب

ن یاستان و تدو ییی توسعه فضاوهایسنار ییناسای استان، شهاتیمأمورالن و ک اندازچشمن یین، تبیادیل اهداف بنیو تحل

 باشد.توسعه استان می یراهبردها

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

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

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

گذاری در گردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

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

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

افزار پایش و ارزیابی برنامه ن و طراحی و تهیه نرمیش سرزمیت آمایریالت مدیشنهاد ارکان و تشکیش استان، پیش آمایپا

 آمایش است.

 ی آمایشتهیه طرح عملیات مرحله دوم:

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

و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات  پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

شده و مدارک مطالعات انجام بر اساسبررسی تفصیلی قابلیت اراضی  تفصیلی موضوعی و موضعی در برنامه آمایش،

مشتمل بر کلیه )های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ها و منابع مالی دستگاهها، برنامهجدید، بررسی طرح

سند آمایش استان در بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در مدخالن(، کمبودها و نواقص آن و جمع ذی

 باشد.صورت لزوم می

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

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

 وسعه است.های اجرایی تسیاست

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 میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح
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و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی  گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه ها و پروژهطرح

زمانی و  بندیهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأم، روش پیشنهادی اجرا

ساله ششم توسعه اقتصادی، پنج برنامههای توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی ها و برنامهها، طرحمالی پروژه

 اجتماعی و فرهنگی استان است.

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

های ارزیابی برنامه و ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخصپایش، 

 باشد.های اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه میسیاست

 پایش و ارزیابی برنامه آمایش مرحله سوم:

 شود.ستان انجام میدر این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش ا

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

پایش توسعه و ارزشیابی برنامه،  دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی ساله دستگاههای توسعه یکایش، کنترل برنامهبررسی برنامه آم

ای دورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتحوالت و تغییرات در محیط

 باشد.آمایش استان می

های معیارها و شاخص بر اساسساله آمایش رای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنجگام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دا

 های موضعی و کوچکپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.در برنامه و پیشنهاد بازنگری اسیمق

-1بند  منطبق با و برنامه راهبردیمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده گزارش  از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح خدمات است. 5
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 قدمهم

می  بر را درزیر اصلی  عنوان 4بطورمشخص  و باشدینماین بخش ازشرح خدمات درچارچوب شرح خدمات ملی 

 گیرد

 ابع مالی سرمایه گذاری درتوسعه استان با تاکید برسرمایه گذاری خارجیشناسایی من -1

 (درصورت تمایل به انجام)مشارکتی  سرمایه گذاریکلیات  -2

 برنامه شراکت -3

 برنامه راهبردی توسعه -4

در این بخش از مطالعات تالش شده درابتدا منابع مالی قابل دسترس در طرح های سرمایه گذاری استان شناسایی 

ن منابع به سه گروه اصلی منابع بخش خصوصی، منابع دولتی و منابع خارجی تقسیم بندی شده است. در شود ای

بخش دوم مطالعات به بررسی ادبیات مربوط به سرمایه گذاری مشارکتی پرداخته و سپس براساس تجارب جهانی 

 برنامه شراکت و طرح های پیشنهادی جهت شراکت معرفی شده است. 

  

ها یافته بوده، بانککه دارای بازارهای مالی کمتر توسعه ر کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذارد

های گوناگون به کاهش میزان ریسک گری مالی پرداخته و با ارائه روشنهادهای مهمی هستند که قادرند به واسطه

ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، گذاری کمک کنند؛ چرا که از طرفی، از مهمرمایهس

ای و عدم استفاده بهینه از منابع موجود بوده و از سوی دیگر، هر اقتصاد پویایی برای تداوم رشد و کمبود منابع سرمایه

ها به صاحبان کسب ها جذب منابع و انتقال آن. وظیفه اصلی بانکگذاری داردتوسعه خود نیاز به جریان دائمی سرمایه

های واقعی اقتصاد کننده منابع مالی بخشترین تأمینعنوان اصلیها بههای اقتصادی است. بانکو کار و فعالیت

 کنند.صورت مرسوم با انگیزه درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی فعالیت میبه

ها و مؤسسات مالی ر گونه شوک، اختالل و یا ناکارآمدی در سیستم اقتصادی مستقیماً بر فعالیت بانکبروز ه

ها و نوسانات قیمتی شدید در سایر بازارهای مالی و دارایی هایی نظیر تورم باال و یا شوکتأثیرگذار بوده و وقوع پدیده

شده پول و ترکیب منابع و تسهیالت اعطایی و در نهایت ت تمامهای عملیاتی و قیمطور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینهبه

 باشد.ها اثرگذار میسودآوری بانک
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 به به 1346ه که تا سال بود الیر اردیلیم 372,743 ی استان بوشهر مبلغبانکی هاسپردهمانده  1341ر سال د

در سال  الیر اردیلیم 341,145 مبلغ زین التیتسهبرابر(. در طرف  4است )بیش از  دهیرس الیر اردیلیم 1,511,424

مشاهده کرد  توانیمبنابراین ؛ (برابر 2.6است ) دهیرس 1346در سال  الیر اردیلیم 346,165 در استان بوشهر به 1341

 به مراتب بیشتر از تسهیالت بوده است. هاسپردهافزایش  میزانکه در طی این دوره 

 

ها و مؤسسه اعتباری به قیمت جاری در ی و ارزی بانکالیریی اعطا التیتسهها و مبلغ و سهم مانده سپرده: 1جدول 

 )میلیارد ریال( 1961-69های استان بوشهر و کشور طی سال
تسهیالتها پس از کسر سپرده قانونیدهسپرهامانده سپردهشرح


استان
کشور

سهم استان


استان
کشور

سهم استان


ستانا

کشور
سهم استان


استان
کشور

سهم استان


استان
کشور

سهم استان


استان
کشور

سهم استان


استان
کشور

م استانسه

 : بانک مرکزی و محاسبات مشاورماخذ
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ها بر مبنای سال ها( از آمارهای باال خارج شود و این شاخصدر صورتی که اثر تورم )افزایش سطح عمومی قیمت

ه شاخص ها از طریق تقسیم متغیرهای اسمی بگردد. نحوه واقعی کردن دادهحاصل می 2سنجیده شود جدول  1345پایه 

شاخص قیمت کاال و بهای خدمات مصرفی استفاده شده است به دست آمده است. همانطور قیمت سال مربوطه که از 

میلیارد به  1341میلیارد ریال در سال  های بانکی استان بوشهر از مبلغ شود مانده سپردهکه مشاهده می

میلیارد ریال در سال  رصد رشد(. در طرف تسهیالت نیز مبلغ د 43رسیده است )بیش از  1346 ریال در سال

بنابراین بر ؛ درصد رشد( -3کاهش یافته است )حدود  1346میلیارد ریال در سال  در استان بوشهر به  1341

افته بلکه درصد افزایش یافته در حالی که تسهیالت نه تنها افزایش نی 43ها های واقعی مانده سپردهحسب شاخص

 درصدی نیز داشته است. 3کاهش 

 
ها و مؤسسه اعتباری به قیمت ثابت در ی و ارزی بانکالیریی اعطا التیتسهها و مبلغ و سهم مانده سپرده: 2جدول 

 )میلیارد ریال( 1961-69های استان بوشهر و کشور طی سال
تسهیالتسپرده قانونی ها پس از کسرسپردههامانده سپردهشرح


استان
کشور

سهم استان


استان
کشور

...سهم استان


استان
کشور

...سهم استان


استان
کشور

...سهم استان


استان
کشور

...سهم استان


استان
کشور

...سهم استان


استان
کشور

...سهم استان

 : بانک مرکزی و محاسبات مشاورماخذ
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به همان میزانی که سپرده در بانک وجود داشته تسهیالت اعطا  1341شود که در سال طبق نمودار زیر مشاهده می

 ها و تسهیالت افزایش یافته است ولی میزان تسهیالت به مقدار کمتری افزایشمیزان سپرده 1346شده است و تا سال 

 داشته است.

ها و مؤسسه اعتباری به قیمت جاری در استان ی و ارزی بانکالیریی اعطا التیتسهها و مبلغ مانده سپرده: 1نمودار 

 )میلیارد ریال( 1961-69های بوشهر طی سال

 
 

ها و مؤسسه اعتباری به قیمت ثابت در استان بوشهر از و ارزی بانک یالیریی اعطا التیتسهها و سهم سپرده: 2نمودار 

 )میلیارد ریال( 1961-69های کل کشور طی سال
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ها پس از کسر سپرده قانونی ارائه شده است. همانطور که ها و سپردهروند متغیرهای تسهیالت، سپرده 3در نمودار 

ها پس از کسر سپرده ها یا سپردهکه سپرده 1343است. برای سال شود جهت حرکت این متغیرها نامتقارن مشاهده می

ها افزایش یافته است که سطح سپرده 1346قانونی افزایش یافته است سطح تسهیالت کاهش یافته است و برای سال 

 سطح تسهیالت کاهش یافته است.

ها پس از کسر سپرده قانونی استان بوشهر از کل کشور طی ی و سپردهها و تسهیالت اعطایسهم مانده سپرده: 9نمودار 

 1961-69های سال

 

 هانسبت تسهیالت به سپرده -1-5-1-2-1

رت تسهیالت اعطا صوها در استان بوشهر بهد از سپردهدرص 41حدود  1341شود در سال مشاهده می 4طبق نمودار 

صورت تسهیالت اعطایی پرداخت شده است. همانطور به هادرصد از سپرده 61، 1346ال که در سشده است در حالی

شود میزان تسهیالت اعطایی در استان بوشهر و کل کشور روند نزولی داشته با این حال نسبت تسهیالت که مشاهده می

 رسد.میواحد درصد  13ها به ها در استان کمتر از متوسط کشوری است و این شکاف در بعضی سالبه سپرده

 1961-69های ها در استان بوشهر طی سالنسبت تسهیالت به مانده سپرده: 4نمودار 
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 ها و تسهیالت به قیمت جاری و ثابتمتوسط نرخ رشد و درصد تغییرات سپرده -1-5-1-9-1

 13 اعطایی در حدود در تسهیالت این نرخدرصد است  26ها در استان، متوسط نرخ رشد سپرده 3طبق جدول 

دهنده رویه انقباضی سیستم نشان واست  تسهیالت ها بیشتر ازصد بوده که به وضوح مشخص است رشد مانده سپردهدر

 26ها ها شکاف بسیار کمتری دارد به نحوی که رشد مانده سپردهبانکی در استان است. در سطح کشور این نسبت

ارائه شده است، متوسط  4ارقام آن در جدول های واقعی که درصد است. بر حسب داده 21و رشد تسهیالت درصد 

 باشد.درصد می 5/1درصد و تسهیالت منفی  7/6ها نرخ رشد سپرده

پس از کسر سپرده قانونی و تسهیالت به قیمت  هاسپرده، هاسپردهمتوسط نرخ رشد و سهم استان از مانده : 9جدول 

 )میلیارد ریال( 1969و  1961وره جاری در استان بوشهر و کشور در د

تسهیالتها پس از کسر سپرده قانونیسپردههامانده سپردهشرح

استان



متوسط نرخ رشد

کشور



%متوسط نرخ رشد

 : بانک مرکزی و محاسبات مشاورماخذ

 

پس از کسر سپرده قانونی و تسهیالت به قیمت  هاسپرده، هاسپردهمتوسط نرخ رشد و سهم استان از مانده : 4جدول 

 )میلیارد ریال( 1969و  1961دوره  ثابت در استان بوشهر و کشور در

تسهیالتها پس از کسر سپرده قانونیسپردههامانده سپردهشرح

استان



متوسط نرخ رشد

کشور



متوسط نرخ رشد

: بانک مرکزی و محاسبات مشاورماخذ

دهد. همانطور که مشاهده کل کشور نشان می نرخ رشد ساالنه متغیرهای پولی را برای استان بوشهر و 5جدول 

وت قابل توجهی ندارد اما در تسهیالت پرداختی ها در سطح استان و کشور تفاشود نرخ رشد ساالنه مانده سپردهمی

این نسبت در استان بیشتر  1345و  1344ها رشد تسهیالت در کل کشور بیشتر از استان است و تنها در سال عمده سال

 شود.از کشور می
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قانونی به قیمت جاری در استان بوشهر پس از کسر ذخیره  هاسپردهدرصد تغییرات مانده سپرده، تسهیالت و : 5جدول 

 1961-69های و کشور طی سال
شرح

مانده سپرده
%%%%%استان
%%%%کشور

ها پس از کسر سپرده

سپرده قانونی
%%%%استان
%%%کشور

تسهیالت
%%%استان
%%کشور

 : محاسبات مشاورماخذ

ه شده است. همانطور که مشاهده ارائ 6ها در جدول های واقعی نرخ رشد تسهیالت و مانده سپردهبر حسب داده

چه در سطح استان و چه برای کل کشور منفی است و برای  42و  41های شود همه متغیرهای پولی برای سالمی

ها و تسهیالت در شود. فارغ از نرخ رشد باال یا پایین، یکی از دالیل منفی شدن رشد مانده سپردههای بعد مثبت میسال

ها رخ ها در این سالاست که به علت شدت تحریم 42و  41ها نا اطمینانی شدید در سال استان و کشور حاکم شدن

ها با افزایش چند برابری رشد اقتصادی ایران منفی شد و جهش نرخ ارز باعث شد قیمت 1342داده است. در سال 

جه شدند. مجموعه این دالیل مواجه شود و بسیاری از بازاهای دارایی مانند طال و مسکن و بورس با شوک قیمتی موا

 ها به سمت بازارهای پر سود ده شد و نرخ رشد متغیرهای پولی را منفی کرد.باعث فرار نقدینگی از بانک

پس از کسر ذخیره قانونی به قیمت ثابت در استان بوشهر  هاسپردهدرصد تغییرات مانده سپرده، تسهیالت و : 9جدول 

 1961-69های ی سالطو کشور 

شرح

مانده سپرده
%%استان
%%%کشور

ها پس از کسر سپرده

سپرده قانونی
%%%%استان
%%کشور

تسهیالت
%%استان
%%%%کشور

 : محاسبات مشاورماخذ

 به هاسپرده مانده تغییرات نمودارهای رشد متغیرهای پولی به قیمت جاری و ثابت در زیر ارائه شده است. درصد

 قیمت به متغیرها این رشد نرخ برای وضعیت این. است 1346 تا 1341 دوره طی زیاد نوسانات هندهد نشان جاری قیمت

 وقتی که طوری به کندمی عمل وقفه یک با رسدمی نظر به استان در متغیرها رشد نرخ تغییرات. دارد وجود هم ثابت

 نرخ کاهش با سال یک از پس استان در شاخص این شود،می مواجه رشد کاهش با کشور سطح در هاسپرده مانده
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 .شودمی مواجه رشد

 در. است شده ارائه کشور و استان برای جاری و ثابت قیمت به پرداختی تسهیالت رشد نرخ 3 و 7 شماره نمودار در

 استان برای شاخص این رشد افزایش شاهد اما کشور، سطح در هاشاخص این کاهش وجود با 1344 و 1343 هایسال

 استان برای شاخص این رشد اما داشته زیادی رشد تسهیالت شاخص کشور سطح در هرچند 1346 سال در ماا هستیم

 است. بوده کاهشی

 1961-69های ها به قیمت جاری در استان بوشهر و کشور طی سالدرصد تغییرات مانده سپرده: 5نمودار 

 
 

 1961-69های ها به قیمت ثابت در استان بوشهر و کشور طی سالدرصد تغییرات مانده سپرده: 9دار نمو
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 1961-69های درصد تغییرات تسهیالت به قیمت جاری در استان بوشهر و کشور طی سال: 7نمودار 

 
 

 1961-69های درصد تغییرات تسهیالت به قیمت ثابت در استان بوشهر و کشور طی سال: 8نمودار 
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 به قیمت جاری و ثابت تولید ناخاص داخلی -1-5-1-4-1

 1344تا  1341های استان و کشور بین سال یهای اقتصادتولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده همه بخش 7در جدول 

توسط مرکز آمار ارائه شده است فقط همین دوره مورد  1344ای تا سال های منطقهبارائه شده است. از آنجا که حسا

درصد است. این در حالی است که  3/4بررسی قرار گرفته است. متوسط سهم استان بوشهر از تولید ناخالص داخلی حدود 

بنابراین استان بوشهر به اندازه  ؛ها و سهم تسهیالت استان بوشهر نسبت به ارقام ملی کمتر از یک درصد استسهم سپرده

کند. یکی از دالیل آن ناشی مشارکت خود در تولید ناخالص داخلی از تسهیالت و منابع اعتباری سیستم بانکی استفاده نمی

. به همین خاطر سهم استان بوشهر از تولید ناخالص داخلی بدون استاز سهم باالی استان بوشهر از تولیدات بخش نفت 

 .شده استررسی بنیز نفت 

 1961-64 یهامبلغ و سهم تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده استان از کشور به قیمت جاری طی سال: 7جدول 

 )میلیون ریال(
ارزش افزودهتولید ناخالص داخلی )بدون نفت(تولید ناخالص داخلی )با نفت(شرح


استان

کل کشور
سهم استان


استان

کل کشور
سهم استان


استان

کل کشور
سهم استان


استان

کل کشور
سهم استان


استان

کل کشور
سهم استان

 : مرکز آمار و محاسبات مشاورماخذ

فزایش نیز داشته سهم استان بوشهر از تولید ناخالص داخلی بدون نفت به جای کاهش، ا شودیمهمانطور که مشاهده 

درصد است در حالیکه سهم استان از تولید  7/5است به طوری که سهم استان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت برابر 

بنابراین این واقعیت که استان نسبت به مشارکتی که در تولید اقتصاد کشور ؛ درصد بوده است 3/4ناخالص داخلی با نفت، 

 به قوت خود باقی است. کندیماعتبارات را دریافت دارد به مراتب سهم کمتری از 
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 1964-61 یهامبلغ و سهم تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده استان از کشور به قیمت ثابت طی سال: 8جدول 

 )میلیون ریال(
تولید ناخالص داخلی )بدون نفت(تولید ناخالص داخلی )با نفت(شرح


استان

کل کشور
سهم استان


استان

کل کشور
سهم استان


استان

کل کشور
سهم استان


استان

کل کشور
سهم استان


استان

کل کشور
سهم استان

 سبات مشاور: مرکز آمار و محاماخذ

 )میلیون ریال( 1961-64های مقدار تولید ناخالص داخلی استان بوشهر به قیمت جاری طی سال: 6نمودار 
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 )میلیون ریال( 1961-64های مقدار تولید ناخالص داخلی استان بوشهر به قیمت ثابت طی سال: 11نمودار 

 

 هاید ناخالص داخلی و سپردهتول -1-5-1-5-1

ارائه شده است. همانطور که  11در نمودار  1344تا  1341های ها و تولید ناخالص داخلی ایران بین سالروند سپرده

شود حجم تولید ناخالص داخلی به خاطر رکودی که در کشور رخ داده است روند نزولی داشته است اما به مشاهده می

 باشد نوسانات این متغیر کمتر و با ثبات بوده است.تری میها متغیر با تباتدلیل اینکه شاخص سپرده

ها پس از کسر ذخیره قانونی و تسهیالت ، سپردههاسپردهسهم تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت، مانده : 11نمودار 

 1961-64ی هاسالبه قیمت جاری استان بوشهر از کل کشور طی 
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 شاخص عمق مالی -1-5-1-9-1

هایی که برای بررسی سطح توسعه مالی یا به عبارت دیگر عمق مالی مورد ترین شاخصترین و متعارفیکی از مهم

ها به تولید است. تقریباً بین اقتصاددانان این توافق وجود دارد که توسعه مالی در گیرد نسبت سپردهمورد استفاده قرار می

به رشد اقتصادی آن کشور کمک نموده و راه را جهت تسریع رشد هموار نماید. در واقع توسعه مالی تواند یک کشور می

در یک کشور از یک سو با تأمین مالی بخش تولید شرایط الزم را برای رشد بخش عرضه و از سوی دیگر، با به وجود 

د بسیاری از کارشناسان، اهمیت توسعه بخش از دیآورد. آوردن تقاضا برای محصوالت مالی رشد بخش تقاضا را پدید می

گذاری، تشویق گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایهمالی کشور از آنجا نشأت می

 کند.سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا میورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه

ها به تولید ناخالص داخلی در استان بوشهر و کل شود روند نسبت سپردهیمشاهده م 13و  12همانطور که در نمودار 

شاخص عمق مالی روند صعودی پیدا  1344تا  1342نسبتاً با ثبات بوده ولی از سال  1342تا  1341کشور طی بازه زمانی 

ضعیت برای دو حالت تولید تری داشته است. این وکرده و افزایش یافته است که این افزایش در استان بوشهر شیب مالیم

 ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت وجود دارد هرچند بر حسب تولید ناخالص داخلی بدون نفت تغییرات شدیدتر است.

شاخص عمق مالی به قیمت ثابت )سپرده/تولید ناخالص داخلی با نفت( در استان بوشهر و کل کشور طی دوره : 12نمودار 

 1961-64های سال
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شاخص عمق مالی به قیمت ثابت )سپرده/تولید ناخالص داخلی بدون نفت( در استان بوشهر و کل کشور طی : 19نمودار 

 1961-64های سال

 

  

اعتبارات تخصیصی به استان دوبرابر شده است و  که دهدیمنشان  1335-44دوره در  هایدارائصوب اعتبارات تملک م

با توجه به نرخ رشد اعتبارات در سطح ملی که در درصد افزایش داشته است.  4ساالنه به طور متوسط با نرخ رشدی معادل 

درصد افزایش داشته  4.6رصد به د 3.6در طی این دوره از  سهم اعتبارات مصوب در استان از ملی باشدیمدرصد  6حدود 

درصد  72که در ابتدای دوره سهم امور اقتصادی در حدود  دهدیماست. ترکیب اعتبارات تخصیصی به تفکیک امور نشان 

ترکیب اعتبارات مصوب به تفکیک درصد تقلیل یافته است.  67این نسبت به  1344کل اعتبارات مصوب بوده که تا سال 

سهم امور اقتصادی در اعتبارات فوق کاهش و امور اجتماعی افزایش داشته است.  دهدیمامور نیز نشان 
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برحسب امور در استان بوشهر و کل  یاز محل درآمد عموم یاهیسرما یهاییدارا کمصوب اعتبارات تمل: 6جدول 

 ال(یون ریلی)م 1985-64های سالکشور طی 
 جمع امور دفاعی و امنیتی یامور اقتصاد یاجتماعامور  یامور عموم شرحسال

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      ستانسهم ا

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

 %     سهم استان

 : مرکز آمار ایران سالنامه آماریماخذ
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برحسب امور در استان بوشهر و کل  یاز محل درآمد عموم یاهیسرما یهاییدارا کعملکرد اعتبارات تمل: 11جدول 

 ال(یون ریلی)م 1985-64های سالکشور طی 
 جمع امور دفاعی ملی یامور اقتصاد یامور اجتماع یامور عموم شرحسال

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 

      استان

      شورک

      سهم استان

 : مرکز آمار ایران سالنامه آماریماخذ

 



 ربانهم راهبردی آمایش                                                                      سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 
 

17 

 سهم عملکرد اعتبارات تملک دارایی امور اجتماعی: 14نمودار 

 
 

 مور عمومیسهم عملکرد اعتبارات تملک ا: 15نمودار 
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 سهم عملکرد اعتبارات تملک امور اقتصادی: 19نمودار 

 
 

 سهم عملکرد اعتبارات تملک امور دفاعی و امنیتی: 17نمودار 
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 1985-64های سالامور طی  تفکیک ل بهعملکرد استان بوشهر از ک دارایی تملک اعتبارات سهم: 11جدول 
 یامور عموم یامور اجتماع یامور اقتصاد امور دفاعی ملی جمعسال
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 : محاسبات مشاورماخذ

 1985-64های امور طی سال تفکیک د استان بوشهر از کل بهعملکر دارایی تملک اعتبارات سهم: 18نمودار 
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-64های سهم عملکرد اعتبارات عمرانی امور عمومی از محل درآمد عمومی در استان بوشهر و کشور طی سال: 16نمودار 

1985 

 
 

های ی امور اجتماعی از محل درآمد عمومی در استان بوشهر و کشور طی سالسهم عملکرد اعتبارات عمران: 21نمودار 

64-1985 
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های سهم عملکرد اعتبارات عمرانی امور اقتصادی از محل درآمد عمومی در استان بوشهر و کشور طی سال: 21نمودار 

64-1985 

 
 

م عملکرد اعتبارات عمرانی امور امنیتی و دفاعی از محل درآمد عمومی در استان بوشهر و کشور طی سه: 22نمودار 

 1985-64های سال
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 سرمایه گذاری خارجی -1-5-1-9

تأمین مالی خارجی به روش غیراستقراضی است که بر خالف روش  یهاوهیشگذاری خارجی یکی از مهمترین سرمایه

، به عنوان منابع سرمایه شودیمکشور میزبان به عنوان بدهی محسوب  یهاپرداختز قرضی تأمین مالی خارجی که در ترا

. بدین جهت است که امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری خارجی را به گرددیمگذاری تلقی 

ادی خود را با بهره گیری از این اقتص یهاطرحدر نظر گرفته و بسیاری از  شانیاقتصادعنوان یکی از منابع مهم در توسعه 

 (1333. )ذوالقدر، آورندیمروش تأمین مالی خارجی به مرحله اجرا در 

 1985-64گذاری خارجی مصوب در استان بوشهر و کل کشور طی بازه زمانی سرمایه -1-5-9-1-1

در استان  1335در سال  ،ی ایراننهای اقتصادی و فگذاری و کمکسازمان سرمایهطبق اطالعات به دست آمده از 

درصد  14گذاری خارجی صورت گرفته است که سهم استان از کشور حدود هزار دالر سرمایه 1,426,431بوشهر 

با رقم  1335بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور در سال  1344تا  1335. همچنین طی بازه زمانی باشدمی

  4,131,741سرمایه گذاری خارجی در استان افزایش داشته و به  رمقدا 1336هزار دالر رخ داده است. در سال 

درصد افزایش داشته است در حالی که سرمایه گذاری خارجی در کل کشور کاهش یافته  1.34هزار دالر رسیده است که 

استان سرمایه گذاری خارجی هم در کشور و هم در  1337هزار دالر رسیده است. در سال  است و به میزان 

در کل کشور  1344تا  1335 هایسالکاهش شدیدی داشته و رشد منفی داشته است و کمترین میزان سرمایه گذاری طی 

سرمایه گذاری خارجی در استان و کل کشور افزایش قابل  1333به وقوع پیوسته است. مجدد در سال  1337در سال 

، 1337-33ت. به عبارتی دیگر تغییرات استان در بازه زمانی شده اس درصد 32توجهی داشته و سهم استان از کل کشور، 

مقدار سرمایه گذاری خارجی در استان کاهش  1334-41و  1333-34درصد رشد داشته است. در بازه زمانی  5244حدود 

 1341یافته و رشد منفی داشته است ولی مقدار سرمایه گذاری خارجی در کل کشور روند صعودی داشته است. در سال 

مقدار سرمایه گذاری خارجی در کل کشور و استان بوشهر روند صعودی داشته و سهم استان در سرمایه گذاری خارجی 

افزایش چشمگیری داشته  1341نسبت به سال  1341درصد بوده است و تغییرات استان در سال  71نسبت به کل کشور 

و  1342اشته است. سرمایه گذاری خارجی در سال است در حالی که سرمایه گذاری خارجی با شیب کمتری افزایش د

در کل کشور روند نزولی پیدا کرده و در استان بوشهر نیز هیچ سرمایه گذاری خارجی صورت نگرفته است. در سال  1343

در استان بوشهر مجدد مقدار کمی سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته است و مقدار سرمایه گذاری خارجی در کل  1343

 به شدت افزایش داشته است.کشور 
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 گذاری خارجی درگذاری خارجی مصوب تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهمقدار و سهم سرمایه: 12جدول 

 )هزار دالر( 1985-64های استان بوشهر از کل کشور طی سال

تغییرات استاندرصداستانسهمخارجی مصوبگذاریسرمایهشرح


استان

-
کشور


استان


کشور


استان


کشور


استان


کشور


استان


کشور


استان


کشور


استان


کشور


استان


کشور


استان


کشور


استان


کشور

 و محاسبات مشاور ی ایراننهای اقتصادی و فگذاری و کمکیهسازمان سرما :ماخذ

روند در استان بوشهر  1335-44 یهاسالسرمایه گذاری خارجی طی  شودیمهمانطور که در نمودار زیر مشاهده 

سینوسی داشته و به طور تناوبی کم و زیاد شده است در حالی که در کل کشور کمترین میزان سرمایه گذاری خارجی در 

میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور با شیب مالیم  1333-41های رخ داده است و طی سال 1343و  1337 یهاسال

گذاری فضای نا اطمینان کسب و کار در ایران است که مانع از دلیل عمده این نوسانات در متغیر سرمایه افزایش یافته است.

طور کلی حساس گذاری بهشود. همچنین متغیر سرمایهی میهای بلندمدت توسط سرمایهگذاران خارجگیریتصمیم

 باشد و از نوسانات باال برخوردار است.می
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 1985-64های گذاری خارجی مصوب در استان بوشهر و کشور طی سالمقدار سرمایه: 29نمودار 

 
 

در سرمایه گذاری خارجی نیز به طور تناوبی کم و زیاد که سهم استان از کل کشور  شودیمطبق نمودار زیر مشاهده 

درصد  111استان بوشهر بیشترین سهم سرمایه گذاری خارجی از کل کشور را داشته است و از  1333شده و در سال 

 درصد آن متعلق به استان بوشهر بوده است. 32سرمایه گذاری خارجی در کشور، 

 1985-64های گذاری خارجی مصوب استان بوشهر از کل کشور طی سالهم سرمایهس: 24نمودار 
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جذب شده در کشور و استان و سهم استان بوشهر ارائه شده است.  یگذار هیسرما زانیم ریجدول و نمودار ز در

گذاری در سطح  الگوی رفتاری جذب سرمایه گذاری استان درست شبیه متغیر جذب سرمایه شودیمهمانطور که مشاهده 

بنابراین این متغیر کمتر به اقدامات و تصمیمات محلی بستگی دارد و تابع ؛ کندیمکشور است و از همان الگو پیروی 

 ملی است. یهااستیسمتغیرهای کشوری و 

، 1334 یهاسالبرای  شودیمدر نمودار مربوط به سهم سرمایه گذاری خارجی جذب شده در استان بوشهر مشاهده 

از مجموع سرمایه گذاری خارجی را به خود جذب کرده است به طوری که متوسط  یاعمدهاین استان سهم  1341و  1341

. به عبارتی در طی این سه سال از کل سرمایه باشدیمدرصد  3/41برابر  هاسالسهم سرمایه گذاری جذب شده در این 

اما باید به این ؛ استان دیگر 31درصد مربوط به  61کمتر از  درصد در استان بوشهر بوده است و 41گذاری خارجی بیش از 

به در پارس جنوبی و در صنعت نفت و گاز بوده است که  عمدتاًصورت گرفته  یهایگذارنکته اشاره کرد که سرمایه 

ه غیر اشتغالزا نسبت به سایر صنایع کمتر اشتغالزا است. به عبارتی نوع سرمایه گذاری جذب شده به استان بوشهر از آنجا ک

و از آنجا که درآمدهای آن به صورت متمرکز توسط دولت  شودیماست کمتر موجب کاهش بیکاری در این استان 

 .شوندیماستان و ساکنان آن بهره مند  هایگذارکمتر از منافع این سرمایه  شودیمصرف 

 اری خارجی افت شدید داشته است.، سهم سرمایه گذهامیتحربه دلیل شدت گرفتن  1342و  1342 یهاسالدر 

)هزار  1986-69های سالگذاری خارجی جذب شده در استان بوشهر از کل کشور طی مقدار و سهم سرمایه: 19جدول 

 دالر(
گذاری خارجی جذب شدهسرمایهشرح


استان
کشور

سهم استان


ناستا

کشور
سهم استان


استان
کشور

سهم استان


استان
کشور

سهم استان


استان
کشور

سهم استان

 و محاسبات مشاور ایران های اقتصادی و فنیگذاری و کمکسازمان سرمایه :ماخذ



 ربانهم راهبردی آمایش                                                                      سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 
 

26 

 1986-69های گذاری خارجی جذب شده در استان بوشهر و کشور طی سالمقدار سرمایه: 25نمودار 

 
 

 1986-69های گذاری خارجی جذب شده استان بوشهر از کل کشور طی سالسهم سرمایه: 29نمودار 
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 ریزی مشارکتی(ریزی مشارکتی )درصورت تمایل به انجام بودجهوم: کلیات بودجهفصل د 

 (Public-Private Partnership)خصوصی  – عمومی مشارکت مفهوم -1-5-2-1

منظور به حکومتی( نهادهای سایر و )دولت عمومی بخش آن در که است مکانیزمی خصوصی - عمومی مشارکت

 از خصوصی )اعم بخش هایظرفیت و ...( از آموزش سالمت، ونقل،حمل الب،فاض و آب از )اعم زیربنایی خدمات تأمین

 و از وظایف برخی در دولت از نیابت به خصوصی بخش دیگر بیان به نماید.می استفاده مالی( منابع و تجربه دانش،

 و عمومی خشبین ب قراردادی خصوصی - عمومی مشارکت در نماید.می آفرینینقش خدمات این تأمین هایمسئولیت

 خدمات ارائه در دو بخش هر تخصص و منابع افزاییهم و منافع مسئولیت، ریسک، تسهیم منظوربه خصوصی بخش

 هایپروژه در برداریبهره و گذاری، اجراسرمایه از دولت نقش خصوصی - عمومی مشارکت در گردد.می منعقد زیربنایی

)سازمان  .شودمی تبدیل ارائه خدمات کمیت و کیفیت بر ناظر و مقررات کنندهتنظیم و گذارسیاست به زیرساختی

 (1346وبودجه، برنامه

 فضای تسهیل توانمی را کشور هایزیرساخت توسعه در خصوصی بخش گذاریسرمایه توسعه و رشد الزمه

 در این خصوصی خشب ورود جهت متنوع مالی تأمین هایمدل از استفاده و هاپروژه به مناسب ساختاربخشی و وکارکسب

 اجرا عمومی غیرقابل بخش مالی مناسب تمهیدات ایجاد بدون زیرساختی هایپروژه اینکه به توجه با نمود. عنوان حوزه

 خصوصی مالی بخش منابع و خدمات خرید مالی تأمین و تسهیالت صورتبه دولت عمومی مالی منابع بین باید است،

 (1346ودجه، وب)سازمان برنامه .شود برقرار پیوند

ریسک  قبول و گذاریسرمایه توان بلندمدت ایتوسعه تسهیالت دریافت بدون مشارکتی هایطرح گذارانسرمایه

 مالی خود تأمین نقدی آورده محل از را پروژه الزم منابع تمام گذارسرمایه دنیا کجای هیچ در اصوالً و ندارند را بلندمدت

 خصوصی توسط بخش مشارکتی صورتبه که زیرساخت صنعت بخش به اییاعط تسهیالت شرایط کند. همچنیننمی

 دوره و باشد همخوانی داشته احداث دوره با تسهیالت اعطای دوره که باشد نحوی به باید گردد،می گذاریسرمایه

وبودجه، ه)سازمان برنام .باشد هماهنگ گذاریسرمایه توسط طرح برداریبهره دوره با نیز تسهیالت اقساط بازپرداخت

1346) 
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 مشارکت توسعه و هاواگذاری با مرتبط مقررات و قوانین -1-5-2-2

های طرح در خصوصی بخش مشارکت توسعه با ارتباط در اخیر هایسال در مهم قوانین از برخی زیر جدول در

 .است گردیده بیان زیرساختی

 1964 سال مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون

 بهای سقف تا خصوصی بخش از واگذاری قابل هایپروژه و هاخدمات( طرح و محصول )کاال خرید اجازه :7 ماده

 برای دولت شدهتمام

تولید  در هزینه کاهش جویی،صرفه به منجر که هاییپروژه در گذاریسرمایه فرع و اصل پرداخت در کمک: 12 ماده

 .شوندمی انرژی و آب مصرف سازیبهینه و مالی و جانی تلفات کاهش ای و زیستمحیط کیفیت خدمات، بهبود یا

 تملک هایطرح فروش محل از شدهحاصل ارزش برابر سه معادل حداقل هابانک توسط تسهیالت ارائه : اجازه24ماده 

 (1346وبودجه، )سازمان برنامه .شودمی مصرف بانک سرمایه افزایش برای که دولتی مازاد سایر اموال یا و

 1969سال  مصوب (2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون

 اجاره صورتبه ورزشی و هنری فرهنگی، هایمجتمع و رفاهی خدماتی، واحدهای : واگذاری5ماده 

 گذارانسرمایه از پساب و آب تضمینی : خرید21ماده 

 حفظ با غیردولتی بخش به برداریبهره آماده و شدهتکمیل و تمامیمهن جدید، تملک هایطرح : واگذاری27ماده 

 کاربری

 اهداف تحقق عنوان تحت عمومی بودجه اعتبارات محل از گذارسرمایه به تسهیالت : ارائه"ل"بند  23ماده 

 اعتباری و فنی هایکمک یا و خصوصی بخش توسعه و گذاریسرمایه

 محل از کمتر و نفر هزار 20 جمعیت با شهرهای و روستاها سالمت ارتقای برای پایدار مالی منابع ایجاد :37ماده 

 سالمت مالیات عنوانبه افزودهارزش بر مالیات از یک درصد تخصیص

 .ندارد وجود دولتی مدارس در کافی ظرفیت که مناطقی در آموزشی خدمات خرید :41ماده 

 از درصد یک اختصاص محل از جوانان امور و ورزشی هایرساختزی توسعه برای پایدار مالی منابع : ایجاد53ماده 

 .ک .خ .قانونم 5 ماده مشمول اجرایی هایبودجه دستگاه

 اشتراک متقاضی از فاضالب تصفیه و آوریجمع و رسانیآب شبکه توسعه برای نیاز مورد مبالغ دریافت :54ماده 

 دریافتعنوان پیشبه
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 از عوارض اخذ محل از ورزش توسعه آموزش( و و )پیشگیری سالمت ارتقای برای ارپاید مالی منابع : ایجاد64ماده 

 سیگار فروشیخرده از عوارض اخذ و وارداتی و داخلی های قندینوشیدنی

 از ناشی درآمد درصد 20 محل از هاراه نگهداری و ریلی ونقلحمل توسعه برای پایدار مالی منابع ایجاد :71ماده 

 گازوییل فروش

 1984 سال مصوبه (1) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق نونقا

 قانونی وظایف و هامأموریت انجام برای اجرایی هایدستگاه توسط غیردولتی بخش از خدمات خرید :46 ماده

 ایهزینه اعتبارات کاهش و خدمات کیفیت ارتقای منظورغیرحاکمیتی خود به

 بخش هایفعالیت توسعه برای اجرایی دستگاه یافتهتخصیص اعتبارات از درصد ونیمیک داقلح اختصاص :47ه ماد

 دولت گریتصدی کاهش منظوربه خدمات و خرید غیردولتی

 1380 سال مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

 مؤسسات و هادانشگاه اختیار در ودموج امکانات و هاساختمان تمدید قابل و کمتر یا سالهیک اجاره : مجوز33ماده 

 حقوقی و حقیقی اشخاص به آموزشی هایبیمارستان و و پژوهشی عالی آموزش

 موجود امکانات و هاساختمان کمتر یا سالهیک اجاره جهت دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه به مجوز :43ماده 

 روش سه به گردشگری و درمانی آموزشی، ،اجتماعی رفاهی، فرهنگی، خدماتی، مختلف مراکز واگذاری :33ماده 

 غیردولتی بخش به مدیریت واگذاری و غیردولتی بخش با مشارکت غیردولتی، از بخش خدمات خرید

 تجهیزات و مصالح یا و مورد نیاز غیر یافتهخاتمه و تمامنیمه ایسرمایه هایدارایی تملک هایپروژه فروش :34ماده 

 مزایده طریق از اقساط و نقد طوربه یافتهخاتمه هایمازاد طرح

 1381 سال مصوب کشور آب هایطرح در گذاریسرمایه تشویق قانون

 شبکه ایجاد آب، تأمین هایطرح در تعاونی و خصوصی بخش گذاریسرمایه جهت مناسبی هایظرفیت قانون این

 نفع به آب سند موجود هایحقابه جزبه استحصالی آب کلیه برای و نمایدمی ایجاد آب هایطرح و و زهکشی آبیاری

 .شودصادر می گذارسرمایه

 هاآن دوم مرحله مطالعات که هاییطرح نیز و پیشرفت درصد سی حداکثر با هاییطرح به است محدود قانون این

 .تصویب شده باشد
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 پولی و مالی منابع سایر و هابانک مشارکت طریق از ترابری و راه بخش عمرانی هایپروژه احداث قانون

 الحاقی هایتبصره همراه به 1366 سال مصوب کشور
 راه وجود شرطپیش با و شوندمی هاآزادراه به تبدیل که هاییبزرگراه یا و جدید هایآزادراه احداث به محدود

 شبخ مشارکت امکان مثال عنوانبه گیرد؛برنمی در را مشارکت جهت موجود هایظرفیت از که بسیاری جایگزین

 کاربران از عوارض اخذ امکان با کشور موجود هایبزرگراه نگهداری و و تعمیر بازسازی در خصوصی

 اسالمی جمهوری اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون

 و غیردولتی هایبخش توسعه منظوربه اساسی قانون (44) اصل کلی هایسیاست اجرای راستای در قانون این

 هایفعالیت ایفای جهت تعاونی و خصوصی هایبخش توانمندسازی همچنین و دولتی بخش زرگ شدنب از جلوگیری

 دولتی هایبنگاه و هاشرکت بر قانون این اجرای در تمرکز حال این با باشد.می بزرگ های اقتصادیبنگاه اداره و گسترده

 .است شده پرداخته های زیرساختیپروژه به کمتر و است

توسعه  راستای در مناسبی هایفرصت اگرچه اخیر، قانونی هایظرفیت روی بر گرفته صورت بررسی به توجه با

 از مشکالت مهم و موانع برخی هنوز حال این با اما دارد، وجود کشور زیرساختی هایطرح در خصوصی بخش مشارکت

 محور مالی پروژه تأمین در مشکالت وجود و تضامین ارائه سازوکار نبود ها،حوزه تمام در پایدار مالی منابع نبود قبیل

 بانک شده توسطتعریف چارچوب اساس بر دارد. همچنین قانونی راهکارهای تحکیم و ایجاد به نیاز که دارد وجود

 عمومی مشارکت مانع برای و جامع قانون وجود که است مشخص خصوصی - عمومی مشارکت سازیپیاده جهت جهانی

)سازمان  .بود امر خواهد این موفقیت در مهم عوامل از باشد، موردنیاز جوانب تمام دربرگیرنده که خصوصی -

 (1346وبودجه، برنامه

 زیرساختی هایطرح در غیردولتی بخش مشارکت توسعه هاینارسایی و هاچالش -1-5-2-9

بخش  اعتمادسازی لزوم و مشارکتی قراردادهای در دولت تعهدات پایدار مالی منابع تأمین نحوه نبودن مشخص -

 دولت تعهدات ایفای به نسبت خصوصی

واگذاری  در هاآن مقاومت متعاقباً و خصوصی -عمومی  مشارکت نظام با اجرایی هایدستگاه ناکافی آشنایی -

 هاطرح

 ایتوسعه مالی نهادهای طریق از محورپروژه مالی منابع تأمین سازوکار تعریف ضرورت -

 مشارکتی قراردادهای ریسک پوشش برای ایهبیم و مالی الزم سازوکارهای تعریف ضرورت -

 هاطرح مالی توجیه نداشتن دلیل به خصوصی بخش ورود برای کافی جذابیت نبود -
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 زیرساختی هایطرح در خصوصی بخش گذارسرمایه برای کارآمد هایمشوق کفایتعدم -

 بودجه و اتاختیار کاهش دلیل به عمدتاً هاطرح واگذاری به اجرایی هایدستگاه پایین تمایل -

 زیرساختی هایطرح محصول شدهتمام بهای تعیین برای نامناسب سازوکار -

 خارجی و داخلی قیمتارزان مالی منابع به محدود دسترسی -

 هاطرح محصول ارائه بهای( نمودن واقعی به نزدیک) نمودن واقعی برای بلندمدت غیرمنسجم برنامه -

 (1346وبودجه، )سازمان برنامهحوزه  این با طمرتب مقررات و قوانین در کافی یکپارچگی عدم -

 زیرساختی هایطرح در غیردولتی بخش مشارکت توسعه راهکارهای -1-5-2-4

 حوزه قابل چهار در راهکارها مشارکت، توسعه برای هاینارسایی و هاچالش اساس بر شدهانجام هایبررسی مطابق

 :باشدمی بندیتقسیم

 مقررات تنظیم و گذاریسیاست حوزه -1-5-4-1-1

 اسالمی شورای مجلس در خصوصی - عمومی مشارکت قانون یبتصو 

 آب( حوزه )مانند بخشی قوانین اصالح 

 التفاوت مابه پرداخت جهت دولت توان عدم دیگر طرف از و طرف یک از غیرواقعی و تکلیفی هایتعرفه وجود

و  شده گذاریسرمایه محج کاهش و شده دولت به گذارانسرمایه اعتماد کاهش به منجر گذاران،سرمایه به آن

 شده بهایتمام دریافت برای بلندمدت برنامه تهیه لذا است. شده مواجه مشکل با نیز هابخش این توسعه نهایت در

و  آب انرژی، هایحامل شدهتمام بهای اخذ برنامه ارائه و کنندهمصرف از زیرساختی هایطرح محصول

 کشاورزی و خانگی، هایبخش کلیه در هایارانه هدفمندی نونقا اساس بر نهایی کنندهمصرف از وفاضالبآب

 .شود اجرایی باید صنعت

 تولید  برای خصوصی بخش کهحالی در و باشدمی ترمناسب غیررقابتی هایمحصول تولید برای دولت

تولید  خصوصی -عمومی مشارکت با که هایطرح محصول مورد در اما؛ است مناسب رقابتی هایمحصول

بندی طبقه خالص خصوصی کاالهای و خالص عمومی کاالهای قالب در را هاآن راحتیبه تواننمی د،شونمی

این  کند. عمل تواندمی بازار باشد، سازوکار داشته وجود خصوصی عمومی مشارکت برای بازاری چنانچه کرد.

بدون  زیرا؛ کند ایجاد را یهای مشارکتپروژه محصول بازار بازار، مکمل شریک عنوانبه که است دولت وظیفه
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محصول  بازار ایجاد لذا. شودنمی ایجاد خصوصی -عمومی  مشارکت برای الزم سازوکارهای نهادی، مداخله

 .است نیاز مورد اقدام از بخشی مقررات تنظیم نهادهای و زیرساختی هایطرح

 میان  روشنی پیوند ها،شرکت ینا در موجود مالی ساختار اساس بر -دولتی هایشرکت داریبنگاه نظام بهبود

این  در مالی کنونی نظام. ندارد وجود هاآن کارهای از آمدهدستبه درآمدهای و یافتهاختصاص اعتبارات

ارتباطی  رسد،برداری میبهره و اجرا به هاآن مجموعه در که عمرانی هایطرح سرنوشت با عمل در ها،شرکت

 .شودنمی اجرا عمالً جهوبودبرنامه قانون 32 ماده و ندارد

 روش  با پذیرش اولویت و( 2 الحاق قانون 23 ماده اساس بر) تملک جدید هایطرح پذیرش فرآیند اصالح

 مشارکت

 مازاد عمرانی هایطرح فروش و عمرانی هایطرح کاربری تغییر مجوز و غربالگری 

 به توسعه طرح اینکه ارزیابی و صوصیخ بخش پیشنهاد با آن مقایسه عمومی بخش منابع فرصت هزینه نرخ تعیین 

 باشد عمومی بخش صالح و صرفهبه مشارکتی روش

 (1346وبودجه، )سازمان برنامهپروژه  فراخوان از پیش سنجیامکان مطالعات انجام برای مالی منابع اختصاص 

 مشارکت قراردادهای مالی هایحمایت و مالی تأمین حوزه -1-5-4-2-1

 مشارکتی قراردادهای در ملی توسعه صندوق منابع از استفاده سازوکار تعریف ضرورت 

 قراردادهای  برای المللیبین ایتوسعه هایبانک تسهیالت و خارجی فاینانس منابع اختصاص اولویت

 پیمانکاری قراردادهای به نسبت مشارکتی

 محور  پروژه مالی تأمین سازوکار سازیپیادهProject Finance 

 سرمایه بازار در پروژه دوقصن و بلندمدت بدهی اوراق طراحی 

 مشارکت قرارداد پروژه شرکت در سرمایه بازار تخصصی نهادهای سهامداری 

 دولت طرف از پروژه محصول خرید جهت پایدار مالی منابع تجهیز 

 سازمان  توسط پروژه ظرفیت بهای و محصول خرید گواهی ارائه و پذیربانک و معتبر تضامین ارائه ضرورت

 وبودجهبرنامه

 ساخت دوران در گذارانسرمایه قبال در خود تعهدات انجام برای مطمئن منابع جهیزت 

 مشارکتی قراردادهای در دولت تعهدات با متناسب دولتی تضامین ارائه 
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 سازمان منابع  از تخصیص اولویت با هااستان و بخشی هایحوزه در پروژه محصول خرید ردیف تعریف(

 (1346وبودجه، برنامه

 سازییتظرف حوزه -1-5-4-9-1

 خصوصی – عمومی مشارکت جدید اجرایی نظام با عمومی بخش آشنایی و الزم سازیظرفیت 

 عمومی بخش تعهدات ایفای به نسبت خصوصی بخش به بخشی اطمینان 

 تملک  هایطرح در مشارکت به نسبت اجرایی هایدستگاه در آموزشی و ترویجی اقدامات و سازیفرهنگ

 ایسرمایه هایدارایی

 خصوصی و عمومی مشارکت اثربخش اجرای راستای در انگیزشی نظام ایجاد 

 بخشی موضوعات در مشارکت تخصصی کمیته تشکیل: 

 رفاهی( خدماتی مجتمع و )مدارس وپرورشآموزش هایپروژه .1

 هنری و فرهنگی مجتمع هایپروژه .2

 کشاورزی هایپروژه .3

 آب منابع هایپروژه .4

 و ...( فرودگاه دریایی، ایی،هو ریلی، ای،)جاده ونقلحمل هایپروژه .5

 اطالعات فناوری و ارتباطات هایپروژه .6

 ورزشی هایپروژه .7

 فرهنگی و تاریخی بناهای مرمت هایپروژه و گردشگری زیرساخت هایپروژه .3

 سالمت هایپروژه .4

 رفاهی( و خدماتی واحدهای سایر و آموزشی )مؤسسات عالی آموزش هایپروژه .11

 شهید نیادب و کارگران رفاهی هایپروژه .11

 وفاضالبآب هایپروژه .12

 انرژی هایپروژه .13

 ومعدنصنعت هایپروژه .14

 هاوزارتخانه در مشارکت تسهیلگری کمیته 
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تدوین  اعم الزم هایکمک باید هاوزارتخانه استانی، هایدستگاه به مرکزی اجرایی دستگاه کمک لزوم منظوربه

 .هندد انجام را مدیریتی پشتیبانی تخصصی، هایدستورالعمل

 اجرایی هایدستگاه در غیردولتی بخش مشارکت توسعه واحدهای 

 همراهبه دیدهآموزش پرسنل با اجرایی هایدستگاه در (PPP Unit)خصوصی – عمومی مشارکت واحدهای تشکیل

 .باشدمی الزامات از یکی اجرایی دستگاه در انسانی نیروی افزایش بدون و اختیارات متناسب و مسئولیت

 هاپروژه در مشارکت و واگذاری فرآیند تسهیل برای منابع اختصاص 

 (1346وبودجه، )سازمان برنامهمشارکت  و واگذاری در موفقیت ارزیابی اساس بر ذیربط عوامل تشویق 

 غیردولتی در کشور بخش مشارکت توسعه راستای در شدهانجام اقدامات -1-5-2-5

دولت  مالی منابع افول و خصوصی بخش به هاگریتصدی یواگذار و حاکمیتی امور به دولت توجه لزوم به عنایت با

سه  جهانی، تجارب از گیریبهره با 1344-46 یهاسال طی در کشور وبودجهبرنامه سازمان آن، بر مدیریت ضرورت و

 با هدف هااستان و اجرایی هایدستگاه همکاری با خصوصی -عمومی مشارکت قراردادهای توسعه طریق از را ذیل گام

 هایادامه سیاست ضرورت مؤید حاصله نتایج که است نموده دنبال کشور در یکپارچه راهبری و هدایت انسجام، جادای

 .باشدمی فوق

 مقررات تنظیم و گذاریسیاست حوزه -1-5-5-1-1

 آن  بعدی اصالحات و اقتصاد شورای 1394 مهرماه مصوب (2) الحاق قانون (27) ماده دستورالعمل تدوین

 ها وروش انواع از استفاده و ارزیابی فرآیند تسهیل و رقابتی فرآیند بر تأکید با ؛1396 سال و 1395 سال در

 هاپروژه در مشارکت و واگذاری برای شدهشناخته الگوهای

 مهرماه  وزیران هیأت مصوب ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح واگذاری و ساماندهی نامهآیین تدوین

1344 

 و  سازمان معاونین حضور با عمرانی هایطرح در مشارکت توسعه و واگذاری گذاریسیاست شورای تشکیل

فرآیند  در رویه وحدت ایجاد با هدف شورا این .ذیربط اجرایی هایدستگاه نمایندگان و امور رؤسای

 .شودمی تشکیل مختلف بخشی هایحوزه هایمحدودیت و الزامات شناسایی و مشارکت و واگذاری
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 که  استانی و ملی اجرایی هایدستگاه همکاری با خصوصی – عمومی مشارکت یحهال نویسپیش تدوین

بکار  زیرساختی هایپروژه در غیردولتی بخش مشارکت توسعه بسترسازی برای ومانعجامع قانون عنوانبه

 .رود

 نامه بر هایسال در غیردولتی بخش به عمرانی هایپروژه در مشارکت و واگذاری برنامه نویسپیش تدوین

 (سالهپنج) ششم

 مالی تأمین -1-5-5-2-1

  مالی  منابع آن در که اجرایی نامهآیین تدوین و 1396 سال بودجه قانون در (19) شماره تبصره "الف"بند

این  تلفیق با گذارانسرمایه تا (سازیاهرم) شود ارائه غیردولتی بخش به تسهیالت صورتبه هابانک و دولت

های پروژه برداریبهره و تکمیل راستای در آن از حداکثری وریبهره اب خود، مالی هایآورده با منابع

 .بردارند قدم عمرانی

 هایدر پروژه فعالیت هایزمینه بررسی منظوربه صادرات توسعه بانک و ملی توسعه صندوق با مذاکره انجام 

 خصوصی – عمومی مشارکت

 سازیظرفیت و ترویجی -1-5-5-9-1

 و  واگذاری فرآیند تشریح و استانی و مرکزی هایدستگاه مرکز، در آموزشی دوره و سمینار 2 برگزاری

 ساعت - نفر 3000 حدود مجموعاً اجرایی هایدستگاه ارائه تجربیات و هاطرح در مشارکت

 با کشور استان 31 اجرایی هایدستگاه نمایندگان حضور با استانی مناطق در ترویجی دوره 8 برگزاری 

اتاق  از خصوصی بخش نمایندگان و هااستان اجرایی هایدستگاه نمایندگان رحضو با و استانداران سخنرانی

تجربه  با مدرسین توسط مشارکتی هایپروژه مصادیق و برتر تجارب ارائه با هاتشکل دیگر و بازرگانی

 ساعت – نفر 19000 حدود مجموعاً

 و  واگذاری قابل و کتیمشار واگذارشده، هایپروژه بازدید هدف با ایمنطقه هاینشست برگزاری

 .منطقه هایاستان اندیشیهم

 های فایل ها،اطالعیه اخبار، آخرین ارائه و خصوصی و عمومی مشارکت ملی پرتال اندازیراه و طراحی

 ppp.mporg.irنشانی  به مشارکت و واگذاری قابل هایپروژه اطالعات آموزشی،
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 تبصره  "د"بند  اجرای در :زیرساختی گذاریسرمایه و نیعمرا هایطرح الکترونیک بازار سامانه اندازیراه

گذاری زیرساختی سرمایه و عمرانی هایطرح الکترونیک بازار سامانه کشور، کل 1396 سال بودجه قانون 14

 .است دسترسقابل mosharekat.mporg.irاز طریق نشانی 

 نظارتی، بخش هایدستگاه اجرایی، هایدستگاه مدیران و کارشناسان از نفر 1000 آموزش جهت ریزیبرنامه 

 .کشور توسعه در آن جایگاه و خصوصی - عمومی مشارکت خصوص در رسانه اصحاب و غیردولتی

 خصوصی بخش مشارکت توسعه برندهپیش و بازدارنده عوامل و الزامات شناسایی -1-5-5-4-1

 نظرات خبرگان از استفاده با برنده پی و بازدارنده عوامل شناسایی راستای در که ایپرسشنامه تحقیق انجام اساس بر

 حاصل زیر گرفت، نتایج انجام 1395 سال در علمی هیأت اعضای و خصوصی بخش و استانی و ملی اجرایی هایدستگاه

 :گردید

 آن از پس و است زیرساختی هایپروژه موردنیاز مالی حمایت و مالی تأمین حوزه در موانع بیشترین 

 مقررات تنظیم و گذاریسیاست و پروژه ارجاع فرآیند و مطالعات نهادی، سازیظرفیت با مشکالت مرتبط

 .دارند بعدی قرار هایرتبه در

 برداری بهره و احداث دوران با متناسب و قیمتارزان مالی تسهیالت ارائه مالی، حمایت و تأمین زمینه در

از  استفاده برداری،بهره دوران در پروژه محصول خرید جهت مالی پایدار منابع بینیپیش عمرانی، هایطرح

 .باشدمی الزامات ترینمهم از زیرساختی هایطرح در مالی نوین ابزارهای و سرمایه بازار هایظرفیت

 های دستگاه در خصوصی - عمومی مشارکت سازیفرهنگ و آموزش استمرار مذکور، هایزمینه دیگر در

 الزامات ترینمهم از گذاریسرمایه هایمشوق و اردادیقر تضامین ارائه سازوکار خصوصی، بخش و اجرایی

 (1346وبودجه، )سازمان برنامه .است

 گذشته سال دو طی هاپروژه در غیردولتی بخش مشارکت و واگذاری نتایج -1-5-2-9

 ربا اعتبا برداریبهره و تمامنیمه جدید، عمرانی پروژه 4131 تعداد 1396 سال اول ماههسه تا 1394 سال دوم نیمه از

 که مبلغ اعتباریست )این است شده انجام غیردولتی بخش مشارکت با ریال میلیارد هزار 454 بر بالغ اولیه گذاریسرمایه

 چند تا ماه چند طی ممکن است آن تزریق که نماید تأمین پروژه مرمت / احداث دوران طی نموده تعهد خصوصی بخش

 و ریال میلیارد هزار 44 حدود ها درپروژه این برداریبهره سالیانه ینههز همچنین باشد(؛ متفاوت پروژه نوع به بسته سال

 در شود.می برآورد ریال میلیارد هزار 696 حدود ها(پروژه برداریبهره دوران گرفتن نظر در )با برداریبهره کل هزینه
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 درآمد و برداریبهره در کردنههزی عدم )ناشی از دولت برای شده جوییصرفه هزینه نیز برداریبهره هایپروژه خصوص

 (1346وبودجه، )سازمان برنامه .گرددمی برآورد ریال میلیارد 2500 حدود سالیانه اجاره( از حاصل

 1396 سال اول ماههسه تا 1394 سال دوم نیمه از هاپروژه در مشارکت و واگذاری کلی آمار:1 ریتصو

 

 
مالی ویژه برای اتمام  نیتأممه و بودجه کشور، توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی با : سازمان برناماخذ

 1533گزارش مقدماتی  هاپروژه

 :است زیر شرح به هاپروژه انواع بندیتقسیم

 از دریافت بودجه سابقه و شدهشروع غیردولتی بخش مشارکت با ابتدا از که هستند هاییپروژه جدید: پروژه 

 .ندارد دولت

 به  و است احداث حال در و دارد دولت از بودجه دریافت سابقه که هستند هاییپروژه تمام:نیمه پروژه

 .است نرسیده برداریبهره

 از دولت بودجه دریافت سابقه احداث دوران در که هستند هاییپروژه برداری:بهره آماده و شدهتکمیل پروژه 

 .است برداریبهره آماده و دارد

 بودجه از دریافت سابقه برداریبهره و احداث دوران در که هستند هاییپروژه رسیده: برداریبهره به پروژه 

 .است واگذارشده غیردولتی بخش به آن برداریبهره مدیریت و دارند دولت
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 و تعداد تمامنیمه هپروژ 1096 تعداد جدید، پروژه 254 تعداد واگذارشده، و مشارکتی پروژه 4131 کل تعداد میان از

 (1346وبودجه، )سازمان برنامه .است بوده رسیده، برداریبهره به یا برداریبهره آماده و شدهتکمیل پروژه 2781

 

 ها به تفکیک استانی و ملی درانمشارکتی و مبلغ سرمایه گذاری  یهاپروژهتعداد : 14جدول 

 
مالی ویژه برای اتمام  نیتأمبودجه کشور، توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی با : سازمان برنامه و ماخذ

 1533گزارش مقدماتی  هاپروژه

 ابتدا با همان از و است نداشته دولت از بودجه دریافت سابقه و بوده جدید پروژه 254 تعداد ها،پروژه کل مجموع از

 272 بر ها بالغپروژه این در اولیه گذاریسرمایه اعتبار .است شده اجرا و مالی تأمین خصوصی بخش مشارکت از استفاده

 نظر در با .باشدریال می میلیارد هزار 30 حدود مجموعاً هاآن برداریبهره سالیانه هزینه و است بوده ریال میلیارد هزار

 میلیارد هزار 444 حدود برداری دربهره کل هزینه (است متفاوت پروژه نوع به بسته که) هاپروژه برداریبهره دوران گرفتن

 هاینیروگاه آب، انتقال خانه،کن، تصفیهشیرینآب تأسیسات هایبخش در عمدتاً هاپروژه این .شودمی برآورد ریال

 و تشخیصی مراکز و (حرارتی بازیافت تلفات و کوچک برقابی بادی، خورشیدی،) پذیر تجدید هاینیروگاه حرارتی،

 .است بوده بنادر تأسیساتی هایپروژه و انیدرم

صورت به پروژه 1096 تعداد اند،داشته دولت از اعتبار دریافت سابقه که واگذارشده و مشارکتی هایپروژه میان از

 ینا در گذاری اولیهسرمایه مبلغ .است شده محول غیردولتی بخش به آن برداریبهره و تکمیل مالی، تأمین و بوده تمامنیمه

 ریال میلیارد هزار 14 حدود مجموعاً هاآن برداریبهره سالیانه هزینه و است ریال میلیارد هزار 182 از بیش هاپروژه
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 در برداریبهره کل هزینه (است متفاوت پروژه ع نو ه ب بسته که) هاپروژه برداریبهره دوران گرفتن نظر در با. باشدمی

 تأسیسات فرودگاه، آزادراه، ترمینال ل شام عمدتاً تمامنیمه هایپروژه .شودمی ردبرآو ریال میلیارد هزار 252 حدود

 .است بوده ورزشی هایمجتمع و تاریخی بناهای وفاضالب،آب

 پروژه 2781 تعداد اند،داشته دولت از اعتبار دریافت سابقه که واگذارشده و مشارکتی هایپروژه میان از همچنین

 آن برداریو بهره بازسازی مرمت یا تعمیر، که است رسیده برداریبهره به قبالً یا بوده برداریرهبه آماده و شدهتکمیل

 برداریبهره در برای دولت شده جوییصرفه هزینه .است شده محول غیردولتی بخش به مدتمیان یا مدتکوتاه صورتبه

 هاپروژه این .است ریال میلیارد 440 حدود هاآن اجاره حلم از سالیانه درآمد و ریال میلیارد 2090 سالیانه هاپروژه این

)سازمان  .است بوده گردشگری و و رفاهی ورزشی اماکن آموزشی، هایمجتمع هنری، و فرهنگی هایمجتمع شامل عمدتاً

 (1346وبودجه، برنامه

 مختلف هایحوزه در واگذارشده و مشارکتی هایپروژه از هایینمونه -1-5-2-7

 64 تختخوابی  840 بیمارستان مانند) پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمانی و تشخیص پروژه

ایران،  بهشتی، شهید شیراز، تهران، پزشکی علوم هایدانشگاه تصویربرداری مرکز تهران، کلینیک مهدی

زنجیره  و مگالب تخت، 4800 شامل کشور گانهده هایقطب دیالیز مرکز اصفهان؛ تبریز، مشهد، همدان،

 تومان میلیارد 2265 ارزش به (البرز پزشکی علوم دانشگاه آزمایشگاهی

 44 نگهداری چندمنظوره انبارهای مانند تومان میلیارد 3000 ارزش به بندری پشتیبان تأسیسات و بناها پروژه 

 پایانه از برداریو بهره احداث انزلی، بندر در خوراکی روغن مخازن احداث (،ره) خمینی امام بنادر در کاال

 شهیدرجایی بندر در کانتینر و کاال لجستیک و خودرو تخصصی

 و سبزوار  ن سمنا - گرمسار قطعات حرم حرم تا آزادراه قوچان، - مشهد آزادراه از اعم ونقلحمل هایپروژه

 امام خمینی فرودگاه سالم ترمینال چرمشهر، تا آبیک حدفاصل تهران جنوبی مشهد، کنارگذر -نیشابور  –

 2و  1قطعه  اصفهان، شرقی کنارگذر 2 و 1 قطعه چابهار، بهشتی شهید بندر توسعه طرح یک فاز ،(ره)

 مرند -تبریز  آزادراه

 43 تهران، مجموعه فرجی شهید ورزشی سالن تکمیل مانند تومان میلیارد 47 ارزش به ورزشی مجتمع پروژه 

 ازنا لرستان شنای استخر لتکمی سقز، ورزشی استخر شیراز، ورزشی هتل سمنان، حجاب ورزشی
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 74 111 میزان به احیای و مرمت جهت اولیه گذاریسرمایه ارزش با تاریخی بناهای احیاء و مرمت پروژه 

کاروانسرای  چشمک، کاروانسرای محتشم، ساالر قلعه دخانچی، خانه کشفی، خانه از اعم تومان میلیارد

طاهریان،  خانه حاجی، محله حمام نمک، ده انسرایکارو وزیر، آبادحجت مجموعه ساالر، حمام گبرآباد،

 چایخوران کاخ

 51 ز فا قبیل از تومان میلیارد 3365 ارزش به رسانیآب و کنشیرینآب فاضالب، و آب تأسیسات پروژه 

زدایی نمک تأسیسات قشم، ق بر و آب تولید زدایینمک تأسیسات زاهدان، زدایینمک تأسیسات سوم

 خانه آبتصفیه و خام آب پمپاژ ایستگاه مالرد، فاضالب خانهتصفیه شیروان، فاضالب هخانتصفیه هندیجان،

 مالیر شهر

 64 با اعتبار  (حرارتی تلفات بازیافت و کوچک برقابی بادی، خورشیدی،) پذیر تجدید نیروگاه پروژه

مانند  توسعه پنجم نامهبر قانون 133 ماده از استفاده با تومان میلیارد 4700 بر بالغ اولیه گذاریسرمایه

 کهک، اروند، بادی هاینیروگاه قشم، دامغان، ماهان، زاهدان، جاجرم، میبد، اردکان، خورشیدی هاینیروگاه

 برقابی کوچک هاینیروگاه و بهاباد ابرکوه، بجنورد، حرارتی تلفات بازیافت هاینیروگاه رامشار، و زاهدان

 بیجار و یامچی

 43 تاریخی، بناهای احیای و مرمت تفرجگاه، برداریبهره و تکمیل موزه، برداریبهره و تجهیز استانی پروژه 

 مانند تومان میلیارد 62 ارزش به ایگلخانه شهرک سد، تأسیسات فرهنگی، هایمجتمع برداریبهره و تکمیل

 الدینصالح سدهای برداریو بهره پیرامونی تأسیسات گلستان، ملی پارک هایتفرجگاه و طبیعی تاریخ موزه

 بروجن فرهنگسرای اردبیل، باشی خانه خادم همدان، تپهگل اشتغالی خود مرکز مازندران، برنجستانک و کالً

 رفاهی، فرهنگی خدماتی هایمجتمع از برداریبهره و بازسازی یا برداریبهره مدیریت پروژه 2700 بر بالغ 

 شهید باباحیدر، سالن م اما یادگار ورزشی سالن شهرکرد، کاراته خانه قبیل از گردشگری و ورزشی هنری،

 حمام زنجان، فرهنگسرای کوثر خرمشهر، فانوس تاالر سمنان، بهمن 22 سرپوشیده استخر نیشابور، ثانی امینی

 (1346وبودجه، )سازمان برنامهشیراز  گواهیان خانه شیراز، بصیرالسلطنه خانه شهرکرد، وانان قدیمی

 غیردولتی بخش مشارکت توسعه یراستا در آتی هایبرنامه -1-5-2-8

 بخش توسعه مشارکت اساسی اقدامات و هاسیاست و راهبردها کلی، اهداف کشور، توسعه ششم برنامه اسناد اساس بر

 :است زیر شرح به خصوصی
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 زیرساختی هایطرح در خصوصی بخش مشارکت توسعه راهبردهای و کلی اهداف: 15جدول 

 

مالی ویژه برای اتمام  نیتأمسازمان برنامه و بودجه کشور، توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی با  :ماخذ

 1533گزارش مقدماتی  هاپروژه
 

 زیرساختی هایطرح در خصوصی بخش مشارکت توسعه هایسیاست و راهبردها: 19جدول 
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مالی ویژه برای اتمام  نیتأمودجه کشور، توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی با : سازمان برنامه و بماخذ

 1533گزارش مقدماتی  هاپروژه

 است: زیر شرح به کار دستور در آتی اقدامات

 مشارکت بخش توسعه و غیردولتی بخش به امور واگذاری واقعی تحقق به اجرایی هایدستگاه نگرش تغییر .1

 همین به با توجه است. کشور در خصوصی عمومی مشارکت تحقق راستای در اساسی الزامات از کیی غیردولتی

 بر مشتمل خصوصی عمومی مشارکت زمینه در اندرکاردست مدیر و کارشناس نفر 1000 آموزش برنامه نکته

 .هارسانه و خصوصی بخش فعاالن نظارتی، هایدستگاه اجرایی، هایدستگاه
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 دگانیدآموزش انیدر کشور از م خصوصی – یعنوان مروج مشارکت عموممنتخب بهانتخاب چند نفر 

 سازمان قرار دارد. یو آت یمذکور در دستور کار فعل یهادوره

 وفاضالبآب و آب های انرژی،حامل حوزه در بخصوص هاپروژه اقتصادی پذیریتوجیه اصلی موانع از یکی .2

 شدهتمام بهای برنامه اخذ ارائه لذا است. تولید شدهتمام قیمت با هاعرفهت چشمگیر فاصله و هاقیمت نبودن حقیقی

 هایبرنامه در هایارانه قانون هدفمندی اساس بر را نهایی کنندهف مصر از وفاضالبآب و آب انرژی، هایحامل

 .است شده گنجانده آتی

 یکی از اندرسیده تصویب به یازسنجین و مطالعه بدون گذشته در که هاییپروژه از زیادی حجم به توجه با .3

 است وجود نداشته موجود کاربری و هدف با آن ادامه به نیازی که هاییپروژه شناسایی شدهبینیپیش هایبرنامه

 .است آن فروش یا و کاربری تغییر و

 ناسبقانونی م بستر وجود یقیناً خصوصی عمومی مشارکت سازیپیاده جهت زیرساخت مؤثرترین و ترینمهم .4

 هانامهآیین همچنین تهیه و آن مفاد کلیه تحقق و خصوصی -عمومی مشارکت الیحه است. تصویب امر این برای

 به سازمان که الزامی است است شده گذاشته سازمان عهدهبه مذکور الیحه موجببه که هاییدستورالعمل و

 .پرداخت خواهد آن پیگیری به جدیت

 و عمومی خصوصی مشارکت تحقق برای اجرایی هایدستگاه کاری برنامه اخذ انسازم هایبرنامه از دیگر یکی .5

 بدو از و واگذاری مشارکت قابل هایپروژه همه کردن محور مشارکت سمت به هاآن دهیجهت و هدایت

 تصویب

 و ی ملیعمران تمامنیمه طرح 2500 واگذاری موضوع با مقاومتی اقتصاد داراولویت پروژه اجرای موفقیت به نظر .6

 واگذاری مشارکت و کالن برنامه است مقررشده جمهور محترم ریاست دستور مطابق ،1395 سال در استانی

 این تهیه لذا سازمان گردد. تهیه سازمان توسط ششم برنامه طی سال پنج در استانی و ملی تمامنیمه هایطرح

 .دارد کار دستور در اجرایی هایدستگاه همکاری با را آن کمی اهداف تعیین و برنامه

های پروژه برداریبهره و اجرا برد،پیش هایدوره در خصوصی عمومی مشارکت اجرای حسن بر نظارت .7

 خصوصی عمومی مشارکت مراحل کلیه در راهبری نقش ایفای و مشارکتی

 بازار عه ملی،توس صندوق از اعم کشور در موجود مالی منابع تجهیز و شناسایی راستا این مالی: در منابع تأمین .3

 قرار کار دستور مشارکتی در هایپروژه مالی تأمین منظوربه ... و خارجی مالی منابع ای،توسعه هایبانک سرمایه،

 به دالر میلیارد حدود یک تسهیالت اعطای جهت اصولی موافقت ملی توسعه صندوق خصوص در دارد.
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 کردن اجرایی اقدامات است و گردیده اخذ ورکش تمامنیمه هایپروژه تکمیل جهت خصوصی بخش متقاضیان

 (1346وبودجه، )سازمان برنامه .است اقدام دست در آن

 واگذاری و مشارکت قابل عمرانی هایپروژه -1-5-2-6

 و تعداد 6049 برابر ملی تمامنیمه عمرانی هایپروژه کل تعداد ،1345و  1344سال  در نظارتی هایگزارش اساس بر

 تعهدات، تجهیز، تعمیر، احداث، هایپروژه انواع شامل هاپروژه این باشد.می 70615 برابر انیاست عمرانی هایپروژه کل

 (1346وبودجه، )سازمان برنامه .باشدمی نظارت و طراحی مطالعه بنیادی، مطالعه تفصیلی، طراحی خدمات، توسعه،

 پروژه نوع تفکیک به ستانیا و ملی عمرانی هایپروژه کلی وضعیت: 17جدول 

 
مالی ویژه برای اتمام  نیتأمخصوصی و تعاونی با  با بخش : سازمان برنامه و بودجه کشور، توسعه مشارکت بخش عمومیماخذ

 1533گزارش مقدماتی  هاپروژه

برای  بیشتری قابلیت بازسازی و مرمت تعمیر، و تجهیز توسعه، احداث، هایپروژه عمرانی، هایپروژه انواع میان از

 نظیر و دفاعی امنیتی عمومی، هایپروژه برخی نیز هاپروژه این میان از البته که است؛ دارا را غیردولتی بخش به واگذاری

 تأسیسات هایی نظیرپروژه دارند. واگذاری جهت کمتری قابلیت ...و زندان انتظامی، پاسگاه اداری، هایساختمان

 هوشمندسازی(، )فیبر نوری، ارتباطی هایزیرساخت آبیاری، هایشبکه و سد ها،روگاهنی ورزشی، فضاهای وفاضالب،آب



 ربانهم راهبردی آمایش                                                                      سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 
 

45 

 بخش برای اقتصادی توجیه به داشتن توجه با تاریخی بناهای مرمت درمانی، مراکز و بیمارستان ونقل،حمل هایزیرساخت

 .دارند قرار واگذاری یا مشارکت جهت هدف هایپروژه زمره در غیردولتی

جهت  مذکور معیارهای گرفتن نظر در با و استانی و ملی عمرانی هایپروژه روی بر آمده عملبه بررسی اساس بر

 اساس تعداد این بر گرفتند. قرار شناسایی مورد دارند واگذاری یا مشارکت قابلیت که هاییپروژه واگذاری، یا مشارکت

 ادامه در .مشخص شدند واگذاری مشارکت یا قابل ی(استان پروژه 12573 و ملی پروژه 1957 )شامل پروژه 14530 کل

 (1346وبودجه، )سازمان برنامهگردد. می ارائه هاپروژه کلی وضعیت

 واگذاری یا مشارکت قابل استانی عمرانی هایپروژه -1-5-2-11

 یا قابلیت مشارکت دارای پروژه 12573 تعداد عمرانی، پروژه 70615 کل تعداد میان از استانی هایپروژه خصوص در

 (1346وبودجه، )سازمان برنامه .است شده داده نمایش هاآن کلی وضعیت ادامه در که شدند داده تشخیص واگذاری

 ی عمرانی استانیهاپروژهوضعیت کلی : 27نمودار 

 
مالی ویژه برای اتمام  نیتأما با بخش خصوصی و تعاونی ب : سازمان برنامه و بودجه کشور، توسعه مشارکت بخش عمومیماخذ

 1533گزارش مقدماتی  هاپروژه
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 ی عمرانی استانی قابل واگذاریهاپروژهمقایسه : 28نمودار 
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 هااناست تفکیک به واگذاری یا مشارکت قابلیت حیث از استانی عمرانی هایپروژه مقایسه: 18جدول 
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 هااستانی قابل مشارکت یا واگذاری هاپروژهمقایسه تعداد : 26نمودار 

 
 ایبودجه امور تفکیک به واگذاری یا مشارکت قابل هایپروژه با استانی عمرانی هایپروژه کل مقایسه: 16جدول 
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 ایبودجه فصول و امور تفکیک به واگذاری یا مشارکت قابلیت حیث از استانی عمرانی هایپروژه مقایسه: 21جدول 
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 واگذاری یا مشارکت قابل ملی عمرانی هایپروژه -1-5-2-11

 :واگذاری یا مشارکت قابل ملی هایپروژه فهرست
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 مختلف هایحوزه در واگذاری یا مشارکت قابل ملی هایپروژه تعداد مقایسه: 91نمودار 

 
 

 مختلف هایحوزه در واگذاری یا مشارکت قابل ملی هایپروژه تعداد مقایسه: 91نمودار 

 
لی ویژه (، توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی با تأمین منابع ما1533وبودجه کشور ): سازمان برنامهماخذ

 5-85، صص 1533ها، گزارش مقدماتی برای اتمام پروژه
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 شراکتفصل سوم: برنامه  

از  یاریدر بس ییربنایز یبه ساختارها یدیشد ازین یو توسعه اقتصاد تیرشد روز افزون جمع لیبه دل ریاخ یهاسالدر 

به صورت  ازین موردی هارساختیتوسعه ز یبرا یدولت یهااست که بودجه یدر حال نیو ا شودیکشورها احساس م

ن یو فعال کردن ا یبخش خصوص یریکارگها تالش کردند با بهل دولتین دلیهم بهاست.  نهیبه ریمتعارف محدود و غ

پروژه با استفاده  ی، اجراشده ارائهی هاحل راهاز  یکیابند. یب هایکاستن یا ین براینو یراه حل ییربنایز یهابخش در پروژه

 (1343یی، عصمت اهلل نورزای، محمد رضا گالبچ) است. یخصوص -یمشارکت بخش عموم یادهااز قرارد

 یهامثل پروژهی و خدماتی رساختیز یهاپروژه یمال نیتأم یبرا ی، مدلPPPهمان  ای یخصوص -یمشارکت عموم

اهداف  جمله ارائه خدمات از تیفیو ک ییکارا شیافزابوده و برق  دیتول یهاها و کارخانهفرودگاه ،یارتباط یهاستمیس

توسعه و  ،یبه نوساز یخصوص کیچند شر ای کیبا مشارکت  تواندیم یبخش عموم کی، شررودیها به شمار مآنی اصل

 پردازد.بخود  ازیمورد ن یربناهایاحداث ز ای

 نهیدر زم ودموج ادیز یتقاضا نیبزرگ و همچن یهاپروژهی مال نیتأم یها برادولتی امنابع بودجه تیمحدود

از مشارکت فعال بخش ی ریگبهره تالش خود را در یرا بر آن داشته تا تمام کشورها ها،پروژه نیدر ا یگذارهیسرما

 -یعمومی هاتالشها در قالب مشارکت نیکار بندند که ا ها بهآن تیفعال یمناسب برا یرقابت یفضا جادیاو یخصوص

 یبرا یو مشخص قیدق فیتعر گرچه کشورها شده است. یتوسعه اقتصاد در روند عیمتبلور شده و موجب تسر یخصوص

توافق دارند که ی مفهوم کل نیاکثر صاحبنظران در ا یندارد ول وجود PPP ای یخصوص -یمشارکت عموم یقراردادها

 یبرا یدولت و بخش خصوص نیاست که ب نوع قرارداد مشارکت ک( یPPP) ای یخصوص-یمشارکت عموم یقراردادها

 .گرددیمنعقد م شود،یانجام م یدولت توسط بخش یکه به طور سنت ییهاپروژه یرااج

 یهاتیو مسئول فیاز وظا یبخش به عنوان یکه بخش دولت گرددیاجرا م یخدمات ارائه یها براپروژه نیدر اکثر موارد ا

موارد  ریسا آهن ومثل جاده و راه ییهارساختیگاز و ز برق، انتقال آب، یهابه انجام آن است. پروژه متعهد خود یقانون

 کنسبت به تدار یبخش عموم نکهیای جا بهی خصوص ی. در مشارکت عمومشوندیم ها محسوبپروژه نیمشابه از جمله ا

 ،ی. )غالمرضا نجفردیگیرا به عهده م فیوظا نیا یخصوص بخش د،یاقدام نما یو ارائه خدمات عموم یاهیسرمایی دارا

 (1343، ملکان یوسفعلی
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 های توسعهخصوصی برای اجرای طرح -اجتماعی -های عمومیبازبینی چارچوب شراکت -1-5-9-1

 یمضاعف یهاتالشاست و  شیبلند در پ یراه یبه طور نسب ،یخصوص - یبه علت نوظهور بودن روش مشارکت عموم

آن  یو قرارداد یوقمختلف، چهارچوب حق یهارشتهروش در کشور و در  نیا یریتا با گسترش بکارگ طلبدیرا م

 و کامل گردد. دهیسنج

 خصوصی شامل موارد زیر است: -مشارکت عمومی  نامهموافقتحدود کاربرد چارچوب 

که در  یطی. در شرااستی پروژه با بخش خصوص یمال نیتأم یخصوص - ی: در قرارداد مشارکت عمومیمال نی( تأم1

را به عنوان کمک در ساخت  یاست پرداخت مبلغ ممکنی بخش عموم شود،یاعالم م گذارهیسرمایی اسناد فراخوان شناسا

 .پروژه متقبل شود

(، تیظرف شی)افزا توسعه ،ی، عالج بخشی، بازسازی( نوع ساخت: پروژه ممکن است به صورت احداث، نوساز2

 .... اجرا شود ای زیتجه ل،یتکم

از طرف او  یثالث شخص ای ریپذ هیتوسط سرما از آن یبردار: پس از ساخت پروژه، ممکن است بهرهیبردار( بهره3

 .محول گردد گذارهیبه سرما شهیهم ای یمدت یبرا ایانجام شود، 

شود. با توجه به  انجامی بخش عموم ایی یاستفاده کننده نها یمحصول پروژه: ممکن است از سو ی( پرداخت بها4

 .خدمات تهاتر گردد ایکاال  قبالدر ایاجاره بها پرداخت شود  ایدیپروژه ممکن است در قالب خر تیماه

 یبخش خصوص اریاخت در از آن یبردارموضوع قرارداد، ممکن است پروژه و حقوق بهره انی( انتقال پروژه: پس از پا5

 .منتقل شود یبه بخش عموم ایبماند و  یباق

و  دیدرآ یخصوص بخش تیالکمدت قرارداد، ممکن است مستحدثات پروژه به م انیپروژه: پس از پا یینها تی( مالک6

 (1343کشور،  یزیرو برنامه تیری)سازمان مد. بماند یباق یبخش عموم تیدر مالک ای

 خصوصی در پهنه سرزمین -اجتماعی -شراکت عمومی یهاروشمعرفی انواع  -1-5-9-2

وش و فر ایمستحدثات طرح مشمول و  یتمام ای یبخش تیمالک ایفروش، اجاره بلند مدت  شیبه منظور پ ییهاروش

و  شودیم نییتوسط ستاد تعی است خصوص-یمشارکت عمومی هاکه در قالب روش یدیخدمات تول ایفروش کاال  شیپ

 موارد زیر است: شامل تنظیم شود که هاآنباید متناسب با شرایط  نامه موافقت

 یخدمات یقراردادها -1

 (O&M) یبردارت و بهرهیریمد یقراردادها -2
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 اجاره یقراردادها -3

 (Joint Venture) کمشتر یگذارهیسرما -4

 (1344 ،ی)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک PPP یهامدلانواع  -5

آغاز شده است و موجی را ایجاد  1431و  1471روند مشارکت بخش خصوصی و دولتی در زیربنای کشورها از سال 

پیشگامان این روند بوده و از مزایای محیط رقابتی کرده که به سرعت در حال پیشروی است. کشورهای در حال توسعه از 

 یهاشم نیحس. )برندیم، بهره شودیمی مالی هاتیمحدودو مشتری مداری که منجر به کارایی باالتر و از بین رفتن 

 (1335ی، میسل هیسمی، فشارک

ی هابخشدر  هارساختیز در توسعه BOTمانند  ییهاروشدر کشور ما پس از تصویب و موافقت در زمینه استفاده از 

 شودیمی ارتباطات، تولید نیرو و تأمین آب، امروزه مشاهده هاشبکه، بنادر، هافرودگاه، هاراهمختلف مانند ساخت و توسعه 

اخیر میزان  یهاسالو در  رودیمبه عنوان روشی پذیرفته شده در ساخت و توسعه این تسهیالت به شمار  BOTروش 

 ش در کشور بسیار گسترش یافته است.استفاده از این رو

از دو طرف شراکت )بخش  کیاز پروژه، کدام یدر هر سطح اینکه، معموالً بر اساس PPP یهاانواع مدل یبندمیتقس

 :گرددیمبه شرح زیر طبقه بندی . 1پروژه است یهاییدارا ی( مسئول نگهداریو بخش خصوص یعموم

 (؛BOO) یبرداربهره ت،یساخت، مالک -

از آن را به بخش  یبردارحق بهره نکهیرا بدون ا یبردارساخت و بهره فهیوظ یبخش خصوص BOOقرارداد  کی رد

نوع  چیو ه ماندیم یباق یبر عهده بخش خصوص یواحد صنعت یقانون تی( انتقال دهد بر عهده دارد. مسئولی)عموم یدولت

 لیتما یآن وجود ندارد. معموالً بخش خصوص تیحق مالکبر عهده گرفتن  ای یداریخر یبرا یبرعهده بخش دولت یتعهد

پروژه را انجام  ،یگذارهیسرما انیمتول ای ومیمدل کنسرس نیجهت به عهده گرفتن پروژه دارد. تحت ا BOOبه روش  یادیز

 .کنندیم یبردارو از آن به مثابه مالک بهره دهندیم

 (؛BOT) یواگذار ،یبردارساخت، بهره -

                                                      
 خصوصی و انواع روشهای آن به طور کامل تشریح شده است -در پیوست شماره یک، مفاهیم مربوط به مشارکت عمومی 1
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 Transterو  Build ،Ownی کی. کنندیم ریرا معموالً دو گونه تفس BOT یقراردادها یواگذار ،یردارببهره ساخت،

 تیحالت مالک نیاست که در ا Transferو  Build ،Operate یگریو د است یگریبرعهده د یحالت اپراتور نیکه در ا

 .کندیم ادیپ یمختلف یاهصورت حیو توض ریاست. به هر صورت بنا به تفس یگریبا د

 (؛BTO) یبردارساخت، انتقال، بهره -

دولت و شخص  نینوع قراردادها ب نی. اباشدیم Build, Transfer, Operateعبارات  یحروف اختصار BTO اصطالح

پروژه به دولت  تیمنعقد شده و سپس مالک یخدمات عموم یهاجهت احداث پروژه گذارهیسرما یشرکت خصوص ای

جهت  یگریپروژه، قرارداد د یاندازحاصل از راه یمدهاکارکرد و درآ ینوع قرارداد، در ازا نیهمراه ا . بهابدییانتقال م

 .گرددیمنعقد م یپروژه در طول مدت واگذار یانداز و راه تیریمد

 (؛DBFO) یبرداربهره ،یمال نیساخت، تأم ،یطراح -

نوع قراردادها  نی. بر اساس اباشدیم Design, Build, Finance, Operate عبارات یحروف اختصار DBFO اصطالح

 یهاستمیس لهیشده به وس نیمع یهایو طراح یفن طیمطابق با شرا یو خدمات عموم ییربنایز یهاپروژه جادیدولت بر ا

و  جادیا دارآالت، عهده نیو ماش زاتیتجه لهیبه وس زین گذارهیسرما رسدویبه اتفاق نظر م گذارهیخود، با سرما یامشاوره

 .شودیعرضه پروژه م

 (؛BLT) یساخت، اجاره، واگذار -

دولت، اجاره  یاحداث پروژه برا یعنی؛ باشدیم Build, Lease, Transfer عبارات یحروف اختصار BLT اصطالح

 .طیپروژه به دولت بر حسب شرا تیآن از دولت و سپس انتقال مالک

 (؛BOOT) یواگذار ،یبرداربهره ت،یساخت، مالک -

ساله دوباره  21مثالً  یبرداردوره بهره کیانتقال وجود دارد و پس از  یکار نوع ینوع از قراردادها و در انتها نیا در

دولت است،  اریکه در اخت یانحصار تیفعال کیحق استفاده از  ینوع . بهگرددیبه دولت واگذار م یبردارو بهره تیمالک

در  Tنوع قراردادها حرف  نیدر ا شودیبه دولت برگردانده م دیدوباره با یول ود،شیمنتقل م یگریمدت محدود به د یبرا

 . )همان(باشدیدولت م تیعنوان نشان مالک یانتها

 (؛BLOT) یواگذار ،یبردارساخت، اجاره، بهره -

 (؛ROT) یواگذار ،یبرداربهره ،یبازساز -

 (؛ROO) یبرداربهره ت،یمالک ،یبازساز -

 (.DBO) یبرداربهره ساخت، ،یطراح -
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ی ( فBOO) «یبرداربهره ،مالکیتساخت، » یخود به صورت قراردادها یریگشکلی در ابتدا روین دیخر یقراردادها

 ین طولک. لماندیمی باق گذارانهیسرما دیدر روگاهین تیکه در آن، مالک دیگردیم میتنظ یبخش خصوص یهاطرف نیماب

 میتنظ دهینمود. ا میتنظ یبخش عموم یهاتوسعه پروژه یبرا توانیم زیرا ن یگریده مشخص شد ساختار مشابه ک دیشکن

ی زهایالبته با تما د،یمطرح گرد روین دیو در حوزه تول هیک( بدواً در ترBOT) «واگذاری -یبرداربهره -ساخت»قرارداد 

 انیدر پا زین و( بوده یدولت یعموم ت خدماتک)شر ینهاد عموم کی روی( نداریبردار )خربهره هکنیاز جمله ا یاعمده

 یزیناچ یاسم متیو به ق یطرف بخش عموم یعنی روین داریبه خر گذارانهیاز سرما توانستیم روگاهین تیکقرارداد، مال

 منتقل شود.

در ه ک( BTO) «یبرداربهره -انتقال -ساخت»ل گرفتند. از جمله قرارداد کش زیقراردادها ن گریانواع د ،یمکفاصله  به

 -یمال نتأمی -ساخت -طراح»و قرارداد  دیگردیمنتقل م یطرف بخش عمومساخت به لیمکپس از ت ساتیتأس تیکآن مال

ی باقی طرف بخش عموم دیدرقرارداد  یدر طول اجرا ساتیتأس یقانون تیکه به موجب آن مالک (DBFO) «یبرداربهره

از  یبردارو بهره یاندازمربوط به راه یحقوق قرارداد یپروژه فقط بر مبنا یبه اجرا یبخش خصوص لیو تما مانده

 قرار داشت. یکیزیف یهاییدارا تیکو نه مال روین داریدرآمد از خر افتیو در ساتیتأس

 ازین موردی نگیمبود نقدکرفع  یبرا یدیمف یابزارها DBFOو  BOT ،BTO یقراردادهادر حال توسعه  یشورهاک در

و  روین دینترل خود بر تولکردن کبدون رها  رویکننده خدمات نعرضهی توسط بخش دولت یارگذهیوجوه سرما نیتأم یبرا

 (1342، محمد آقا قوام) .ندیآیکننده به شمار مآن به مصرف متیعرضه و ق

کشور محسوب شده و  یهارساختیآهن جزء زراه کهآنبه دلیل  رانیآهن ادر راه PPP یهااز پروژه یبرداربهره

به  هاستگاهیو ا ویلکوموتواگن،  یواگذار یالگو، کند یمربوط به آن شانه خال یهاتیبار مسئول ریاز ز تواندیمدولت ن

را  یاتیو عمل یمال یهاسکیکند ریآهن تالش مآن راه یط و محسوب شده PPPنوع  کیاست که خود ی بخش خصوص

 منتقل کند. یاز دوش خود برداشته و به بخش خصوص

 برخوردار است. یاالعاده فوق تیاز اهم یدیو کل یستا توجه به چند نکته اساسرا نیدر ا 

 هاسکیر نیهر چه بهتر و کاراتر ا تیریو تالش در جهت مد هاسکیو موشکافانه ر قیقد یینکته اول شناسا -

 است. یو حداکثر بهره ور نهیبا حداقل هز

 باشدیواگذار شده م یهاتیمربوط به فعال اتیتمام جزئ ییهمراه با شناسا ق،یدق یگر انعقاد قراردادهاینکته د -

را در  یمناسب قاتیو تشو هاتیتنب یستینکنند. ضمناً با یخود کوتاه فیدر انجام وظا نیاز طرف کی چیتا ه

 ها به عنوان عوامل بازدارنده و محرک استفاده گردد.کرد تا از آن ینیبشیقرارداد پ
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 نیچن لیاز عمده دال یکی رایز؛ باشدیم PPPقبل از انعقاد قرارداد  هانهیمحاسبه هز گرینکته مهم د -

و  قیبه صورت دق هامتی. حال اگر قباشدیدر منابع م ییجودولت و صرفه یهانهیکاهش هز ییقراردادها

 ییقراردادها نیمواجه شده و اصالً انعقاد چن یادهیکارشناسانه محاسبه نشده باشد در ادامه کار با مشکالت عد

 (1343، ملکان یوسفعلی، یغالمرضا نجف) خواهد رفت. سؤال ریز

نوع قرارداد دولت با  نی. در اباشدیم BOTاشکال مختلف  PPP یهاپروژه یاجرا یبرا هاروش نیترجیرااز  یکی

ه از پروژ یبردارپروژه، از محل بهره یاندازپس از احداث و راه یوارد قرارداد شده و بخش خصوص یبخش خصوص

تعهدات، پروژه را تمام و  افتیمدت قرارداد و در انیپا درخود اقدام نموده و  یگذارهیاصل و سود سرما افتینسبت به در

 ییربنایو ز یانرژ یهادر بخش شتریسال( و ب 31 یال 21بوده )اکثراً  یقراردادها طوالن نی. ادینما یکمال به دولت واگذارم

 یهاپروژه از نمونه النمسئو دهیجنوب اصفهان است که به عق روگاهیاجرا شده در کشور ن یهااز نمونه یکیکاربرد دارند. 

 .دیآیدر کشور به شمار م BOTموفق 

فات مناقصه و به یتشر کق تریه از طرکباشدیم PPP یهاپروژه( از جمله BOT) جنوب اصفهان یروگاهیپروژه ن

نترنشنال و یت مپنا اکه شرینامه اولن مورد به تفاهمیابقه موضوع در ابه گروه مپنا واگذار شده است. س یاصورت مذاکره

 .دیمنعقد گرد 1331 بهشت ماه سالیه در اردک گرددیم ران بازیسازمان توسعه برق ا

، اجتماعی و فرهنگی، ساالنه به طور یاقتصاد ٔ  توسعهسازمان توانیر تا پایان برنامه چهارم  یاهینیبشیپبر اساس 

پاسخگویی  یی تولید، انتقال و توزیع برق نیاز خواهد بود. در راستاهابخشی در گذارهیسرما ییلیارد دالر برام 6متوسط 

در بخش  ژهیو بهدر بخش نیرو، ( PPP)ی و دولت یدولت مقدمات مشارکت بخش خصوص ی،گذارهیسرمابه این نیاز کالن 

نیروگاهی به بخش خصوصی، استفاده از توان  بر هیسرمای هاپروژهانتقال بار، تأمین مالی  ٔ  عمدهتولید برق را با سه هدف 

انتقال و  یبرداراحداث، بهره یقرارداد یپهایبرق در قالب ت دیتولی هانهیهزمدیریتی این بخش و دستیابی به شفافیت  -فنی

(BOTو ) ی برداراحداث، تملک و بهره(BOO) کردیبا رو یروگاهین یهااهداف، پروژه نیفراهم نموده است. با توجه به ا 

PPP تأمین مالی  عمالً کهیطور بهدر تأمین منابع مالی مورد نیاز مواجه بوده است،  ژهیو بهی اعمده یدر ایران با چالشها

 .ی مستقیم و غیرمستقیم دولت گردیده استهاتیحماوابسته به  هاپروژهاین 

اصفهان قرار گرفته  جنوب یلومترکی 75مگاوات ساعت در  454 یت اسمیجنوب اصفهان با ظرف ین گازیروگاه توربین

نقل  و زات، حملین تجهیتأم ،یگذارهی، سرمای، مهندسیطراح تیمسئول یر بر اساس مفاد قراردادیت توانکاست. شر

ت پروژه جنوب اصفهان کپروژه را به شر ت و انتقالیریر، مدی، تعمی، نگهداریانداززات، ساخت، نصب، تست، راهیتجه

 یتجار یبردارروگاه را در طول دوران بهرهیاز نین ( موردیو فرع یه سوخت )اصلکن نموده است یرده و تضمکواگذار 
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ت پروژه توانست کد. شرینما یداریخر ینیمت تضمیرا به ق یدیتول بردار پروژه قرار داده و برقار بهرهیست سال( در اختی)ب

روگاه از ین واحد نیه اولکنموده بود  یزیربرنامه یان رسانده و به نحویبه پا 1335 روگاه را در زمستانین ییات اجرایعمل

دورة ساخت را در محدودة  یهانهیت پروژه موفق شده بود هزکه شرکاست  یطین در شرایوارد مدار شده البته ا 34سال 

 )گروه مپنا( ه نگهدارد.یاول توافقات

 تجربیات جهانی

 بندر عقبه اردن یمطالعه مورد در بنادر: یخصوص -یت عمومکمشار

و  ایسه قاره )اروپا، آس یتجار یهاسرخ و در تقاطع راه یایدر شمال در -ایتنها بندر اردن در کنار در -بندر عقبه

بندر بزرگ  نیبه سوم 1431منظوره در دهه  نقل چند و حملساختار  لیبندر به دل نی( و چهار کشور واقع است. اقایآفر

با توجه به  1441آن بندر در اواخر دهه  تیشد. اهم لی( تبدیسعودز سوئز در مصر و جده در عربستان سرخ )پس ا یایدر

و کمبود  تیریماندن ضعف مد یبندر موجب مخف نیدر ا کاند ی. کاربرافتیکاهش  یو دوب روتیب ه،یلتاک دیرقابت شد

بحران باعث شد ضرورت تحوالت  کیخره بروز آن شد. باال یو سخت افزار ینرم افزار یهارساختیدر ز یگذارهیسرما

 شناخته شود. تیعمده در آن بندر به رسم

پهلو  یهایکشت. رفتیرا در عمر خود پذ هایکشتتراکم  نیدچار شد و کمتر یجد یابه وقفه 2113در سال  انهیپا نیا

 رهایجبران تأخ یبرا یرانیطوط کشت. خشدندیروبرو م -ساعت  151تا  یحت - یگرفته در آن بندر اغلب با انتظار طوالن

خسارت معطل ماندن »مجبور بودند  زی. بازرگانان نکردندیم افتیدر شتریدالر ب 511حدود  یفوت 21 نریبابت هر کانت

 .دیرسیم زیروز ن 43به  یبود و حت ادیزمان معطل ماندن کاالها در بندر ز رایرا تحمل کنند ز« هایکشت

به عراق متوسل  هیارتباط به بنادر دورتر در لبنان و سور یبرا یرانیازرگانان و خطوط کشتباعث شد ب یریبارگ تراکم

 یآمده به انجام برخ شیدالر بود. بحران پ ونیلیم 121حدود  ،شدیم لیازدحام که به اردن تحم نیا ینیتخم یشوند. بار مال

 اصالحات منجر شد.

)شرکت  طرفی جناح ب کیبندرها به  تیکمال یانون واگذارق نیشد. ا بیتصو یسازیقانون خصوص 2111سال  در

 اصالحات شد. عیتسر کن کرد که محرکعقبه( را مم یآبادان

 511به  2113تا  2113در دوره  هانیبود که طبق تخم انهیشدن آن پا شرفتهیدر طرح اصالحات مستلزم پ یگذارهیسرما

دهه  یدر ابتدا یو پول یمال یهابحران راثیناگوار اردن و م یتصادداشت، اما اوضاع اق ازین یگذارهیسرمادالر  ونیلیم

دولت لزوم  یالت اقتصادککند. مش ینیبر دوش بودجه دولت سنگ یربه مثابه با یکه چنان تعهد شدیموجب م 1441
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 یاصل ید. نگرانبو ارینوع قرارداد بس نیها با ارا روشن کرد، اما مخالفت یبا بخش خصوص یمشارکت یقرارداد یریکارگبه

از  ماع -یومت از هر تالشکختم شود. ح یمل تیامن بیبه تخر یخصوص -ین است مشارکت عمومکآن بود که مم

 استفاده کرد. یهمگان تیجلب حما یبرا -یمطبوعات یهاو مصاحبه یهمگان غاتیتبل ،ییویراد یهابرنامه

 2کار را به مدت  ،یخصوص -یبلندمدت عموممشارکت  کیوارد شدن در  یگرفت به جا میومت تصمکح تینها در

 یتیریفقط مسئول ارائه خدمات مد یتیریدر آن قرارداد مد یبندر آغاز کند. بخش خصوص تیریقرارداد مد کیسال با 

 یابیبه ارز هایباشد که اردن یفرصت توانستیم. دوره دو ساله شدیبندر به آن بخش مربوط نم یهارساختیبود و ز

 بپردازند. یبخش خصوص یرد شرکاکعمل

 یگذارهیسرمابود، طرح  یرد او راضکاز عمل یو بخش عموم کردیکارآمد عمل م ینریکانت انهیپا یمتصد اگر

مشارکت در مناقصه  یبرا ینریکانت یهاانهیپا یالملل نیبی متصد 11از  بیترت نی. بدآمدیساله به اجرا در م 25 کمشتر

 کردند. کتدر مناقصه شر یمتصد 3 یمتصد 11 نیدعوت شد و از ا یدولت

 گروه کیاز  یاکه خود شعبه هاشرکتاز آن  یکیتر بود. جذاب کنندگانشرکت ریسه شرکت از سا شنهادیپ

 نیشتریب از،یحق امت نیشتریکشور جهان داشت، ب 41در  ینریکانت یهاانهیفراوان در اداره پا یو تجربه جهان شدیمحسوب م

 3گسترش بندر را ارائه کرد. آن شرکت در  یهابرنامه نیترجالبساله و  25 کمشتر یگذارهیسرما در یگذارهیسرماسهم 

 عقبه امضا کرد. یدوساله را با شرکت آبادان تیری، قرارداد مد2114مارس 

 کامالً راتییتغ یهانشانه نیعقبه به کار بست. اول ینریخود را در اداره بندر کانت ریتخصص چشمگ ،یخارج شرکت

اران او بر ک( و همAPMآن شرکت ) ری. مدشدیمربوط م دیکار جد طیمح جادیا یبندر برا یسازمحسوس بود و به پاک

در  -یقوم یوندهایپ یجا به -را یستگی، انضباط و شایکوشسخت بر یمبتنی دیجد ردکیکرده، رو دیتأک یمنابع انسان

 .شدندیبرخوردار م زین یشتریرا فرا گرفته، از دستمزد ب ییایو در یبندر یهاگرفتند. کارگران حاال آموزش شیپ

کرد و همه  سیدرمانگاه در بندر تأس کی APMآمد.  دیپد ستهیپاداش دادن به کارگران شا یبرا ییهاطرح نیهمچن

دوم در آمد برخوردار کرد. البته کارگران اجازه نداشتند شغل  و رفت نهیهز درمان، غذا و کمک مهیکارکنان خود را از ب

 به سرعت اخراج شدند. انی. خاطرندیبگ شیپ

 نرم یهارساختیزی دالر ونیلیم 31 یگذارهیسرمارد شد، کو عمل یکارگران موجب بهبود بهره ور زهیانگ بهبود

 یهاکشدکی(، هیدو طرفه )دو پا یهادار، حاملچرخ ،یاهیپا یهالیکرد. جرثق تیهم آن را تقو یو سخت افزار یافزار

 2115. در ژوئن دندیو نصب گرد یداریخر 2114در ژوئن  تیریمدی بالفاصله پس از واگذار هینقل لیوسا ریو سا رفتهشیپ

 .شدیمموجود اداره  ینرم افزارها نیشده، با بهتر یاانهیدرصد را 111 انهیآن پا
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 هیار شد. در فورکآش 2114بستان در تا تیریمد رییبه بار آورد که بالفاصله پس از تغ یجیاصالحات در عقبه نتا یاجرا

برطرف شد. کل زمان متوسط  یساعت بود، به کل 124حدود  2113در بندر که در سال  یریزمان انتظار پهلوگ 2115

ازدحام حذف شد.  یهانهیهز اضافه هیکل 2115اول مارس  زو ا افتیروز به چند ساعت کاهش  3توقف در بندر هم از 

با عقبه  یرانیشرکت کشت 21حدود  2115سال  انیبا عقبه پرداختند. در پا یارکبه هم دیجد یرانیکشت یهاشرکت نیهمچن

 .دیو شبه قاره هندوستان برگز انهیآن بندر را در زمره سه بندر برتر در خاورم زین دزیلو مهیمعامله کردند. ب

 تواندیشرکت با تجربه م ک ییو استفاده از توانمند یعموم ینمونه نشان داد که چگونه مشارکت بخش خصوص نیا

 را ارتقا دهد. یبندر تجار کیی یکار منجر شود و کارا و کسبی فضا لیبه تسه

در  یخصوص یتکت شرکت آب با مشاریفکی یدر بخش آب: ارتقا یخصوص -یت عمومکمشار

 اتلندکاس

خدمات آب و  SWA شد. لیکاز ادغام سه سازمان مربوط به آب تش 2112 لی( در آورSWAاتلند )کآب اس سازمان

سازمان با  نی. اکردیوکار در سراسر منطقه فراهم مکسب کهزار مشتر 131و  یخانگ کمشتر ونیلیم 2.2 یفاضالب را برا

 دهنده خدمات آب و فاضالب در انگلستان قرار داشت. ارائه نیتردر رتبه چهارم بزرگ یپوند اردیلیم 1 یگردش مال

 کیاتلند پاسخگو است، اما مانند کبوده و همچنان به پارلمان اس یساختار عموم یدارا SWAصنعت آب انگلستان  در

 یاتیعمل نهیغلبه کند و هز هاچالشتوانست بر  یاقتصاد یهالیتعد قیسازمان از طر نی. اشودیماداره  یشرکت خصوص

را در  یپوند ونیلیم 511 ییجوتوانست صرفه نیدهد. همچن هشدرصد کا 41 زانیبه م 2116و  2112 یهاسال یخود را ط

 صورت دهد. 2116تا  2112 یهاسال یخود ط یگذارهیسرمابرنامه 

 کی هیبازگشت سرما تیمسئول SWAاتلند بود. کاس یو شمال یشرق ،یکه انجام شد ادغام آب بخش غرب یکار نیاول

 نیپوند بود. بد اردیلیم 1.3، به مبلغ دادیمرا پوشش  2116تا  2112 یهاسالبرنامه که  نیرا داشت. ا یگذارهیسرمابرنامه 

 به کند تا با مقرون سی( تأسSWS« )اتلندکراه حل آب اس»شرکت تابعه به نام  کیگرفت که  میتصم SWAمنظور 

و  Stirling Water) ومیو دو کنسرس SWA توسط SWSرا به همراه آورد.  هین بازگشت سرماکراه مم نیترصرفه

UUGM )شد.  لیکبار در صنعت آب انگلستان تش نیاول یشراکت در نوع خود بود و برا یهاتوافقنامه نیتربزرگاز  یکی

SWA  درصد  51مالکSWS شد. میتقس ومیدو کنسرس نیب یطور مساوبهی بود و مابق 
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SWS به خدمت گرفت و از کارمندان با تجربه صنعت  یدیجد یهااصالحات صنعت آب تخصص یرهبر یبرا

 ،ییدارا تیریمد یجهان یهابا تجربه در صنعت آب با تجربه یهااز چهره یبرخ بیترت نیکرد. بد یارکدعوت به هم

 ساز و ... را گرد هم آورد. و ساختی هابرنامه، مهارت تیریمد ،یمهندس

و  یدنیآب آشام تیفیک یارتقا یبرا یپوند ونیلیم 671 یگذارهیسرما SWS، 2116تا  2112 یهاسالفاصله  در

 نیانجام داد. همچن یها و خطوط ساحلرودخانه ا،یسواحل در یپاکساز یبرا یپوند ونیلیم 433 یگذارهیسرماو  فاضالب

پوند شد، به  ونیلیم 31حدود  ییجو کار که باعث صرفه و پروژه تحول کسب 51حدود  2114تا  2112 یهاسالدر فاصله 

 اجرا درآمد.

به  لیشدن س یاز جار یریفاضالب، طرح جلوگ ستمیده آب، بهبود سعم هیشامل تصف ییهاشرکت توانست پروژه نیا

پوند  ونیلیم 111با اعتبار  یاو ... را به انجام رساند و درحال حاضر پروژه ینشت یو دارا یمیقد یهالوله ینیگزیها و جاخانه

 آغاز شده است. ندهیآ یهانسلیآب برا نیبا هدف محافظت و تأم Katrineبه نام 

به دست آمد.  یتحول در صنعت آب سود واقع جادیا یبرا SWS سیتأستنها دو سال بعد از  SWAرش گزا طبق

SWA درصد کمتر از  21حدوداً  اشیاتیعمل نهیکارآمدتر شده و هز یاتلند امروز به طور قابل توجهکو صنعت آب اس

 یپوند اردیلیم 1.3 یگذارهیسرمابرنامه  بازگشتو  افتهی شیافزا یدنیآب آشام تیفیسال قبلش شده است. ک 2 یهانهیهز

 است. وستهیامروز به وقوع پ هارساختیزی نوساز یبرا

ی و خصوص یرد ناکارآمد بود که نشان داد چگونه تخصص بخش عمومکساختار و عمل کیبه  ینمونه پاسخ نیا

 را منجر شود. یاتیعمل یقو یارکهم کیشود و  بیترک تواندیم

 رلندین، ایر بخش فاضالب: طرح فاضالب منطقه دوبلد یخصوص یت عمومکمشار

بوده است.  هارساختیو ز یخدمات عموم یدر ارتقا یمشارکت بخش خصوص قیتشو رلندیاز اقدامات دولت ا یکی

اجرا  -یمال نیتأم -ساخت -یطراح ای( و DBOاجرا ) -ساخت -یطراح یدر اغلب موارد مشارکت، دولت از قراردادها

(DBFOاستفاده ،)  ( که از 2116-2111خدمات آب ) یگذارهیسرماکرده است. در بخش آب و فاضالب دولت برنامه

 موریدر بال لوتیپا یهاپروژه شامل پروژه نیاست به اجرا گذاشته است. ا یخصوص -یمشارکت عموم یقراردادها

 است. نیها طرح فاضالب منطقه دوبلپروژه نیاز ا یکی. شودیمی و جاده ل لیکالرو س،یستیا

 ییرا شناسا هیتصف دیجد ستمیس جادیبه ا ازین نیشهر دوبل یاروپا، شورا هیاتحاد یفاضالب شهر یرهنمودها فشار تحت

ساخت  ،یبر آن گرفت تا با استفاده از روش طراح میشورا تصم نیبود. ا نیدوبل جیآب خل تیفیک یکرد که مستلزم ارتقا
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ساخت کارخانه  گرید یکند. از سو نیرا در طول دوره پروژه تضم ارزش نیشتریکند تا ب جادیرا ا هیو اجرا کارخانه تصف

که  کردیموارد طلب م ریاز سا شیب یانهیداشت که هز روز بهی هاینولوژکت نیبه بهتر ازیمحدود موجود ن تیدر سا

 را پر کرد. ازیمورد ن یاف مالکصندوق انسجام اروپا آن ش

و تخصص موجود در بازار بود و  یفناور نیجذب بهتر قیخدمات از طر یره ورو به تیفیک شیهدف افزا واقع، در

 جیفاضالب خل هیتصف بیترت نیبود. بد یگذارهیسرمامحافظت بهتر از  یبرا یساختار جادیدولت به دنبال ا نیعالوه بر ا

اجرا انجام شد و  ساخت و ،یپروژه طراح کیتحت  کتمشار نی. ادیبه انجام رس یعموم یبا مشارکت خصوص نیدوبل

 ریو کاربران غ نیشهر دوبل یشورا ،یدولت محل ست،یز طیاروپا، وزارت مح هیصندوق اتحاد لهیاز بودجه به وس یبخش

 شد. نیتأم یخانگ

واگذار شد که شامل سه شرکت  یالمللنیب ومیکنسرس کیبه  یمناقصه عموم کیی برگزار قیقرارداد از طر نیا

((Ascon (IRE), Black & Veach (UK) and Anglia Water (UK) سال  21 ه،یقرارداد تصف یاتی. مرحله عملشدیم

 شد. نییتع

 یکل نهیکرد. هز تیحما یامنطقه داریموفق در توسعه پا یاپروژه را به عنوان پروژه نیاروپا ا هیانسجام اتحاد صندوق

 صندوق انسجام اروپا فراهم شد. لهیوس آن به وروی ونیلیم 133بود که  وروی ونیلیم 256بر  بالغپروژه  نیا

ن کرد و کو فاضالب را مم هیتصف دیساز کارخانه جد و ارائه شده توسط صندوق انسجام اروپا ساخت یمال تیحما

کارخانه  یمیقد تیسا یرسان روز بهرا فراهم آورد. لذا جهت  هایفناور نیدتریجد یریبه کارگ یبرا یگذارهیسرماان کام

 نبود. ایاز در نیزم یایاح به یازین گرید

را به همراه داشت.  ییایمدرن مزا یفناور نیمدرن استفاده شد. استفاده از ا یمنطقه از فناور نیفاضالب در ا هیتصف یبرا

مورد  یگرید یاگر فناور کهیحال محدوده کوچک داشت، در کیبه  ازیو کار ن یاندازراهی دستگاه مورد استفاده برا

که  شدیم دیتول یلجن ه،یدر پروسه کار دستگاه تصف نی. همچنکردیم لبط یشتریب یمحوطه و فضا گرفتیاستفاده قرار م

 یکیترکال یانرژ یازهایدرصد ن 61 زیشده ن دیتول وگازی. بگرفتیمورد استفاده قرار م یکشاورز یبه عنوان کود برا

 .کردیم نیدستگاه را تأم

 ریانپذکباالتر ام ییو با کارا دیجد یهایتکنولوژبه  یابیدست یعموم یمشارکت خصوص کی قیاز طر بیترت نیبد

 یبرا زینو در بازار و ن یهانوآورانه و تخصص یجذب فناور یبرا توانندیهامنمونه نشان داد که چگونه دولت نیشد. ا

 بهره ببرد. یعموم یصاز مشارکت خصو یطیمح ستیو ز یاقتصاد ییکارا شیافزا
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 در بخش دفن زباله: دفن زباله در بلغارستان یوصخص یت عمومکمشار

به طور  یبلغارستان است. صنعت گردشگر یستیتور یهاجاذبه نیتریاصلاز  یکیو  اهیس یایدر در یشهر نسبار

برآمده است. با توجه به  یمیقد یهالوکس از دل هتل یهابا هتل یساحل طوالن کیشهر رشد داشته و  نیدر ا یریچشمگ

 کرده است. یانات گردشگرکتوسعه ام فرا صر شیاز درآمدها یبخش زین یشهردار ،یستیتور یهاجاذبه

برخورد  یبرخوردار است چگونگ ییباال تیاز اهم یستیکه در همه مناطق به خصوص مناطق تور یاز مسائل شهر یکی

پسماند الزم است. در نسبار  تیریمد یکارآ برا یستمیو جذاب باشد س بایز یاه چهره شهر، چهرهکآن یبا زباله است. برا

ناوگان  یدر نوساز یقابل توجه یگذارهیسرماو  شودیم جامزباله توسط دولت ان یآورخدمات مربوط به حمل و جمع

زباله را برعهده  یآورخدمات حمل و جمع یشرکت شهردار کی کهیحال نقل و ظروف انجام شده است. در و حمل

 شود.یاداره م ازیحق امت کی قیبار از طردفن زباله نس یهادارد، مکان

. در ابتدا گلدن باگ کندیماداره  1444دفن زباله را از سال  یهااست، مکان یخصوص یگلدن باگ که شرکت شرکت

ساله  15 ازیحق امت کیبه  لیتبد یشهردار یقرارداد از سو نیکه بعدها ا کردیمکار  یتحت قرارداد خدمات با شهردار

اداره  افتیقابل باز عاتیو تنها با فروش ضا یهردارش یازسو یمال تیشرکت با حداقل حما نیحاضر احال  شد. در

ها را توسعه داده است. آب، فاضالب و برق نصب شده و مکاننی. گلدن باگ با استفاده از درآمد خود اشودیم

 نیشده است. همچن جادیا افتیقابل باز مواد یساز ساده جهت خرد و فشرده زاتیو تجه یساز رهیذخی برا ییهاساختمان

دفاتر  ز،ین یتازگ . بهاندشده زیتجه نرهایو کانت هاونیکامی عفون ضد یبرا ییو ابزارها کمتحر زاتیها با تجهمکان نیا

 اریشرکت بس نیکار در ا یروین تیریو مد یوزن کردن ساخته شده است. فناور یبرا یستگاهیبه همراه ا یدیجد یادار

 هستند. ریدرگ یکیزیخانوار در انجام امور ف 21است و حدود ساده 

کاغذ و  ،یکیمواد پالست گرید ،یکیپالست یهایشده، به طور عمده بطر افتیباگ درآمدش را از فروش مواد باز گلدن

دن . گلشودیمی آورجمعی در طول سه ماه گردشگر افتی. بخش عمده مواد قابل بازآوردیمبه دست  یفلز یهایقوط

 گرید یو در برخ برندیو مواد را م ندیآیخود به محل م انیمشترموارد  ی. در بعضفروشدیم هایباگ مواد را به باز فرآور

 .فرستدیم انیمشتر یگلدن باگ مواد را برا

و است  یبهداشت یکاغذها دیکاغذ، کارخانه تول یاصل یهستند. مشتر یفلز یهایقوطی مشتر یکارخانه باز فرآور دو

 .دهدیرا انجام م کیپالست یدارد که باز فرآور یاصل یمشتر کیزیخرد شده ن یکیپالست یهایبطر

 کی یبرا یتجار تیفعال کیتوانسته است به  عاتیضا افتیدر باز یعموم یمشارکت خصوص کی بیترت نیبد

و  نهیهز کم یهاروش یریکارگهدفن زباله با ب یهامکان افتیکه مواد قابل باز یاگونهشود، به  لیتبد یشرکت خصوص
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 لهیبه وس ییساده ابتدا اریبس ینشان داد که چگونه فناور وردم نیباشد. ا صرفه به مقرونی توانسته از نظر تجار نییپا یفناور

 شود. لیبا دوام تبد یتجار تیفعال کیبه  تواندیمنجر شود و م عاتیضا افتیبه باز تواندیدفن زباله م یاپراتور خصوص

 کیدر بلژ یت بخش خصوصکک با مشارینقل: حل تراف و در بخش حمل یخصوص یت عمومکارمش

روزانه به  کیشده بود. حجم تراف لیتبد یجد یتنگنا کیفرودگاه زاونتم بروکسل به  یجاده شمال کیتراف تیوضع

. شرکت فرودگاه رفتیم زین کیتراف شیانتظار افزا یو با گسترش منطقه بار صنعت دیرسیدر ساعت م هینقل لهیوس 2511

در  ییدر ساعت برسد و تقاضا یخصوص لیاتومب 3511به  باًیتقر کیتراف 2111سال  یکرده بود که برا ینیبشیبروکسل پ

 بود. کیرفع معضل تراف یبرا یاقدام جد کیبه  ازیشود. لذا ن جادیدر منطقه بار و محموله ا نگیپارک یفضا 6111حدود 

 بهها در نظر گرفت. رفع آن یرا برا ییهاجاده، برنامه یساخت ریه زکالت شبکتنگناها و مشبا در نظر گرفتن  دولت

 یخصوص یپروژه در قالب مشارکت عموم یگرفت که تعداد میها، دولت تصمبرنامه نیبه انجام ا دنیمنظور سرعت بخش

قرارداد مشارکت  کیودگاه زاونتم تحت به فر یجاده شمال یرسگرفته شد تا دست 2115در نوامبر  میتصم نیکند. ا فیتعر

زاونتم  یگذارهیسرمابه فرودگاه بروکسل باعث شد پروژه  یازدحام در جاده منته بیترت نی. بدابدیارتقا  یخصوص یعموم

و  یمسافر کیتراف ی. پروژه زاونتم هم برادیبه اجرا درآ دیبخشیبه فرودگاه بروکسل را بهبود م یجاده شمال یکه دسترس

 نظر گرفته شده بود. در یبار کیرافهم ت

 یو نگهدار ریساخت و تعم ،یبخش طراح یفراخوان برا کیمناقصه به صورت جداگانه اما همزمان انجام شد:  دو

 پروژه. یمال نیتأم یفراخوان برا کیپروژه و 

 دنید بیرا بدون آس یمال شنهادیپ نیو بهتر یارکمانیپ شنهادیپ نیقرارداد را قادر کرد که بهتر نیمسئول ردکیرو نیا

داد،  شنهادیاجازه ارائه پ زیتر نکوچک ارانکمانیجدا کردن فراخوان مناقصه به پ ن،یکنند. عالوه بر ا بیمدل مشارکت ترک

 ها نبود.ورود آن یبرا یمانع یمسائل مال گریکه د رایز

و  ریتعم و ساخت ،یصه طراحمذاکرات مناق یبرا ومیکنسرس 4اعالم شد.  2116در ماه مارس  یفراخوان عموم

 انیماز  سیبانک فورت و THV Dialink تیانتخاب شدند. در نها یمال نیمذاکرات تأم یبرا ومیکنسرس 4و  ینگهدار

 یو نگهدار ریساخت و تعم ،یقرارداد طراح بیترت نی. بددیماه به طول انجام 13 ندیفرآ نیانتخاب شدند. ا شنهادکنندگانیپ

 .بسته شد سیبانک فورت یعنی یخصوص گذارهیسرما بای قرارداد مال و THV Dialink یخصوص کیبا شر

بود  یخصوص ارکمانیپ آن با یمنیو ا بیآس ریجاده، شامل نظارت، تعم یهارساختیاز ز یحفاظت و نگهدار تیمسئول

 .بود شیمنطقه فلم یبرعهده دولت محل (و ... خیبحران برق، برف، )بحران  تیریو مد



 ربانهم راهبردی آمایش                                                                      سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 
 

65 

 یمال نیتأم یخصوص بخش لهیوس طور جداگانه به دو پروژه به هر. همراه شد ابولویآهن دپروژه با پروژه راه نیا یاجرا

ان کم کیزمان و در  کیکه در  بودند دو پروژه مستقل ابولویزاونتم و پروژه د یگذارهیسرماپروژه  قتی. در حقشدندیم

 به اجرا در آمده بودند.

کاهش اثرات  باعثی دو پروژه به طور قابل توجه نیا کمشتر یکه اجرا دهدیم نشان یطیمح ستیگزارش اثرات ز

 یادیز اسیاز مق یناش یهاو صرفه بود ترصرفه به مقرون کمشتر یاجرا ن،یشد. عالوه بر ا یطیمح ستیو ز یعموم یمنف

 به همراه داشت.

رقابت  قدرت تیها، باعث تقومحمولهو  نیمسافر یدسترس دنیبا بهبود بخش یگذارهیسرماپروژه  نیا تیدر نها

 شد. یکیبلژ یهافرودگاه گریخصوص با د فرودگاه بروکسل به

 کیرقابت  قدرت توانست کیضمن حل معضل تراف یخصوص -یمشارکت عموم کینمونه نشان داد که چگونه  نیا

 یاز بخش خصوص توانندیم وژهپر به انجام دنیسرعت بخش یها برانشان داد که دولت نیدهد. همچن شیفرودگاه را افزا

 کنند. یارکدعوت به هم

له یوس به یدنیس یشمال ساحل یمارستان سلطنتیدر بخش بهداشت: توسعه ب یخصوص -یت عمومکمشار

 یبخش خصوص

از  یکی به افتتاح شد و امروزه یساحل مارستانیب کیبه عنوان  1335در سال ی ساحل شمال یسلطنت مارستانیب

را ارائه  یکپزش خدمات از یعیوس فیشده است که ط لیتبد ایاسترال یدنیدر س یآموزش عموم مهم یهامارستانیب

 .دهدیم

 -یمشارکت عموم قرارداد کی 2113را دارد. در سال  ایاسترال تیدرصد جمع 5.7 در حدود یتیمنطقه جمع نیا

 ،یمال نیساله شامل تأم 23قرارداد  کی دقراردا نیامضا شد. ار نفراشویا ومیدالر با کنسرس ونیلیم 451به ارزش  یخصوص

به توسعه  ومیانات بود. کنسرسکاز ام یو نگهدار راتیتعم ،ی(نیارائه خدمات بال یاستثنابهی )بردارساخت و بهره ،یطراح

 یتیریانات مدکام یچند طبقه، ارائه برخ دیجد نگیپرداخت. ساخت پارک مارستانیبی در فضا یمیساختمان قد 53مجدد 

 ومیاقدامات کنسرس گریاز د (رهیمواد زائد و غ تیریمد ت،یامن یکردن، برقرار زیمانند تمی )نیربالیغی بانیمات پشتو خد

 بود.

 21 زانیمبه  مارستانیبیهاتخت داشت و از آن زمان به بعد تعداد تخت 611کمتر از  یزیدر زمان مناقصه چ مارستانیب

 یهایو صندل یاضاف یدرمان یمیش خدمات ان ارائهکام مارستانیسعه مجدد بتو ن،یبر ا داشته است. عالوه شیدرصد افزا
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اتاق عمل را فراهم آورد.  24و در مجموع  شتریب ییسرپا یهامراقبت و خدمات ترشرفتهیپی صیخدمات تشخ ز،یالید شتریب

سالمت و  یو واحدها دیجد یاست که شامل واحد سوختگ لیمکدر دست ت ینیبال خدمات دیساختمان جد ن،یبر ا عالوه

 .شودیمسالمت روان  زیو کودکان و ن زنان بهداشت

 لیتبد یدنیدر س یآموزشی هامارستانیب نیتراز مهم یکیامروزه به  مارستانیب نیبه واسطه گسترش خدمات، ا نیهمچن

 شده است.

که  دهدیمنشان  یوصو مشارکت با بخش خص یخصوص -یقرارداد مشارکت عموم یریکارگبه دهیو فا نهیهز لیتحل

 یداد که مشارکت با بخش خصوص نمونه نشان نیسود خالص بهدست آمد. ا نه،یدر هز یدالر ونیلیم 13.4یی جوبا صرفه

به همراه  زین یه منافع مالکشد بل یو آموزش یکپزش از خدمات یاگسترده فیو ارائه ط مارستانینه تنها منجر به توسعه ب

 داشت.

 هارساختیدر توسعه ز یخصوص - یت عمومکر استفاده از مشاره دکیشور ترکتجربه 

 هیدر ترک BOTروش ها به طرحی جهت اجرا (3446قانون شماره ی )قانون کل کی 1444بار در سال  نیاول یبرا

ه سال قانون در بازه ده نیای برمبنا. باشدیآب، درمان و... م ،یهمچون انرژ یرساختیز یهاشد که ناظر به بخش بیتصو

 BOروش ها مربوط به طرح از آن BOT ،5روش  طرح با 71 ؛ کهشودیاجرا م هیدر ترک PPP یروشهاطرح با  111حدود 

 .اندشده اجرا TORطرح با روش  35و 

در  هیدر ترک 2113 اجرا شده در سال یهاطرحی روش مورد استفاده برا کیکاجرا شده به تف یعمران یهاطرح عیتوز

روش ها به درصد طرح 33و  BOTروش  ها بهدرصد طرح 63شود،یطور که مشاهده مشاهده است. همانقابل م 32نمودار 

TOR یروشها ریبا سا سهیروش در مقا دو نیکاربرد بودن ا و پر تیامر اهم نیاجرا شده است. ا PPP  دهدیمرا نشان. 
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 2119انجام شده در سال  عمرانی یهاروش عیتوز:  92نمودار 

33% TOR    

63% BOT    

1% BL    4% Bo    

 
 یاسالم یها مجلس شوراز پژوهشک: مرماخذ

 

ی اجرا کار رفته در به یخصوص -یمختلف مشارکت عموم یاستفاده از انواع روشها زانیم 22جدول و  21جدول در 

ارزش  22جدول و  شده اجرا یهااد پروژهتعد 21جدول که  بیترت نی. بداندشده مختلف نشان داده یهاحوزهی هاطرح

 BOTروش ها با استفاده از طرح نیشتریب که داردیم انیب 21جدول . دهدیمانجام شده با هر روش را نشان  یهاپروژه

 بیترت دو روش به نیها در اداده است. شمار طرح اختصاصخود تعداد را به نیشتریب TORاجرا شده و بعد از آن روش 

 دارد. یرساختیز یهاطرحی دو روش در اجرا نیا یباال تیقابل طرح است که نشان از 11و  12 برابر با

 در مرحله ساخت PPP کیتفکاجرا شده در هر حوزه به  یهاتعداد پروژه:  21جدول 

 شرح
ی هاپروژه

 یبزرگراه

 یهاپروژه

 یفرودگاه

 یهاپروژه

 بندر

 خدمات

 یگردشگر

 جگاهو تفر

 انات وکام

 یاههورودی

 کیگمر

 یهاپروژه

 یزیرساخت

 یشهر

 یهاپروژه

انات کام

 یبهداشت

 یهاپروژه

 د برقیتول
 لک

BOT 3 2 2 5 1 - - - 12 

BO - - - - - - - - 1 

BL - - - - - - 1 - 1 

TOR - - - - - - - 11 11 

 23 11 1 1 1 5 1 2 3 لک

 یالماس یها مجلس شوراز پژوهشک: مرماخذ
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کم  رغمیعل که است نیته قابل توجه اک. نباشدیماجرا شده با هر روش  یهابازگوکننده ارزش پروژه زین 22جدول 

 است. شده بخش انجام نیدر ا یگذارهیسرما زانیم نیشتریب ،یها در بخش بزرگراهبودن تعداد طرح

 در مرحله ساخت PPPروش ک کیحوزه به تف اجرا شده در هر یهاارزش پروژه: 22جدول 

 لک BOT BO BL TOR شرح
 8000$ - - - 8000$ یهای بزرگراهپروژه
 538$ - - - 538$ های فرودگاهیپروژه

 73$ - - - 73$ های بندرپروژه
 54$ - - - 54$ و تفرجگاه یگردشگر

 22$ - - - 22$ کیگمر یهاامکانات و ورودیه 
 385$ - 385$ - - یبهداشت اناتکام یهاپروژه

 264$ 264$ - - - د برقیتول
 $9335 $264 $385 0 $8687 لک

 یاسالم یها مجلس شوراز پژوهشک: مرماخذ

برق  دیدر بخش تول PPP یهاتعداد پروژه انجام شده با روش نیشتریب شود،یمشاهده م زین 23جدول همانطور که در 

ته که کن نیجدول همچنان ا نی. ادارند طرح قرار 13با  یو بخش بزرگراه 14در با پروژه بوده و پس از آن بخش بن 43با 

همانند  یو از طرف ارددینگه م یخود باق قوت به دارد، یعمران یهاطرحی کاربرد را در اجرا نیشتریب BOT روش

 انجام شده است. TORروش ها با طرح نیشتریب BOTروش جدول، بعد از 

 یهاک نوع روش در حوزهکیبه تف ppp یها، اجرا شده با روشیبرداردر مرحله بهره یهاتعداد پروژه:  29جدول 

 مختلف

 شرح
ی هاپروژه

 یبزرگراه

 یهاپروژه

 یفرودگاه

 یهاپروژه

 بندر

 خدمات

 یگردشگر

 و تفرجگاه

 انات وکام

 یهاهیورود

 کیگمر

 یهاپروژه

 یزیرساخت

 یشهر

 یهاپروژه

 د برقیتول
 لک

BOT 13 3 3 3 7 2 25 71 

BO - - - - - - 5 5 

BL - - - - - - - 1 

TOR - 6 16 - - - 13 35 

 111 43 2 7 3 14 14 13 لک

 یاسالم یها مجلس شوراز پژوهشک: مرماخذ
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. داردیم انیب وضوح هستند را به یبردارکه در مرحله بهره ییهاپروژهی صرف شده برا هیسرما زانی، م24جدول 

است که حدود نصف  یفرودگاهی هامربوط به پروژه افتهی اختصاص هیسرما زانیم نیشتریب شودیطور که مشاهده مهمان

 خود اختصاص داده است. منابع را به

 

 یهادر حوزهک نوع روش کیبه تف ppp یها، اجرا شده با روشیبرداردر مرحله بهره یهاارزش پروژه: 24جدول 

 مختلف

 شرح
ی هاپروژه

 یبزرگراه

 یهاپروژه

 یفرودگاه

 یهاپروژه

 بندر

 خدمات

 یگردشگر

 و تفرجگاه

 انات وکام

 کیگمریهاهیورود

 یهاپروژه

 یزیرساخت

 یشهر

 یهاپروژه

 د برقیتول
 لک

BOT $195 $1928 $49 $187 $197 $1168 $4370 8095$ 

BO - - - - - - $4394 4394$ 

BL - - - - - - - - 

TOR - $10652 $1444 - - - $1457 13553$ 

 $26042 10221$ 1168$ 197$ 187$ 1493$ 12580$ 195$ لک

 یاسالم یها مجلس شوراز پژوهشک: مرماخذ

 :هارساختیدر توسعه ز یخصوص - یت عمومکشور هند در استفاده از مشارکتجربه 

 کهیطور به تمرکز نموده است. PPPصورت به  یبخش خصوص یگذارهیسرما شیبر افزا یدولت هند با انجام اقدامات

 یبخش خصوص هیاز ناح رساختیز بخش یدالر اردیلیم 511 دالر از کمبود اردیلیم 151باید  2112 -2117ی در بازه زمان

 را داشته است. یخصوص بخش در جذب مشارکت ینوع از قراردادها نقش مؤثر نیکه ا شدیم نیتأم

در بخش  هااکثرآنمیلیارد روپیه اجرا شده بودند که  341و به ارزش  PPP پروژه در قالب 36تنها  2114سال تا قبل از 

 جادیو ا یاستیخاطر اصالحات سبه  PPPو با افزایش مقبولیت مدل  2116. پس از سال باشندیمو جاده  یساز پل

. در میابوده 2111میلیارد روپیه در سال  3333ارزش  به PPPپروژه در قالب  753، شاهد اجرای PPP نوآورانه یساختارها

 دریافت. PPPی زیرساخت را از قراردادهای هاحوزهسهم هریک از  توانیم 33نمودار 
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 خصوصی به تفکیک بخش و ارزش -مشارکت عمومی یهاپروژه: 99نمودار 

 
 یاسالم یها مجلس شوراز پژوهشکمر: ماخذ

 در هند عبارتند از: PPP یقراردادها جیرا یهامفر

1 .BOT یقراردادهاسوم  که دو PPP باشند،ینوع م نیدر هند از ا 

 ساخت اصالح شده، -یطراح یقراردادها. 2

 .مبنا ییکارای / نگهدارتیریمد یقراردادها. 3

 .شودیمبسته  یدولت و بخش خصوص نیب یرقابت ییهادهیمزای قراردادها پس از اجرا نیا

 است: ریز صورت گرفته به شرح PPP یقراردادها شیافزا یکه توسط دولت برا ییاستهایاهم اقدامات و س

 ،هاپروژه ترچه آسان هر دییجهت برآورد و تأ PPP یابیارز تهیکم یاندازراه -

 .PPP یهاروش ها درطرحی و اجرا یریگمیتصمی ندهایبهبود فرآ یبرا PPP یابزارهامجموعه  یسازآماده -

 .2112 -2111 در سال ییاز جانب وزارت دارا PPP یمل استیس سینو شیارائه پ -

 کننده و... .مصرف اتیاصالح مال، VGFرساخت،یز یهاصندوق توسعه پروژه قیاز طر یمال یهاتیحما شیافزا -

است که  یاشده استاندارد یهاچارچوب ستیل یمدل حاو نی: اگریها و اسناد دتوافقنامهی مدل واگذار هیته -

 یمدل درخواست برا ت،یصالح مثل مدل درخواست احراز) کندیمی را شفاف و رقابت PPPی هاپروژهی واگذار

 .دینمایها کمک مپروژهی از اعطا قبلی التیو ا یمرکز یهابه کارا شدن تالش دولت نی. همچن(پروپوزال و ...

 هارساختیز در توسعه یخصوص -یت عمومکارا در استفاده از مشیشور استرالکتجربه 

را در  یخصوصو یمشارکت بخش عموم یو راهنما استیطور خاص، س به PPP از تیمنظور حما به ایدولت استرال

و استفاده قرار گرفته است و  مطالعه مانند کانادا مورد ییساختار توسط کشورها نیا کرده است. ظاهراً بیتصو 2113سال 
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مناطق  نیاز محبوبتر یکیعنوان  به ایاست استرال کرده ینیب شیپ( BMI) کار و کسبی المللنید بمؤسسه رص نیهمچن

 .داندیساختار م نیآن را هم یدیکل لیاز دال یکیخواهد ماند و  یباق یگذارهیسرما

 در، PPPی روشهای گسترده برا غاتیوجود تبل که با دهدیمکشور نشان  نیدر ا PPPی آمار تیبه وضع یالبته نگاه

ی قراردادها 1445است. از سال  داده خود اختصاص را به یرساختیز یمال نیاز تأم یکروشها سهم کوچ نیحال حاضر ا

PPP  یولز جنوب وین التیو فقط سه ا اندداشتهرا  یرساختیز کلگذاریدالر سرمایه اردیلیم کیاز  یدالر ونیلیم 51سهم، 

 دیو شا بوده سیساختار تازه تأس نینشان کرد ا خاطر دی. البته بااندبوده PPPعمده ان کنندگ استفاده ایتورکیو و نزلندیکو

 (1344، یاسالم یها مجلس شوراز پژوهشکمر) باشد. ازیمورد ن یشتریب گسترده زمان یاجرا یبرا

 انتظار از هر طرحهای شراکتی و خصلت عمومی قابلتعیین عملکرد و ساختار طرح -1-5-9-9

ات و یدر عمل یت بخش خصوصکشارم وجود دارد. یو عموم یخصوص یهامشارکت بخش یابر یمختلف یهاروش

 د،یخر -، اجارهیبردارو بهره توسعه طرح ید در دست، اجرایلکصورت  پروژه به لیو ساخت، تحو ی، طراحینگهدار

، یبردارت، بهرهکیت، مال؛ ساخیبردارساخت، انتقال، بهره د؛یخر ای یبرداراجاره، توسعه، بهره ؛یجیتدر یسازیخصوص

 است. یعموم یاالهاکن یدر تأم یعموم -یت خصوصکمشار یازجمله روشها یبرداربهره ت وکیانتقال و ساخت، مال

است. در  تیکبدون کسب مال یو نگهدار اتیمربوط به عمل یمشارکت بخش خصوص یگاه ی؛نگهدار و اتیعمل

برعهده  رای عموم تیکبا مال ساتیتأس یو نگهدار اتیکه عمل ددبنیقرارداد م یخصوص کیشر کیدولت با  روش، نیا

بردن  نیو فاضالب، از ب آب به توانیجمله م نیکاربرد دارد. از ا یاز خدمات شهر یاگسترده فیط یروش برا نی. اردیگ

 اشاره کرد. گنیانات پارککو ام یحیتفر اناتکها، امکپار یو نگهدار ریها، تعمجادهی و نگهدار ریمواد زائد، تعم

 یخصوص کیالگو شر نیو ساخت است. در ا یدر طراح یدوم مشارکت بخش خصوص یالگو؛ و ساخت یطراح

 مطابقتی دولت محل ییاجرا یازهایکه با استانداردها و ن ردیگیبرعهده م یرا به نحو یعموم ساتیساخت تأس وی طراح

از آن  یبردارمسئول بهره ردویگیعهده م آن را بر تیکمال یساخته شد، دولت محل ساتیتأس نیکه ا یداشته باشد. هنگام

آب و  یهاستمیس ها،ها، بزرگراهشامل جاده) ساخت یهاو پروژه یعموم یهارساختیزدر  شتریالگو ب نی. اشودیم

 کاربرد دارد. و دیگر امکانات دولتی( شنا یفاضالب و استخرها

Turnkey Operation (؛در دست دولت دیکل) پروژه را فراهم  یدر دست دولت بخش مال دیروش کل در

قرارداد  یخصوص کیشر کیزمان مشخص با  مدت کی یبرا ساتیتأسی اندازساخت و راه ،یطراح یو برا کندیم

روش  نیرا برعهده دارد. ا ساتیتأس تیکمال یدولت کیو شر گرددیم نییتع یدولت بخش لهیوس به یی. اهداف اجرابنددیم
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 اما به کندیم حفظرا تیکدر مال یادیمنافع ز یکه بخش دولت جراستا قابل ییجا دری عموم -یخصوصاز مشارکت 

نفت و  یهااز پروژه یاریبسی انات است. در اجراکاز ام یبخش خصوص یبردار بهره ساز و و ساختدنبال نفع بردن از 

از خدمات ارائه خواهد  یمناسب تیفیک روش نیا اتجربه، ب با کیکاربرد دارد. در صورت انتخاب شر رویگاز، آب، برق و ن

 شد.

Wrap Around Addition ی خود را توسعه دهد، اما منابع هارساختیزبخشی از  ندیبیمگاهی اوقات دولت الزم ؛

ی خصوصی تأمین مالی و ساخت کان وجود دارد که شریکدر این شرایط این ام الزم را برای این منظور در اختیار ندارد.

انات اضافه کی از امبرداربهرهن است کشریک خصوصی مم اناتی اضافه بر تأسیسات عمومی موجود را بر عهده بگیرد.کام

شده بازگشت شود، در اختیار بگیرد. این  انجامگذاری شده به تأسیسات را برای مدتی از زمان و یا تا زمانی که سرمایه

و تأسیسات عمومی شامل  هارساختیزربرد این روش اغلب در . کااست Wrap Around Addition روش مشهور به روش

 .باشدیمانات تفریحی و سرگرمی مانند استخرهای شنا کفاضالب، ام یهاستمیسآب،  یهاستمیس، هاجاده

در روش اجاره خرید دولت برای طراحی، تأمین مالی و ساخت تأسیسات با شریک خصوصی قرارداد ؛ دیخر -اجاره

یت به دولت واگذار شد تأسیسات را برای یک که مالکشریک خصوصی پس از آن .تی عمومی را ارائه کندتا خدم بنددیم

مورد استفاده قرار گیرد که دولت نیاز به تأسیسات و خدمات جدید  تواندیماین روش وقتی  .کندیمدوره زمانی اجاره 

ی مانند اهیسرمای هاییدارابرای  توانیمبگیرد. از این روش دارد، اما در موقعیتی نیست که بتواند تأمین مالی آنرا بر عهده 

 .و فاضالب، تجهیزات کامپیوتر استفاده کرد آب ، ناوگان وسایل نقلیه،هاساختمان

 نیاست. در ا یجیتدر یسازیخصوص ،یمشارکت دادن بخش خصوص گریروش د ی؛جیتدر یسازی خصوص

انتقال  ،نقش داشته است اناتککه در بهبود و گسترش آن ام یصخصو کیموجود به شر یعموم ساتیتأس تیکروش مال

تا زمان  ایو  آمده داد دوره مشخص از زمان که در قرار کی یبرا یخصوص کیرا شر ساتیتأس نیآن ا از پس. ابدییم

 یعموم اتسیو تأس هارساختیز شتریدر ب تواندیمدل م نی. اکندیمی بردارو بهره تیکمال اش،یگذارهیبازگشت سرما

 ،یدولت یهاساختمان نگ،یپارک اناتکفاضالب، ام یهاستمیسآب،  یهاستمیس ها،مانند جاده رد،یمورد استفاده قرار گ

 شنا. یمانند استخرها یسرگرم یحیتفر اناتکها و امفرودگاه

 یساتیتأس یوصخص کیشر «دیخر ای یبرداراجاره، توسعه، بهره» در روش؛ دیخر ای یبرداربهره، اجاره، توسعه

از آن  یبردارو بهره ساتیتأس ینوساز ایاجاره، گسترش  ایدی. منتها شرط خرخردیم ایو  کندیم را از دولت اجاره یعموم

 ساتیتأس بهبود ایدر گسترش  یخصوص کیشر رودیروش انتظار م نیواقع، در ا با دولت است. در یقرارداد تحت

 .ردیگیقرار م اشیگذارهیسرما بازگشت یبرا یخصوص کیشر ارین در اختاز زما یکند. دوره مشخص یگذارهیسرما



 ربانهم راهبردی آمایش                                                                      سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 
 

73 

 نگ،یپارک اناتکفاضالب، ام یهاستمیسآب،  یستمهایس شامل ی در این روشعموم ساتیو تأس هارساختیز شتریب

 .باشدیم شنا یمانند استخرها یسرگرم -یحیتفر اناتکها، امفرودگاه ،یدولت یهاساختمان

و  یمال نیتأم یبرای خصوص کیاز مشارکت است که در آن دولت با شر ینوع؛ انتقال و یردارببهره ساخت،

را به دولت انتقال  ساتیتأس تیکمالی خصوص کیشر د،یکه ساخت به اتمام رس ی. زمانبنددیقرارداد م ساتیساخت تأس

 کیکه در آن مدت شر هددیماجاره  یطوالنی مدت یبرا یخصوص کیرا به شر ساتی. سپس دولت آن تأسدهدیم

روش شامل  نیدر ا یعموم ساتیو تأس هارساختیز شتریب را داشته باشد. اشیگذارهیفرصت بازگشت سرما یخصوص

 یسرگرم -یحیانات تفرکها، امفرودگاه ،یدولت یهاساختمان نگ،یانات پارککفاضالب، ام یهاستمیسآب،  یهاستمیس

 .باشدیشنا م یمانند استخرها

ساخت،  ،یمال نیتأم یبرای انحصار یزیفرانش یبخش خصوص؛ انتقال و یبرداربهره ت،یکمالساخت، 

. پس از آوردیمدست  دوره ثابت به کی یبرا کاربران، یهانهیهزی آورو جمع تیریو مد یحفظ و نگهدار ،یبرداربهره

 مانند یعموم ساتیو تأس هارساختیز شتریب در این روش .ردیگیم دولت قرار اریحق مربوطه در اخت ز،یفرانش افتنی انیپا

 نگ،یپارک اناتکام دولت، یو ادار یاتیعمل یهاساختمان ،هافرودگاه ،یحیانات تفرکآب و فاضالب، ام یستمهایس

 قابل استفاده است. عاتیضا تیریمد ساتیتأس

و  کندیرا منتقل م جودمو ساتیتأس تیو مسئول تیکمال ای است که دولت یروشی؛ بردارو بهره تیکساخت، مال

 نیروش تأم نی. در ابنددیم قرارداد و بادوام دیجد یساتیتأس یبردارو بهره تیکساخت، مال یبرا یخصوص کیبا شر ای

آب  یستمهایس ازجمله یعموم ساتیو تأس هارساختیز شتریبدر این روش نیز  است. یخصوص کیبا شر یطور کل به یمال

 قابل استفاده است. دولتی اتیو عمل یادار یهاها، ساختمانفرودگاه ،یحیتفر اناتکام نگ،یانات پارککو فاضالب، ام

در  ازین مورد هیسرمای موجود یمال نیتأم یبرا یخصوص یگذارهیسرما جیها موفق به بساز کشورها، دولت یاریدر بس

 که رایز باشدیدولت جذاب م یبرا نوع قراردادها نی. اشوندیمی خدمات عموم گرید زیمانند آب و برق و ن یخدمات

 و آموزشی ها. دولت در بخشکندیم کمکی و فور یدر مواقع ضرور ازیمورد ن یهاهیسرما نیها را در تأمدولت

بستن قرارداد  ،یموارد نیاست. در چن دیانات جدکام یبرا خدمات داریتنها خر ایو  نیتریاصلپرورش و بهداشت، اغلب 

 نهیکه پرداخت هز دهدیان را مکام نیانات به دولت اکساز ام و ساخت و یمال نیمتأ یبرا یبا بخش خصوص

 بپردازد. یدورها یصورت قراردادها به و را در طول زمان هاآن گذاریسرمایه

 رییمنوط به تغی )مشتر کیا به تنها کات نی. اکندیم نییطور کامل تع را به یگذارهیسرمادولت، ارزش  یهاپرداخت

 اریبس یخصوص گذارانهیسرمای برا یدر خدمات اجتماع یگذارهیسرما شودی، باعث م(استیس یتهایو اولو یاسیس
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و ساخت  یمال نیدر تأم یخصوص مؤسساتی ارکمانیپ جه،ینت کیعنوان  . به(2116،یبانک جهان)باشد  زیآم مخاطره

 سکیقرارداد صرف حداقل کردن ر یو محتوا ندیفرآ شتریب ن،یبنابرا؛ هاستیمانکاریپانواع  نیزتریبرانگ مدارس از چالش

 .شودیم ترمنیا گذاریتخلف دولت و سرمایه

 یهااغلب نام مشابه باتیبسته به قرارداد متفاوت است و ترت ردیگیبرعهده م یکه بخش خصوص یتیمسئول حوزه

 «وجه و اجرا نیساخت، تأم ،یطراح» انندم اغلب به« و انتقال یبردارساخت، بهره»عنوان مثال قرارداد  مختلف دارند. به

 ،یمال نیامور تأم یقرارداد است، بخش خصوص نوع نیتریعمومکه  «و انتقال یبردارساخت، بهره» است. تحت قرارداد

از زمان انجام  یدوره مشخص یبا دولت و برا یقرارداد تحتی دولت یاانات مدرسهکام یساخت و اجرا را برا ،یطراح

 .شودیمدرسه به دولت منتقل م ساتیتأس تیکمال قرارداد، دوره انی. در پا(سال 31تا  25 مثالً) دهدیم

 یعموم -یت خصوصکمشار بر زکمتمر یهارساختیمتفاوت باشند، ز یاطور گسترده ن است قراردادها بهکهرچند مم

 در چند وجه مشابهت دارند:

 شود،یانتخاب م یرقابت یامناقصه قیاز طر یخصوص ومیکنسرس -

مانند، ) دهدیم و خدمات مرتبط با آن را ارائه کندیم گذاریمدرسه سرمایه یهارساختیدر ز یخصوص کیشر -

 ،(ساختمان ینگهدار

 عهده دارد، مانند آموزش را بر یارائه خدمات تیدولت همچنان مسئول -

 کندیمشخص م که( سال 31تا  25 معموالً)بلندمدت است  یتابع قراردادها یخصوص کیدولت و شر نیقرارداد ب -

 است. ییچه استانداردها تیملزم به ارائه چه خدمات و رعا یخصوص ارکمانیپ

و اشتغال  ینگهدار و ریساخت، تعم ،یرا مانند طراح فهیوظ نیاغلب چند یخدمات، سازمان خصوص یدر قراردادها

 برعهده دارد. یآموزش ریکارکنان غ یبرخ

ز کمر) .استیتوافق شده توسط بخش خصوص یموفق خدمات براساس استانداردها ها مشروط به ارائهپرداخت

 (1344، یاسالم یها مجلس شوراپژوهش

 هارساختیدر ز یو عموم یخصوص یهات بخشکمشار یموجود برا یهانهیف گزیط: 25جدول 

 هایژگیو تکانواع مشار

 .بنددیمخصوصی برای طراحی و ساخت تأسیسات برای نیازهای خاص قرارداد ی کدولت با شری طراحی و ساخت سنتی

 .بنددیمانات عمومی قرارداد کی خصوصی برای اداره کردن امکدولت با شری اداره و نگهداری

Turnkey operation 
ه معین برعهده دارد تا و شریک خصوصی طراحی، ساخت و اداره تأسیسات را برای یک دور کندیمدولت منابع مالی را فراهم 

 یت آن را باز پس گیرد.کزمانی که شریک دولتی مال

 .شودیمیت توسط دولت واگذار کمال ازآنپسو  کندیمشریک خصوصی تأسیسات را از دولت برای یک دوره مشخص اجاره  خرید -اجاره
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 هایژگیو تکانواع مشار

اجاره یا خرید، توسعه و 

 اداره

و عملیات توسعه و اداره آن را تحت قراردادی با دولت برای  خردیمو یا  دکنیمشریک خصوصی تأسیساتی را از دولت اجاره 

 .ردیگیمدوره زمانی مشخصی برعهده 

 ی و انتقالبرداربهرهساخت، 

ی کاربر برای تأسیسات هانهیهزیآورجمعشریک خصوصی قراردادی را برای تأمین وجه، ساخت، اداره، نگهداری، مدیریت و 

و در پایان این فرانشیز، امور به دولت بازگردانده  بنددیممشخص  اشهیسرمازمانی تا مستهلک شدن عمومی برای یک دوره 

 .شودیم

 ساخت، خرید و اداره
یا برای همیشه با شریک  دهدیمی خصوصی انتقال کیت و مسئولیت تأسیسات موجود را به شریکدولت یا برای همیشه مال

 .بنددیمأسیساتی جدید قرارداد یت و اداره تکخصوصی برای ساخت، مال

 8333،ی: بانک جهانماخذ

صاحبنظران اقتصادی  .توسعه اقتصادی امروزه به عنوان مهمترین دل مشغولی مدیران سیاسی جوامع تبدیل شده است

در  . توسعه استانهاکنندیمپایدار را کلید حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی تلقی  یاتوسعهدستیابی به رشدی موزون و 

یافته و شاخص موفقیت و کارایی مدیران  یامنطقه یهایزیرچارچوب توسعه ملی نیز جایگاهی بسیار ارزنده در برنامه 

. این مدیران در همه سطوح اجرایی موظف به پاسخگویی تقاضای روز افزون بخشها و جوامع تحت گرددیمتلقی 

 .باشندیم هاآنبه  تنگناهای مبتال اشتغال و درآمد و رفع مشکالت و یهانهیزممسئولیت در 

ارتقاء مستمر شاخصهای مختلف توسعه و بهبود تدریجی آنها، امروزه به عنوان مهمترین وظیفه دولتها و نمایندگان آنها 

به طوریکه به عامل تعیین کننده بقای آنها در حکومت تبدیل شده است. در واقع دستیابی به  شودیمدر سطح مناطق تلقی 

اجتماعی و افزایش سطح درآمد و رفاه و رضایت مندی و به طور کلی تحقق همه آرزوها و آمال بشری با  عدالت

و کارائیها و  هاتیموفقشاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی تعریف شده و توسعه مبنای قضاوت در خصوص میزان 

 قرار گرفته است. هاسهیمقامالک 

مقوله سرمایه گذاری واجد اهمیت بنیادی است در حقیقت سرمایه گذاری را باید در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی 

ه و موتور رشد و توسعه کمحر یرویشرط الزم آن دانست، اقتصاد دانان سرمایه را ن ترحیصحپیش شرط تولید و به عبارت 

ه اعتقاد اکثریت صاحبنظران بین رشد . باندکردهاساس همین فرضیه طراحی  اقتصادی دانسته و کلیه الگوهای مورد نظر را بر

و میزان سرمایه گذاری رابطه قطعی و اجتناب ناپذیری برقرار است که دستیابی به اولی را بدون کاربرد دیگر غیرممکن 

. به کارگیری بهینه منابع تولید که راهبردی پذیرفته شده و مورد قبول همگان است، از طریق سرمایه گذاری قابل سازدیم

. افزایش نیروهای مولد جامعه که منجر به گذاردیم دییتأبوده و بر اهمیت سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی مهر حصول 

، بدون سرمایه گذاری داخلی و شودیمافزایش تولید، توسعه اقتصادی، اشتغال کامل و به ویژه ارتقاء سطح درآمدها 

 .گردندیمادی ممکن نگردیده و به آرمانهای دست نیافتنی تبدیل خارجی و به کارگیری سرمایه در فعالیتهای مختلف اقتص
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غیر کارا و هدایت آنها به بخشهای مولد اقتصادی و تخصیص بهینه  یهاهیسرماتوسعه سرمایه گذاری موجب جذب 

ه شده و در نهایت ارتقاء شاخصهای کالن توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر سرمایه گذاری ب

گذاشته و جریان آزاد آن را شکل  ریتأثبسیار متعدد و عوامل گوناگونی مرتبط است که بر کم و کیف آن  یهامؤلفه

سرمایه گذار برای کسب سود تلقی کرد. در حقیقت سرمایه گذار بدون اطمینان از  یهازهیانگاصلی را باید  مؤلفه. دهدیم

. در این فرایند اطالع از مازاد مصرف کندینمت برگشت آن سرمایه گذاری و امکانا هانهیهزسودآوری و بدون اطالع از 

بهره و تورم از عناصر مورد توجه  یهانرخمالی، قیمت تمام شده، منابع انسانی مورد نیاز،  نیتأمکاال، وضعیت تقاضا، 

 .اشدبیمسرمایه گذار است که اطالع دقیق و بروز از آنها برای سرمایه گذار اجتناب ناپذیر 

و از سوی  کندیمکه از یک سو روندهای مستمری از ارتقاء تدریجی شاخصهای توسعه را تجربه  اردبیلدر استان 

دیگر با تقاضاهای فزاینده اشتغال به دلیل رشد مستمر جمعیت و جوانی آن و گرایشهای نیرومند رشد رو به روست، سرمایه 

نسبی فراوان که از مشکالت و تنگناهای توسعه  یهاتیمز. ابدییمی گذاری به عنوان یک راه حل اساسی اهمیتی بنیاد

مختلف جذب  یهانهیزماز منابع سرمایه گذاری را فراهم کرده است.  یانخوردهبکر و دست  یهاتیقابل، اندگرفتهپیشی 

جهی از پس همراه با حجم قابل توکشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات  یهابخشدر  سرمایه

د دارد. با توجه به مراتب فوق کیو توسعه منطقه تا یدر تعال یگذارهیت، سرمایبر اهم یبخش خصوص یهاسپردهاندازها و 

بررسی و تعیین اولویتها و راهبردهای سرمایه گذاری استان که بتواند به عنوان یک راهنما و دلیل نیرومند عمل کرده و 

ه سرمایه گذاران برای مدیریت ک. چرا باشدیمنماید، ضروری  نیتأمان را به نحو مطلوب سرمایه گذار ینیازهای اطالعات

و  هاطهیح نیترمناسببهینه سرمایه گذاری خود و کسب سود بیشتر و دست زدن به حداقل ریسک و در واقع گزینش 

امنیت سرمایه گذاری همراه با اعمال فعالیتی نیاز به شناخت کامل از بازار سرمایه استان از یک سو و تضمین  یهانهیزم

 همه جانبه از سوی دیگر دارند. یهاتیحما

بازار است و  یسودآورتر بوده و دارا ،سرمایه گذار تمایل دارد که بداند در کجا و چه مسیرهایی سرمایه گذاری کند

 .تسهیالتی فراروی او قرار دارد یا با چه نهادها و قوانینی روبرو است و چه مشکالت و

مساعد سرمایه گذاری را فراهم سازد این امر نیاز به توسعه دانش  یهانهیزماز سوی دیگر مدیریت توسعه استان نیز باید 

امکانات سخت افزاری و  نیتأمسرمایه گذاری، ایجاد سازمانها و نهادهای مالی و اعتباری، تسهیل شرایط و تدوین قوانین، 

ق یاز طر یبخش خصوص یتوانمندسازو کالن نگری و نگاه فرا بخشی  خودباوری،همه اینها  رأسدر نرم افزاری دارد. 

ه یق سرمایبا هدف تشو یو تعاون یخصوص یهابخشبه  یمال یهاکمکا ی یحیترج یهانرخبا  یالت اعتباریتسه یاعطا

 .ضرورت توسعه استان است یه گذاریگذاران به سرما
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داخلی و خارجی برای تحقق  یهاهیسرمابازار سرمایه و در نهایت جذب این نهادها و تسهیالت برای حضور استان در 

 نمایند. نیتأمتوسعه پایدار الزم است کلیه نیازهای الزم سرمایه گذاری را 

 توسعه یفصل چهارم: برنامه راهبرد 

 ی آمایش و دستگاهبه تفکیک محور هاتوسعه  یاصل یهاطرحو  هاپروژه یمعرف -1-5-4-1

و اهداف مطالعات آمایش سرزمین بلند مدت بوده و ظرفیتی که در این مطالعات به کار  از آنجا که جهت گیری ها

انداخته می شود می بایستی فراتر از ظرفیت های بخش عمومی باشد، انتظار می رود اولویت های زمانی و مکانی اجرای 

 یین شود.و به تفکیک هر یک از محورهای موضوعی تع اصلی توسعهطرح ها در قالب پروژه های 

دو نوع پرسشنامه در اختیار نخبگان و خبرگان و مسئولین استانی و  اصلی توسعهبه منظور مشخص کردن پروژه های 

همچنین کارشناسان قرار گرفت. هدف از پرسشنامه اول تعیین وزن معیارهای انتخاب پروژه بوده است. این معیارها عبارتند 

( حفاظت از محیط زیست منابع آب و 2میت ها و ایجاد تعادل های منطقه ای؛ ( گسترش عدالت اجتماعی، رفع محرو1از: 

( دارای کارایی و بازده 4( تحکیم کننده پیوندهای درون و برون استانی؛ 3احیای منابع طبیعی و دستیابی به توسعه پایدار؛ 

پتانسیل جذب سرمایه گذاری خارجی  (5اقتصادی، مورد محرکه و بسترساز توسعه فعالیت های اقتصادی مولد و اشتغال زا؛ 

( توسعه دانش بنیان. همچنین هدف از پرسشنامه 7( اثرگذار بر توسعه دریاپایه استان؛ 6و سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ 

 .دوم تعیین اهمیت پروژه های پیشنهای مشاور است

 اصلی توسعهوزن دهی به معیارهای انتخاب پروژه های 

معیار طراحی شد و از  7( شامل AHP، در چارچوب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )23جدول پرسشنامه نخست  به شرح 

نخبگان و خبرگان استانی و همچنین کارشناسان خواسته شد که معیارها را به صورت دو به دو با هم مقایسه کنند. به این 

ف با ترجیح هر معیار در هر ستون مقایسه شود. در صورتی که معیاردر هر ردیف با صورت که ترجیح هر معیار در هر ردی

توجه به شاخص تحقق برنامه آمایش استان ترجیح بیشتری نسبت به معیار در ستون داشت، به نسبت میزان ترجیح اعداد 

با توجه به شاخص تحقق برنامه در سلول مربوطه وارد شود. در مقابل، در صورتی که معیار در ستون  4و  7، 5، 3صحیح 

در  4/1و  7/1، 5/1، 3/1آمایش استان ترجیح بیشتری نسبت به معیار در ردیف داشت، به نسبت میزان ترجیح اعدادکسری 

سلول مربوطه وارد شود. در نهایت، در صورتی که معیار در ستون با توجه به شاخص تحقق برنامه آمایش استانی ترجیح 

به ترتیب راهنمای  27جدول و  26جدول در سلول مربوطه نوشته شود.   1یار در ردیف داشت، عدد یکسانی نسبت به مع

 ست.تکمیل پرسشنامه وزن دهی معیارها و همچنین راهنمای تبدیل ارزش های کیفی به کمی نشان داده شده ا
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 راهنمای تکمیل پرسشنامه وزدهی معیارها   : 29جدول 

معیار 3معیار 2معیار 1

151معیار 1

1/511/3معیار 2

131معیار 3

ها
ف 
دی
ر ر
 د
ار
عی
م

معیار در ستون ها

موجب تحقق برنامه خیلی بهتر  1معیار

7آمایش استان می شود تا معیار 

تحقق برنامه  درترجی  یکسان  1معیار

 آمایش استان دارد بامعیار 

موجب تحقق برنامه کمی بهتر   معیار

7آمایش استان می شود تا معیار 

 
 مأخذ: مشاور

 راهنمای تبدیل ارزش های کیفی به کمی: 27جدول 

 امتیاز ها

 کامال بهتر خیلی بهتر بهتر کمی بهتر ترجیح یکسان

1 3 5 7 4 

 مشاورمطالعات مأخذ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ربانهم راهبردی آمایش                                                                      سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 
 

74 

 : نمونه پسشنامه وزن دهی معیارها28جدول 

گسترش عدالت 

اجتماعی، رفع 

محرومیت ها و 

ایجاد تعادل های 

منطقه ای

حفاظت محیط زیست 

منابع آب و احیای 

منابع طبیعی و دستیابی 

به توسعه پایدار

تحکیم کننده پیوندهای درون و 

برون استانی)الف-پیوندهای 

فیزیکی:حمل و نقل جاده ای، 

دریایی، ریلی و هوایی ب-

پیوندهتای مالی ج-پیوندهای 

کاالیی د- پیوندهای اجتماعی و 

فرهنگی- پیوندهای جمعیتی(

موتور محرکه و بسترساز 

توسعه فعالیت های 

اقتصادی مولد و اشتغال زا

پتانسیل جذب سرمایه 

گذاری خارجی و سرمایه 

گذاری بخش خصوصی

اثرگذار بر توسعه 

دریا پایه استان
توسعه دانش بنیان

گسترش عدالت اجتماعی، رفع 

محرومیت ها و ایجاد تعادل 

های منطقه ای

حفاظت محیط زیست منابع آب 

و احیای منابع طبیعی و دستیابی 

به توسعه پایدار

تحکیم کننده پیوندهای درون 

و برون استانی)الف-پیوندهای 

فیزیکی:حمل و نقل جاده 

ای،دریایی، ریلی و هوایی ب-

پیوندهتای مالی ج-پیوندهای 

کاالیی د- پیوندهای اجتماعی و 

فرهنگی ه- پیوندهای جمعیتی(

دارای کارایی و بازده 

اقتصادی، موتور محرکه و 

بسترساز توسعه فعالیت های 

اقتصادی مولد و اشتغال زا

پتانسیل جذب سرمایه گذاری 

خارجی و سرمایه گذاری بخش 

خصوصی

اثرگذار بر توسعه دریا پایه استان

توسعه دانش بنیان

ها
ه 

وژ
پر

ی 
د

 بن
ت

وی
 ال

ی
ها

ار
عی

م

معیارهای اولویت بندی پروژه ها

شاخص: 

تحقق برنامه آمایش استان

 
 مشاورمطالعات مأخذ: 

 گانه: 7امتیازات داده شده به معیارهای 

 گسترش عدالت اجتماعی، رفع محرومیت ها و ایجاد تعادل های منطقه ای؛ .1

 حفاظت از محیط زیست منابع آب و احیای منابع طبیعی و دستیابی به توسعه پایدار؛  .2

ای فیزیکی: حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی، پیونده -تحکیم کننده پیوندهای درون و برون استانی ) الف .3

 پیوندهای جمعیتی(؛ -پیوندهای اجتماعی و فرهنگی -پیوندهای کاالیی، د -پیوندهای مالی، ج -ب

 دارای کارایی و بازده اقتصادی، مورد محرکه و بسترساز توسعه فعالیت های اقتصادی مولد و اشتغال زا؛  .4

 و سرمایه گذاری بخش خصوصی؛پتانسیل جذب سرمایه گذاری خارجی  .5

 اثرگذار بر توسعه دریاپایه استان؛ .6

 توسعه دانش بنیان.  .7
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شد و وزن نهایی هر یک از معیارها  مشخص گردید، خروجی وزن  Expert Choiceبه تفکیک افراد وارد نرم افزار 

امتیاز، بیشترین  1.216نطور که مشاهده می شود معیار مربوط به محیط زیست با ارائه شده است، هما 34نمودار معیارها در 

امتیاز کمترین ارجحیت را نسبت به سایر معیار  1.144ارجحیت را به سایر معیار ها دارد، معیار مربوط به توسعه دانش بنیان با 

 1است، با توجه به این که این مقدار کمتر از  1.13ها دارد. الزم به ذکر است که نرخ ناسازگاری این پرسشنامه ها برابر با 

است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که مقایسه ها سازگارند. در واقع نرخ ناسازگاری نشان می دهد که تا چه اندازه می 

ی بر توان به داده های گردآوری شده از دیدگاه هر کارشناس اعتماد کرد. اساس محاسبات فرآیند تحلیل سلسله مراتب

اساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس مقایسه ها زوجی ظاهر می شود، صورت می پذیرد. بنابراین 

 هرگونه خطا و ناسازگاری در مقایسه معیارها، نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را تحت تأثیر قرار می دهد. 

 ی معیارهای اولویت دهی به پروژه هاامتیاز نهای: 94نمودار 

 
 Expert Choiceمأخذ: خروجی تحلیل پرسشنامه ها در نرم افزار 

 

 : امتیاز نهایی معیارهای اولویت دهی به پروژه ها26جدول 

شاخص: 

تحقق برنامه 

آمایش استان 

 بوشهر

 معیارهای اولویت بندی پروژه ها

گسترش عدالت 

اعی، رفع اجتم

محرومیت ها و 

ایجاد تعادل های 

 منطقه ای

حفاظت از محیط 

زیست منابع آب 

و احیای منابع 

طبیعی و دستیابی 

 به توسعه پایدار

تحکیم کننده 

پیوندهای 

درون و برون 

 استانی

دارای کارایی و بازده 

اقتصادی، مورد محرکه 

و بسترساز توسعه 

فعالیت های اقتصادی 

 مولد و اشتغال زا

انسیل جذب پت

سرمایه گذاری 

خارجی و 

سرمایه گذاری 

 بخش خصوصی

اثرگذار بر 

توسعه 

 دریاپایه استان

توسعه دانش 

 بنیان.

 1.144 1.134 1.133 1.164 1.137 1.216 1.117 وزن نهایی

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 اصلی توسعهانتخاب پروژه های 

در هر کدام از پروژه ها تکمیل کنند.  4و  7، 5، 3، 1،1بر اعداد از افراد خواسته شد که میزان تحقق معیارها را مبتنی 

مشاهده می شود، در صورتی که پروژه هیچ نقشی در تحقق معیار نداشته باشد امتیاز صفر، و در جدول همانطور که در 

ز پروژه ها در امتیاز هر داده شده است. در نهایت امتیاز هر کدام ا 4صورتی که در تحقق کامل معیار نقش داشته باشد امتیاز 

( ضرب شد. با توجه به اینکه پرسشنامه های پر شده دارای Expert Choiceکدام از معیارهای مربوطه )خروجی نرم افزار 

ارزش یکسانی هستند، بنابراین بین وزن های خروجی برای هر پروژه میانگین حسابی محاسبه شده است. در نهایت، برای 

 به تفکیک محورهای موضوعی انجام شده است.  SPSSی پروژه تحلیل خوشه ای در نرم افزار دستیابی به اولویت ها

 راهنمای تبدیل ارزش های کیفی به کمی در پرسشنامه پروژه ها: 91جدول 

 امتیاز ها

 تحقق کامل معیار عیارتحقق بسیار خوب م تحقق خوب معیار تحقق متوسط معیار تحقق کم معیار عدم تحقق معیار

1 1 3 5 7 4 

 مشاورمطالعات مأخذ: 
 

 پروژه های محور موضوعی آب

پرسشنامه های پر شده و تحلیل های انجام شده بر روی پروژه ها در محور موضوعی آب حاکی از این است که شش 

منابع آب استان و کاهش  اجرای طرح سازگاری با کم آبی در تمامی بخش های اقتصادی استان، تقویتپروژه شامل: 

اتکاء به آب ورودی از سایر استان ها، امکانسنجی توسعه آب شیرین کن های ساحلی، طراحی و اجرای سامانه هوشمند 

پایش هدر رفت شبکه آب رسانی شهر ی و روستایی، الگوی کشت محصوالت مزیت دار کم آب بر و تدوین الگوی 

در یک خوشه قرار گرفته اند که بیشترین امتیاز را نسبت به سایر پروژه ها به خود  مصرف آب بر پایه آب قابل برنامه ریزی،

 محور موضوعی آب قرار گرفته اند، عالوه بر آن  اصلی توسعهاختصاص دادند و در نتیجه در خوشه پروژه های 

 دهد.  خوشه بندی سایر پروژه ها را نشان می 31 جدول

 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی آب: 91جدول 

خوشهپروژهشمارهخوشهپروژه شماره

 
اجرای طرح سازگاری با کم آبی در تمامی بخش های 

 اقتصادی استان
  

استقرار سامانه هوشمند تحویل حجمی  آب 

 در شبکه های آبیاری و زهکشی
 


دی از آب استان و کاهش اتکاء به آب وروتقویت منابع 

سایر استان ها
 

تی تدوین ضوابط و دستورالعمل محیط زیس

بهره برداری از آب شیرین کن ها
 

 امکانسنجی توسعه آب شیرین کن های ساحلی   
تصفیه  طراحی شبکه انتقال پساب و فاضالب

 شده به مصرف کننده
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خوشهپروژهشمارهخوشهپروژه شماره

 
ه ند پایش هدر رفت شبکطراحی و اجرای سامانه هوشم

 آب رسانی شهر ی و روستایی
  

ب طرح تعادل بخشی و احیا آبخوان ها و تاال

 ها با آب های نا متعارف
 

  الگوی کشت محصوالت مزیت دار کم آب بر   
طراحی و تدوین دستورالعمل بسته های 

 تشویقی کاهش مصرف آب
 

  ریزی برنامهتدوین الگوی مصرف آب بر پایه آب قابل    رعهتدوین و ارتقای برنامه مدیریت آب در مز   

 
ت آب طراحی سامانه هوشمند پیش گیری از کاهش کیفی

 زیرزمینی 
  

 جداسازی آب مصرف شرب از سایر مصارف

 خانگی
 

 
از  امکان سنجی کاربرد انرژی های پاک در بهره برداری

 چاه های کشاورزی 
  

سانی به ه سازی شبکه های آبربازطراحی و بهین

 نخلستان ها
 

 
ژی امکان سنجی استقرار روش های نوین آبیاری با انر

 پاک
  

ای آب تعریف بسته های حمایتی از  تشکل ه

 بران
 

 
انی نوآوری در  طراحی و بهینه سازی اجرای شبکه آبرس

 شهری و روستایی استان
  تدوین طرح مدیریت سازشی آب  

 
رفی استقرار سامانه های هوشمند به منطور کنترل آب مص

 کشاورزی
  تانبهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی اس   

 
چرخانی و  توسعه سیستم های نوین در مدیریت)کنترل، باز

 بازیافت(  پساب آب شیرین 
  اناستقرار سیستم حسابداری آب در است   

  منابع آباستقرار نظام مدیریت کیفی بر    
 تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف

ه آنمختلف بر اساس قیمت واقعی و تمام شد  
 

 
قال طراحی و اجرای شبکه های یکپارچه  جمع آوری،  انت

 و  تصفیه پساب و فاضالب
  یبرنامه مدیریت چاه های کم بازده کشاورز   

 
منابع آب فی تکمیل و  بهینه سازی شبکه پایش کمی و کی

 استان
  ایجاد و توسعه بازارهای محلی آب  

 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی آب: 95نمودار 

 
 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 

 

 پروژه های محور موضوعی اجتماعی و فرهنگی

خوشه دسته بندی شده  4مشاهده می شود پروژه های محور موضوعی اجتماعی و فرهنگی در  جدولطور که در همان

شماره یک اند، در این بین پروژه هایی که مبتنی بر پرسشنامه های تکمیل شده، امتیاز باالیی را کسب کرده بودند در خوشه 

ور شامل ایجاد و تکمیل زیرساخت های موردنیاز دولت این مح اصلی توسعهقرار گرفته اند. بنابراین پروژه های 

الکترونیک، توانمندسازی اجتماع محور با رویکرد تقویت نهادهای مدنی،  راه اندازی و توسعه خانه های فرهنگ،  تدوین 

گ فرهنگی صنایع بزر-اجتماعی پیش برنده، تدوین و اجرای پیوست های اجتماعی-برنامه احیا و تقویت عناصر فرهنگی

 در سطح استان با تاکید بر صنایع نفت، گاز و انرژی،  برندسازی آثار میراث فرهنگی ناملموس آوایی و نوایی استان است. 
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی اجتماعی و فرهنگی: 92جدول 

 خوشه پروژه شماره خوشه پروژه شماره

 17 1 ی موردنیاز دولت الکترونیکایجاد و تکمیل زیرساخت ها 1
طرح بررسی راهکارهای تعیین مطالبات حقوق و تکالیف 

 3 شهروندی در ارتباط متقابل دستگاه اجرایی و مردم

مدنی توانمندسازی اجتماع محور با رویکرد تقویت نهادهای 2  1 18 
تقا امکان سنجی شیوه های توسعه آموزش های مرتبط با ار

ایه اجتماعیکیفیت زندگی و سرم  3 

 19 1 راه اندازی و توسعه خانه های فرهنگ 3

گاه بررسی راهکارهای همگرایی و تقویت همکاری های دست

یه های اجرایی متولی جهت ارتقا کیفیت زندگی و سرما

 اجتماعی
3 

4 
عی پیش اجتما-تدوین برنامه احیا و تقویت عناصر فرهنگی

انبری های اجتماعی در استایجاد مرکز پایش فقر و نابرا 20 1 برنده  3 

5 
ع فرهنگی صنای-تدوین و اجرای پیوست های اجتماعی 

از و انرژیبزرگ در سطح استان با تاکید بر صنایع نفت، گ  1 21 
و  کاربردی متناسب با راهبرد ها-طراحی رشته های علمی

فرهنگی استان-سیاست های اجتماعی  3 

ی استانوایی و نوایبرندسازی آثار میراث فرهنگی ناملموس آ 6  1 22 
ی تدوین طرح افزایش میزان مشارکت زنان در فعالیت ها

اناقتصادی مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی موجود است  3 

 SDH 2 23ایجاد مرکز تحقیقات  7
طرح توانمندسازی اجتماع محور جوامع محلی محدوده شهر 

 3 جدید سیراف

 24 2 ایجاد مرکز تحقیقات زنان در استان 8
ه منظور تاسیس مرکز تعامالت فرهنگی جامعه بومی و میهمان ب

 3 تقویت انسجام و همدلی اجتماعی

9 
طرح آموزش و آگاهی بخشی مردم بر لزوم حفاظت از 

 25 2 میراث تمدنی حوزه خلیج فارس

نی در ایجاد نظام قطب بندی در ارائه خدمات تشخیصی و درما

نوان قطب کنگان به ع استان با محوریت بوشهر به عنوان مرکز،

 جنوب و گناوه به عنوان قطب شمال
3 

موزه میراث خلیج فارس-احداث باغ 10  3 حمایت از برنامه سالمت جامع سالمندان بوشهر 26 2 

11 

های  بررسی شیوه های همکاری بین دانشگاه ها و دستگاه

د کیفیت اجرایی استان با صنعت نفت و گاز به منظور بهبو

سرمایه اجتماعی مردم محلی زندگی و ارتقا  
2 27 

ا اجرای طرح بررسی راهکارهای افزایش رابطه شهروندان ب

 3 نهادهای رسمی و غیررسمی

12 
ری، کنترل و تدوین بسته مسئولیت اجتماعی در حوزه پیشگی

القدر شهر خانسان سالم  -یکپارچه سازی برنامه شهر سالم 28 2 کاهش آسیب ها و جرائم اجتماعی در حوزه نفت و گاز  3 

 29 2 ایجاد پلتفرم الکترونیکی سالمت 13
موثر بر  ایجاد شبکه فراسازمانی برای کنترل عوامل اجتماعی

 3 سالمت

14 

شی طرح احداث مراکز  تفریحی، گردشگری، درمانی، ورز

 و آموزشی برای استفاده عموم در جنوب استان توسط

 متولیان بخش نفت و گاز
2 30 

های  اتی بررسی راهکارهای افزایش حمایتاجرای طرح مطالع

فرهنگی رسمی و غیررسمی از شهروندان-اجتماعی  3 

 31 2  "مردم سالم"روستایی -تدوین برنامه جامع شهری 15
ردم طرح بررسی راهکارهای افزایش احساس تعلق متقابل م

 4 بومی و مهاجرین به ارزش ها و هنجار های استان

 32 2 ( سالمت الکترونیکappربردی)حمایت از برنامه های کا 16
ی طرح ارزیابی سریع از وضعیت ارزش ها، هنجار های اجتماع

 4 و احساس تعلق شهروندان در سطح استان

 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی اجتماعی و فرهنگی: 99نمودار 

 
 ، مطالعات مشاورSPSS: خروجی نرم افزار مأخذ

 پروژه های محور موضوعی تجارت

خوشه بندی پروژه های مربوط به محور موضوعی تجارت را نشان می دهد. در این بین پروژه هایی که مبتنی  جدول زیر

، در خوشه ب می شوند()پروژه های اصلی توسعه محسوبر پرسشنامه های تکمیل شده امتیاز باال و در نتیجه اولویت دارند

شامل تجهیز بنادر  برای صادرات محصوالت پروتئینی، ارتقاء بنادر استان به بنادر نسل سوم، شماره یک قرار گرفته اند که 

تقویت کریدور های لجستیک ساحلی )بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، تجاری سازی )برندسازی( محصوالت 

ارت خرد و بنادر کوچک و گمرکات استان، احداث پایانه دریایی جهت انجام عملیات ) مزیتی استان، طرح ساماندهی تج

 آسیای میانه است. -بانکرینگ( و تقویت کریدور لجستیک بوشهر
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی تجارت: 99جدول 

 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی تجارت: 97ودار نم

 
 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 پروژه های محور موضوعی حکمروایی و نظام تصمیم گیری

استانی و مبتنی بر پرسشنامه های تکمیل شده توسط نخبگان و خبرگان  SPSSتحلیل های انجام شده در نرم افزار 

طراحی سامانه نظارت و پایش الکترونیکی در سطح کارشناسان نشان می دهد که در بین پروژه های این محور سه پروژه 

نواحی برنامه ریزی آمایش استان، طراحی و راه اندازی سامانه دیده بان مردمی از عملکرد نهادها، شرکت ها و سازمان ها، 

 خوشه پروژه شماره خوشه پروژه شماره

 5 1 رای صادرات محصوالت پروتئینیتجهیز بنادر  ب  1
طرح ساماندهی تجارت خرد و بنادر کوچک و 

 گمرکات استان
1 

نگ(احداث پایانه دریایی جهت انجام عملیات ) بانکری 6 1 ارتقاء بنادر استان به بنادر نسل سوم  2  1 

3 
شهر، تقویت کریدور های لجستیک ساحلی )بو

 هرمزگان، سیستان و بلوچستان(
هآسیای میان-یت کریدور لجستیک بوشهرتقو 7 1  1 

4 
 تجاری سازی ) برندسازی( محصوالت مزیتی 

 استان 
1 

تانطرح شناسایی قابلیت های هوشمندسازی بنادر اس 3  2 

4 
 ایجاد مرکز مهارت آموزی جهت تامین نیروی انسانی

 موردنیاز صنوف استان
2 
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ین استانی دارای اولویت می باشند و در خوشه اول قرار گرفته اند. خوشه های سایر نهادسازی توسعه همکاری منطقه ای ب

 ارائه شده است. جدول زیرپروژه ها نیز در 

 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی حکمروایی و نظام تصمیم گیری: 94جدول 

 خوشه پروژه شماره خوشه پروژه شماره

1 
نظارت و پایش الکترونیکی در  طراحی سامانه

 سطح نواحی برنامه ریزی آمایش استان
1 3 

طراحی سامانه یکپارچه الکترونیکی اطالعات منطقه 

 شهری کنگان تحت هدایت مرکزیت واحد
2 

2 
طراحی و راه اندازی سامانه دیده بان مردمی از 

 4 1 عملکرد نهاد ها، شرکت ها و سازمان ها
انی رتی و دانشی نیروی انسطرح شناسایی خالهای مها

 2 بخش دولتی استان

انی نهادسازی توسعه همکاری منطقه ای بین است 3  3 طرح ارزیابی دوره ای مدیران بر اساس اهداف آمایش 11 1 

4 
ی طراحی مدل سازمانی چابک برای نهاد های دولت

 استان
2 11 

نطقه طراحی سامانه یکپارچه الکترونیکی اطالعات م

تحت هدایت مرکزیت واحد شهری بوشهر  
3 

5 
طرح چابک سازی فرآیند های اداری جاری در 

 استان
 3 طراحی سامانه دیدبان عملکرد سازمان های دولتی 12 2

6 
ولتی آموزش نگرش خالق به منابع انسانی بخش د

 استان
2 13 

 طرح توانمند سازی سازمان های مردم نهاد استانی در

تان های آمایش اسراستای مشارکت در تحقق سیاست 

 در سطوح محلی
3 

7 
ش دولتی تهیه بسته های آموزشی نیروی انسانی بخ

 بر اساس نیازهای مهارتی و دانشی
2 

14 

طراحی منشور سرمایه اجتماعی سازمان های دولتی  

سازمان و  برای افزایش ارتباطات کارکنان و تعامل مثبت

 مراجعین
3 

15 
وژه ات و واگذاری پرراه اندازی سایت برگزاری مناقص

 های استانی
3 

 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی حکمروایی و نظام تصمیم گیری: 98نمودار 

 
 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 پروژه های محور موضوعی صنعت و معدن

مشاهده می شود، از مجموع پروژه های این محور پنج پروژه بر اساس امتیازشان در خوشه  جدول زیرکه در همانطور 

ز تدوین و اعمال این محور هستند عبارتند ا اصلی توسعهاول قرار گرفته اند. این پروژه ها که در واقع پروژه های 

ر صنایع و تاسیسات نفت، گاز و انرژی، طرح شناسایی ها با صنایع بزرگ با تاکید ب SMEسازوکارهای ویژه جهت پیوند 

حلقه های مفقوده شبکه توزیع و عرضه تکمیل زنجیره ارزش محصوالت خوشه های صنعتی اولویت دار استان، طرح 

شناسایی فعالیت های زیست فناوری و محصوالت پیشرفته کشاورزی قابل استقرار در استان، ایجاد اسکله و پایانه صادرات 

 د معدنی، طرح امکانسنجی استحصال مواد معدنی از دریا و پساب آب شیرین کن ها. موا
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی صنعت و معدن: 95جدول 

 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 خوشه پروژه شماره خوشه پروژه شماره

1 

 SMEتدوین و اعمال سازوکارهای ویژه جهت پیوند 

د بر صنایع و تاسیسات نفت، ها با صنایع بزرگ با تاکی

 گاز و انرژی
 3 ایجاد تشکل بندری و دریایی پویا و کارآمد 14 1

2 

عرضه  طرح شناسایی حلقه های مفقوده شبکه توزیع و

ی تکمیل زنجیره ارزش محصوالت خوشه های صنعت

 اولویت دار استان
1 15 

ر در استان طرح شناسایی صنایع دریایی قابل استقرا

نیتانسیل ها و تقاضای بازار جهابا توجه به پ  3 

3 
صوالت طرح شناسایی فعالیت های زیست فناوری و مح

 پیشرفته کشاورزی قابل استقرار در استان
1 16 

 تهیه بسته های سرمایه گذاری و ارائه روش های

 مشارکت در صنایع آب بر
3 

 17 1 ایجاد اسکله و پایانه صادرات مواد معدنی 4
دریایی  یقی استقرار صنایعطراحی بسته های تشو

 در استان
3 

5 
ساب طرح امکانسنجی استحصال مواد معدنی از دریا و پ

 آب شیرین کن ها
1 18 

 تهیه بسته های سرمایه گذاری و ارائه روش های

 مشارکت در صنایع دریایی
3 

6 

یت طرح توجیهی ایجاد زیرساخت های کنترل کیف

وش های محصوالت صنعتی)آزمایشگاه ها و ...( و ر

 تامین مالی آن
2 19 

راه اندازی مرکز خدمات تخصصی و مشاوره ای 

 4 ارتقا کیفیت محصوالت صنعتی

7 
 راه اندازی مرکز تحقیق و توسعه طراحی و ساخت

 ابزارها و تجهیزات اکتشاف و طراحی معدن
2 20 

تخراج ایجاد و راه اندازی سیستم یکپارچه پایش اس

 و بهره برداری معادن
4 

8 

زات و ح امکان سنجی استقرار صنایع ساخت تجهیطر

ین مواد نوین بسته بندی مواد غذایی مطابق با آخر

 CEاستاندارد 
2 21 

 طرح مطالعه مدیریت ارتقاء شاخص های رقابت

 پذیری در سطح صنایع استان
4 

9 
ات دانش بررسی و شناسایی امکان استقرار شعب موسس

 بنیان در استان
2 22 

ایجاد شهرک ها و موسسات طرح امکانسنجی 

ژوهشی پژوهشی مشترک بین بنگاه ها و موسسات پ

یانمناطق دارای مراکز فناوری  و صنایع دانش بن  
4 

10 

ه تدوین برنامه های جذب و استقرار صنایع در عرص

خوشه  های نوین و پیشتاز فناوری در راستای تکمیل

 های اولویت دار 
2 23 

هیزات ساخت تج طرح امکان سنجی استقرار صنایع

 نوین نگهداری و ساخت مواد غذایی با قابلیت

 حفظ کیفیت
4 

11 
ت دار در طراحی بسته های تشویقی استقرار صنایع مزی

 استان
3 24 

یزان طرح مطالعاتی شناخت مزیت های رقابتی و م

SMEرقابت پذیری محصوالت  ها در استان   
4 

12 
رل طرح شناسایی و نیازسنجی زیرساخت های کنت

 کیفیت محصوالت صنعتی
3 25 

های  طرح امکان سنجی تنوع بخشی به فعالیت

هدف صنعتی و معدنی با توجه به نیازهای بازارهای  
4 

13 
ی طرح امکان سنجی ایجاد شهرک تخصصی صنعت

 دریایی
 4 طرح بررسی و شناسایی اولویت های بازار 26 3
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی صنعت و معدن: 96نمودار 

 
 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 پروژه های محور موضوعی علم و فناوری

حاکی از این است که در بین پروژه های محور علم و فناوری، نه پروژه که  SPSSتحلیل های انجام شده در نرم افزار 

شامل راه اندازی فن  بیشترین امتیاز را در پرسشنامه ها به خود اختصاص داده اند در یک خوشه قرار گرفته اند. این پروژه ها

بازار )تکنولوژی مارکت( و برگزاری رویداد های ملی و بین المللی در حوزه های دارای مزیت، تبدیل دانشگاه علوم 

یجاد و توسعه خوشه علم و فناوری آب، ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری استان پزشکی بوشهر به دانشگاه نسل سوم، طرح ا

)دهکده دانایی(، طرح ایجاد و توسعه خوشه فناوری های مرتبط با صنایع دریایی، تبدیل دانشگاه خلیج فارس به دانشگاه 

دریایی، طرح ایجاد و توسعه نسل سوم، طراحی و احداث اکوتکنوپارک بوشهر، طرح ایجاد و توسعه خوشه زیست فناوری 

 ارائه شده است.  36جدول خوشه علم و فناوری انرژی است. سایر خوشه های این محورها در 

 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی علم و فناوری: 99جدول 

 هخوش پروژه شماره خوشه پروژه شماره

1 
راه اندازی فن بازار )تکنولوژی مارکت( و برگزاری رویداد 

 2 ایجاد مرکز توسعه فناوری دریایی 13 1 های ملی و بین المللی در حوزه های دارای مزیت

ه نسل سومتبدیل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به دانشگا 2  ICT 2طرح ارتقا فناوری روستایی مبتنی بر  14 1 

سعه خوشه علم و فناوری آبطرح ایجاد و تو 3  1 15 
 طرح امکان سنجی، طراحی و اجرای زیرساخت های شهر

 2 هوشمند

 2رکزی راه اندازی دفتر مالکیت فکری و معنوی در دفتر م 16 1 ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری استان)دهکده دانایی( 4
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 هخوش پروژه شماره خوشه پروژه شماره

های استان¬دانشگاه  

5 
ایع با صنطرح ایجاد و توسعه خوشه فناوری های مرتبط 

 2 تکمیل پارک علم و فناوری استان 17 1 دریایی

متبدیل دانشگاه خلیج فارس به دانشگاه نسل سو 6  3 تاسیس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب 13 1 

 14 1 طراحی و احداث اکوتکنوپارک بوشهر 7
ر مرکزی توسعه و تجهیز دفاتر ارتباط با صنعت در دفت

های استان¬دانشگاه  3 

 3 احداث پردیس علوم و فنون دریایی 21 1 طرح ایجاد و توسعه خوشه زیست فناوری دریایی 3

 21 1 طرح ایجاد و توسعه خوشه علم و فناوری انرژی 4
ردهای برگزاری رویداد های ملی و بین المللی ارائه دستاو

 3 علم و فناوری بوشهر در حوزه های مزیتی

تاندر حوزه های مزیتی اس راه اندازی مراکز رشد تخصصی 11  2 22 

طرح امکان سنجی، ایجاد و توسعه دانشکده ها و 

مللی پژوهشکده های مشترک با صنایع و مراکز بین ال

 مرتبط با حوزه های مزیتی
3 

آوران طراحی بسته حمایتی فعالیت های دانش گران و فن 11  3 احداث دانشکده کسب و کار 23 2 

راپژوهی و فناوری های همگتاسیس پژوهشکده آینده  12  2 
 4 احداث فرهنگسرای علم و فناوری 24
 4 احداث موزه علم و فناوری 25

 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 

 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی علم و فناوری: 41نمودار 

 
 مشاور ، مطالعاتSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 
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 پروژه های محور موضوعی کشاورزی

محور موضوعی کشاورزی مبتنی بر تحلیل پرسشنامه های تکمیل شده توسط نخبگان و  اصلی توسعهپروژه های  

می شود این خوشه شامل در خوشه اول قرار گرفته اند. همانطور که مشاهده  37جدول خبرگان استانی و کارشناسان در 

های طرح امکانسنجی کاربرد تکنولوژی اینترنت اشیای کم پهنا در مدیریت کشاورزی، ایجاد زنجیره ی ارزش پروژه 

گیاهان دارویی استان، تکمیل زنجیره ی ارزش محصوالت شیالتی استان، طرح به نژادی ارقام گیاهی سازگار با شرایط 

رزش محصوالت سبزی و صیفی استان، تولید اقتصادی محصوالت جنگلی با آب های اقلیمی استان، ایجاد زنجیره ی ا

نامتعارف، طرح تعیین الگوی کشت استان، طرح کالن اصالح نژاد و به گزینی میگو، طرح استفاده از ضایعات بخش 

وسعه آبزی پروری با کشاورزی در چرخه تولید، ایجاد و توسعه مراکز پرورش و تولید جلبک و میکرو آلگ ها، ایجاد و ت

آب های غیر متعارف، احیاء و تقویت ذخایر آبزی، تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در محیط های محصور، توسعه سیستم 

های متراکم پرورش ماهی و میگو، شناسایی و معرفی ارقام گیاهی دارای پتانسیل کشت شورورزی و مقاوم به کم آبی و 

  استان و طرح امکانسنجی توسعه گلخانه های ساحلی است. امکانسنجی سایت های شورورزی در

 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی کشاورزی: 97جدول 

 خوشه پروژه شماره خوشه پروژه شماره

1 
طرح امکانسنجی کاربرد تکنولوژی اینترنت اشیای کم پهنا در 

 2 های اراضی کشاورزی استانطرح پایش آلودگی خاک  35 1 مدیریت کشاورزی

 36 1 ایجاد زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی استان 2
ه طرح سنجش آسیب پذیری محصوالت کشاورزی نسبت ب

ایی(تغییرات اقلیمی )گرد و غبار ، خشکسالی و نوسانات دم  2 

ورزیبهره بردار کشا طراحی بسته های حمایتی از تشکل های 37 1 تکمیل زنجیره ی ارزش محصوالت شیالتی استان 3  2 

تانطرح به نژادی ارقام گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی اس 4  2 توسعه میکانیزیسون در فرآیند تولید خرما 33 1 

 2 طرح جایگرینی داروهای شیمیایی یا داروهای طبیعی 34 1 ایجاد زنجیره ی ارزش محصوالت سبزی و صیفی استان 5

ی با آب های نا متعارفتولید اقتصادی محصوالت جنگل 6  2 طرح توانمند سازی و مهارت افزایی بهره برداران 41 1 

 2 طرح اجرای تناسب اراضی کشاورزی استان 41 1 طرح تعیین الگوی کشت استان 7

 2 توسعه روش های صید مسئوالنه 42 1 تکمیل زنجیره ی ارزش خرما استان 8

 2 طرح مطالعات تفصیلی خاکشناسی دشت های کشاورزی 43 1 طرح کالن اصالح نژاد و به گزینی میگو   9

دطرح استفاده از ضایعات بخش کشاورزی در چرخه تولی 10  2 طرح توسعه گلخانه ای گیاهان دارویی 44 1 

لگ هاایجاد و توسعه مراکز پرورش و تولید جلبک و میکرو آ 11  1 45 
از  ودهطرح مطالعاتی استحصال ترکیبات آلی دارای ارزش افز

 2 منابع زیستی

شاورزیاستقرار سامانه ی نظارت و کنترل کیفیت محصوالت ک 46 1 ایجاد و توسعه آبزی پروری با آب های غیر متعارف 12  2 

 2 طرح توسعه کشت محصوالت ارگانیک 47 1 احیاء و تقویت ذخایر آبزی 13
، تجهیز و یکپارچه سازی اراضی زراعی استاننوسازی 43 1 تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در محیط های محصور  14  2 
 2 طرح ایجاد و توسعه شهرک های گلخانه ای  44 1 توسعه سیستم های متراکم پرورش ماهی و میگو 15

16 

شورورزی  شناسایی و معرفی ارقام گیاهی دارای پتانسیل کشت

 و مقاوم به کم آبی و امکانسنجی سایت های شورورزی در

 استان
1 51 

و.... در واحدهای  GMP, HACCPاستقرار سامانه هایطرح 

 2 تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات
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 خوشه پروژه شماره خوشه پروژه شماره

 51 1 طرح امکانسنجی توسعه گلخانه های ساحلی 17
ای پایش مستمر محصوالت کشاورزی با استفاده از سامانه ه

 2 هوشمند طیف سنجی

18 
طرح بکارگیری روش های نوین ضد عفونی و نگهداری 

یمحصوالت کشاورز  2 طرح ایجاد، تکثیر و به گزینی ارقام تجاری خرما  52 2 

 3 طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی 53 2 طرح احیای گونه های نادر گیاهی پایه ی کشاورزی 19

 3 طرح توسعه ی کشت های بدون خاک 54 2 تولید سموم و کودهای ارگانیک و زیستی 20

یماری هال آفات و بطرح استقرار روش های غیر شیمیایی کنتر 21  3 طرح جایگزینی و حذف نخیالت کم بازده و مسن 55 2 

پروری طرح کاربرد روش غنی سازی برای افزایش عملکرد آبزی 56 2 طرح ارتقای کارایی گلخانه های استان 22  3 

ربوطهشناسایی و جمع آوری فلور گیاهی و تاسیس بانک ژن م 23  3 ارزش گذاری اقتصادی خاک 57 2 

 53 2 طرح  نوسازی تجهیزات حفاظت از منابع آبزی 24
طرح ساماندهی فرآیند تولید، عرضه و مصرف محصوالت 

 3 کشاورزی

 3 طرح مدیریت تلفیقی تغذیه محصوالت کشاورزی 54 2 طرح اصالح نژاد دام و طیور 25

یم استانطرح به نژادی و به زراعی گیاهان دارویی متناسب با اقل 26 تعاونی های بازاریابی محصوالت کشاورزیایجاد  61 2   3 
اورزیراه اندازی قطب پژوهش و پایش تغییرات اقلیمی در کش 61 2 مکانیزاسیون فعالیتهای آبزی پروری 27  3 

23 
ه ی حوزه طراحی بسته های تشویقی برای فناوری های مبتکران

صلطرح معرفی ارقام پربازده برای محصوالت خارج از ف 62 2 ی کشاورزی  3 

یانطرح ایجاد و توسعه تولید نهاده های زیستی تولید آبز 24  3 تاسیس بانک ژن آبزیان 63 2 
یکاری و زراعت چوب در حاشیه ی اراضی کشاورزطرح جنگل 64 2 توسعه و استقرار شهرک های کشاورزی 31  4 
شده آبزیشت شده و یا برداشت نهای کمتر برداتوسعه صید گونه 65 2 طرح ارتقای شیوه های آبیاری نخیالت 31  4 

32 
شت طرح شناسایی و معرفی ارقام گیاهی دارای پتانسیل ک

 4 ایجاد و توسعه آبزی پروری تلفیقی 66 2 شورورزی و مقاوم به کم آبی در استان

33 
های نوین آوریگذاری برای ورود فنطرح حمایت از سرمایه

ی محصولسهم تولید کننده  در قیمت نهایطرح مطالعاتی تعیین  67 2 در ساختار تولید  4 

 4 طراحی الگوی ارزش گذاری محصوالت کشاورزی 63 2 طرح دانش افزایی کارشناسان بخش کشاورزی 34

 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی کشاورزی: 41نمودار 

 
 ، مطالعات مشاورSPSSوجی نرم افزار مأخذ: خر

 

 پروژه های محور موضوعی گردشگری

تحلیل های انجام شده مبتنی بر پرسشنامه های تکمیل شده نشان می دهد که در بین پروژه های محور گردشگری پروژه 

ریست در جزایر های راه اندازی مرکز ملی مطالعات و رویدادهای تاریخی، فرهنگی و هنری خلیج فارس، توسعه اکوتو

کویت، توسعه زیرساخت های روستاهای هدف گردشگری،  -قطر-استان، راه اندازی کریدور گردشگری دریایی بوشهر

ایجاد و توسعه زیرساخت های اختصاصی گردشگری در بنادر استان، توسعه اقامتگاه های بوم گردی، مکانیابی و احداث 

شگری در مناطق حفاظت شده استان، راه اندازی کریدور گردشگری مجموعه ورزش های دریایی و ساحلی، توسعه گرد

یزد و اصفهان، توسعه بازارچه های صنایع دستی و تقویت کارگاه های خانگی با مشارکت سازمان های  -فارس -بوشهر

حلی و مردم نهاد، برند سازی بافت تاریخی شهر بوشهر و ثبت جهانی آن و تبدیل جزیره عباسک به مجتمع گردشگری سا

مشاهده می شود این پروژه ها به عنوان پروژه  33جدول و  42نمودار دریایی دارای بیشترین امتیاز هستند. همانطور که در 

 در خوشه اول قرار گرفته اند. اصلی توسعههای 
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی گردشگری: 98جدول 

 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 خوشه پروژه شماره خوشه پروژه شماره

1 
راه اندازی مرکز ملی مطالعات و رویدادهای تاریخی، 

 فرهنگی و هنری خلیج فارس
 2 استانداردسازی تاسیسات مراکز گردشگری استان 13 1

 14 1 توسعه اکوتوریست در جزایر استان 2

پایی رویدادهای دائمی خرما، صید آبزیان، موسیقی بر

محلی، صنایع دستی، غذاهای محلی، عشایری و 

 ورزش های بومی
2 

3 
 -قطر-راه اندازی کریدور گردشگری دریایی بوشهر

 کویت
 2 احداث مجتمع های گردشگری ساحلی 15 1

 16 1 توسعه زیرساخت های روستاهای هدف گردشگری 4
رهنگی شناسایی و معرفی هویت فتهیه طرح مطالعاتی 

 خلیج فارس
2 

5 
ری در ایجاد و توسعه زیرساخت های اختصاصی گردشگ

 بنادر استان
1 17 

برگزاری دوره های بازآموزی حرفه ای در مناطق 

 روستایی
2 

 13 1 توسعه اقامتگاه های بوم گردی 6
مرمت، حفظ و نگهداری محوطه های تاریخی و 

 باستانی
2 

7 
و احداث مجموعه ورزش های دریایی و مکانیابی  

 ساحلی
1 14 

نبد احداث سایت گردشگری در اثر طبیعی ملی گ

 نمکی جاشک 
3 

 3 طراحی و تجهیز نوار ساحلی بنادر استان 21 1 توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده استان 3

4 
و  یزد -فارس -راه اندازی کریدور گردشگری بوشهر

 اصفهان
ایت گردشگری مجازی استانراه اندازی س 21 1  4 

11 
اه های توسعه بازارچه های صنایع دستی و تقویت کارگ

 خانگی با مشارکت سازمان های مردم نهاد
نعتیاحداث دهکده شبیه سازی مناطق گردشگری ص 22 1  4 

انی آنبرند سازی بافت تاریخی شهر بوشهر و ثبت جه 11  4 مکانیابی و احداث مراکز گردشگری سالمت 23 1 

12 
حلی و تبدیل جزیره عباسک به مجتمع گردشگری سا

 دریایی
1 

 4 احداث موزه تاریخ طبیعی استان 24
 4 امکان سنجی و ایجاد پارک های دریایی 25
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی گردشگری: 42نمودار 

 
 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 

 پروژه های محور موضوعی محیط زیست و منابع طبیعی

حاکی از این  SPSSو تحلیل خوشه بندی نرم افزار  اصلی توسعهپرسشنامه های تکمیل شده در خصوص تعیین پروژه های 

نایع پتروشیمی و پاالیشگاهی، تکمیل های حذف فلرینگ صاست که در محور محیط زیست و منابع طبیعی  پروژه 

مطالعات و اجرای پروژه های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی، مشارکت جامعه محلی و سازمان های مردم نهاد در بهره 

برداری پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست، توسعه و ایجاد ایستگاه های کسب داده های پایه منابع محیطی)هواشناسی، 

ایی(، طرح پهنه بندی، احیا و بازسازی زیستگاه های حساس دریایی، شناسایی، معرفی و استقرار گونه های آب شناسی، دری

سازگار گیاهی با تغییرات اقلیم و طراحی شبکه یکپارچه پایش آلودگی در یک خوشه قرار گرفته اند و دارای بیشترین 

 ارائه شده است.  34جدول اولویت در این محور هستند. خوشه بندی سایر پروژه ها در 
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی محیط زیست: 96جدول 

 خوشه پروژه شماره خوشه پروژه شماره

 14 1 حذف فلرینگ صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی 1
میم گیری توانمندسازی نهادی سامانه پشتیبان تص

 (DSSدر استان)
3 

2 
تکمیل مطالعات و اجرای پروژه های آبخیزداری و 

 15 1 تغذیه مصنوعی

تجهیزاتی  -احداث مرکز کمک های فنی

آبخیزداری )احداث ایستگاه  حوزه های معرف  

 زوجی(
3 

3 
ه مشارکت جامعه محلی و سازمان های مردم نهاد در بهر

حیط زیستبرداری پایدار از منابع طبیعی و م  
 3 تهیه طرح مدیریت مشارکتی تاالب ها 16 1

4 
ه منابع توسعه و ایجاد ایستگاه های کسب داده های پای

 محیطی)هواشناسی، آب شناسی، دریایی(
1 17 

احلی ارزیابی آسیب پذیری و اولویت بندی نوار س

 نسبت به افزایش آب دریا و جابجایی رسوب
3 

5 
ساس ی زیستگاه های حطرح پهنه بندی، احیا و بازساز

 دریایی
استان طرح کنترل و مدیریت فرسایش های خندقی 18 1  3 

6 
یاهی با شناسایی، معرفی و استقرار گونه های سازگار گ

 تغییرات اقلیم
1 19 

به هنگام سازی داده و اطالعات خاک و منابع 

 اراضی استان
3 

 20 1 طراحی شبکه یکپارچه پایش آلودگی 7
ه هی و کنترل سیالب های حوزطرح جامع ساماند

 های باالدست سکونتگاهی
3 

8 
صفیه)آب، طرح بکارگیری نانوفیلترها در فرآیند های ت

 فاضالب، هوا(
2 21 

نابع طرح کنترل فرسایش و رسوب در عرصه های م

 طبیعی و اراضی کشاورزی
4 

9 
طرح استقرار سامانه هشدار و مدیریت مخاطرات 

 محیطی
2 22 

ه های کنترل کانون های فعال ماس اولویت بندی و 

 روان
4 

10 
ق طرح شناسایی مناطق جدید و توسعه و ارتقا مناط

 چهارگانه محیط زیست استان
2 23 

طرح احیا، بازسازی و ساماندهی معادن رها شده 

 استان
4 

11 
ه توانمندسازی نهادی برای احیا، بازسازی و توسع

 جنگل های مانگرو استان
2 24 

رای ی واگذاری اراضی شیب دار بطرح امکانسنج

 بهره برداری محصوالت باغی
4 

12 
یستی تهیه اطلس مناطق حساس و آسیب پذیر محیط ز

 استان
2 25 

ه استان امکانسنجی تجارت کربن در صنایع آالیند

 بوشهر
4 

13 

طرح مشارکتی مدیریت یکپارچه ی منابع طبیعی منارید 

(MENARIDبا مشارکت تسهیالت جهانی مح  ) یط

 (GEFزیست )
2 26 

نظوره طرح مدیریت مشارکتی و بهره برداری چندم

 از مراتع استان
4 

 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی محیط زیست: 49نمودار 

 
 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 

 حور موضوعی حمل و نقلپروژه های م

ه های مکان یابی و احداث شهرک ارائه شده است، در بین پروژه های محور حمل و نقل، پروژ جدول زیرهمانطور که در 

بوشهر، تکمیل کریدور  -عسلویه، احداث آزادراه  شیراز –بوشهر  -های لجستیک در استان، احداث راه آهن  شیراز 

در استان، مطالعه و احداث مسیر ریلی قطار بالک شاتل بین مراکز اصلی جریان بار و بزرگراه نوار ساحلی جنوب کشور 

دیر و ساخت فرودگاه جدید شهر بوشهر در یک  –بوشهر  -مسافر درون استانی، تکمیل طرح احداث بزرگراه گناوه 

مه ها دارند. بنابراین می توان این پروژه خوشه قرار گرفته اند و بیشترین امتیاز ها را نسبت به سایر پروژه ها مبتنی بر پرسشنا

 این محور در نظر گرفت.   اصلی توسعهها را به عنوان پروژه های 
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی حمل ونقل: 41جدول 

 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی حمل و نقل: 44نمودار 

 
 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 خوشه پروژه شماره خوشه پروژه شماره

 2 طرح توسعه مجتمع بندری نگین 10 1 مکان یابی و احداث شهرک های لجستیک در استان 1

یهعسلو -بوشهر  -احداث راه آهن  شیراز  2  2 احداث خروجی دوم شهر بوشهر 11 1 

بوشهر -احداث آزادراه  شیراز 3 بهبهان -تکمیل بزرگراه دیلم  12 1   3 

4 
شور در تکمیل کریدور بزرگراه نوار ساحلی جنوب ک

 استان
نورآباد)فارس( -احداث راه اصلی گناوه 13 1  3 

5 
ن مطالعه و احداث مسیر ریلی قطار بالک شاتل بی

جریان بار و مسافر درون استانی مراکز اصلی  
1 14 

-هربوش-اتصال شبکه حمل و نقل ریلی شیراز

و  عسلویه به مراکز لجستیک و چشمه های بار

 حمل و نقل مسافر
3 

ردی -بوشهر  -تکمیل طرح احداث بزرگراه گناوه  6  3 اصالح، بهسازی و تعریض جاده های روستایی 15 1 

فراشبند -اهرم  -ساخت بزرگراه دلوار  16 1 ساخت فرودگاه جدید شهر بوشهر 7  3 

 3 ساخت فرودگاه محلی گناوه 17 2 توسعه، تجهیز فرودگاه  بوشهر 8

9 
ایجاد سامانه های هوشمند و  فنآوری های نوین  

 مهندسی در شبکه حمل و نقل استان
گچساران-گوره-احداث بزرگراه گناوه 13 2  3 
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 پروژه های محور موضوعی جمعیت و نظام سکونتگاهی

باز طراحی شهر بندی پروژه های مربوط به محور جمعت و نظام سکونتگاهی حاکی از این است که پروژه های خوشه 

جدید سیراف با رویکرد اکوسیتی، طرح یکپارچه سازی شهرک ها و نواحی مسکونی اقماری و اختصاصی با فضای شهری 

ار گرفته اند و دارای بیشترین امتیاز مبتنی بر پرسشنامه پیرامونی و انتقال پایگاه های نظامی از مرکز استان در یک خوشه قر

این محور  اصلی توسعههای تکمیل شده توسط نخبگان و خبرگان استانی و کارشناسان هستند، بنابراین به عنوان پروژه های 

 ارائه شده است. 41جدول انتخاب شده اند. سایر خوشه های مربوط به پروژه های این محور در 

 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی جمعیت و نظام سکونتگاهی: 41جدول 

 ، مطالعات مشاورSPSSروجی نرم افزار مأخذ: خ

 خوشه پروژه شماره خوشه پروژه شماره

سیتیباز طراحی شهر جدید سیراف با رویکرد اکو 1 ستانطراحی مراکز تفریحی و پارک های ساحلی در سطح ا 7 1   2 

2 
نی طرح یکپارچه سازی شهرک ها و نواحی مسکو

یاقماری و اختصاصی با فضای شهری پیرامون  
1 8 

 اجرای الگوهای خدمات رسانی نوین منطبق بر مطالعات

 طرح های منظومه های پایدار روستایی
2 

انتقال پایگاه های نظامی از مرکز استان  3  1 9 
اط پایدار رتبطراحی شبکه همکار سکونتگاهی با تاکید بر ا

 با مراکز اقتصادی
2 

4 
مطالعه، امکان سنجی، طراحی و  اجرای  منطقه 

 شهری بوشهر  
2 10 

ق با اقلیم طراحی سایت های پایلوت مبتنی بر الگوی منطب

 محلی و زیست محیطی
2 

انایجاد شبکه همکار شهرهای پسکرانه ای است 5  3 تهیه و اجرای برنامه اشتغال پایدار روستایی 11 2 

6 
ستانتوسعه و تقویت مراکز فرهنگی و هنری در ا  

 
2 

12 
مطالعه، امکان سنجی، طراحی و  اجرای منطقه شهری 

 کنگان و ایجاد شبکه همکار شهرهای پسکرانه ای
3 

13 
اکز تهیه سند بازمهندسی ظرفیت پذیرش سکونت مر

الن استانجمعیتی مستقر در پیرامون فعالیت های صنعتی ک  
3 
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی جمعیت و نظام سکونتگاهی: 45نمودار 

 
 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 پروژه های محور موضوعی نفت، گاز و انرژی

مطالعات طرح آمایش نواحی تاثیر پذیر از حوزه پروژه های  در بین پروژه های مربوط به محور نفت، گاز و انرژی

گازی پارس شمالی، مطالعات مانیابی و احداث سایت های نیروگاهی انرژی خورشیدی در استان، تدوین الگوی مشارکت 

ژی سرمایه های خرد جوامع محلی در سرمایه گذاری های صنعتی بزرگ، ایجاد مرکز رشد علم و فناوری نفت، گاز و انر

هسته ای و مطالعات امکان سنجی طرح های تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی در یک خوشه قرار گرفته اند که این پروژه 

اصلی ها مبتنی بر پرسشنامه های پر شده دارای بیشترین امتیاز هستند. بنابراین پروژه های خوشه اول به عنوان پروژه های 

 ارائه شده است. جدول زیرخوشه های این محور در این محور شناخته شده است. سایر  توسعه

 

 

 

 

 

 

 



 ربانهم راهبردی آمایش                                                                      سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 
 

112 

 ، گاز و انرژیخوشه بندی پروژه های محور موضوعی نفت: 42جدول 

 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 

 خوشه پروژه شماره خوشه پروژه شماره

1 
مطالعات طرح آمایش نواحی تاثیر پذیر از حوزه 

 گازی پارس شمالی
1 12 

طرح ممیزی زیرساخت های شبکه انرژی و تاسیسات 

 مربوطه 
2 

2 
اهی مطالعات مکانیابی و احداث سایت های نیروگ

ی خورشیدی در استانانرژ انتهیه نقشه راه توسعه صنایع پتروشیمی است 13 1   2 

3 
 تدوین الگوی مشارکت سرمایه های خرد جوامع

 محلی در سرمایه گذاری های صنعتی بزرگ
1 14 

کرد امکانسنجی تاسیس شهرک های صنعتی)با روی

نایع صنایع کوچک، پشتیبانی و خدماتی( در جوار ص

 نفت، گاز و پتروشیمی
2 

4 
ژی ایجاد مرکز رشد علم و فناوری نفت، گاز و انر

 هسته ای
ای  ایجاد مراکز آموزشی تخصصی حوزه ایمنی هسته 15 1  2 

5 
یین مطالعات امکان سنجی طرح های تکمیلی و پا

 دستی پتروشیمی
1 16 

 تدوین برنامه جامع توسعه طرح های نفت و گاز و

نستاپتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی شمال ا  
2 

6 
 مطالعات الگوهای بهینه سازی مصرف انرژی در

 بخش های مختلف مصرف
در استان ایجاد شعبه ی مرکز توسعه مدیران صنعت نفت 17 2  2 

یمیایجاد مراکز رشد صنایع نفت و گاز و پتروش  7  2 طرح آسیب شناسی موانع جذب سرمایه 13 2 

41 2 اجرای طرح های فرهنگ سازی الگوهای مصرف 8 ی تدوین نقشه راه و ارائه مدل مسئولیت های اجتماع   3 

9 
یزبان انجام مطالعات توسعه متوازن و پایدار نواحی م

 21 2 پارس جنوبی و شمالی
فعالیت  مطالعات امکانسنجی توسعه ی صنایع در راستای

 3 هسته ای استان

11 
 zeroمکانیابی و طراحی سایت انرژی صفر) 

energy) 
2 21 

دید نسنجی استفاده از سایر  انرژی های تجطرح امکا

 پذیر در سطح استان
3 

11 
اد مطالعات مکانیابی و احداث سایت های انرژی ب

 در استان
2 22 

یسات انجام مطالعات پدافندی خطوط انتقال انرژی و تاس

 مرتبط در بوشهر
3 
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 خوشه بندی پروژه های محور موضوعی نفت، گاز و انرژی: 49نمودار 

 
 ، مطالعات مشاورSPSSمأخذ: خروجی نرم افزار 

 اصلی توسعه استان بوشهر جمع بندی پروژه ها

پرسشنامه های پر شده توسط نخبگان و خبرگان استانی و کارشناسان حاکی از این است تحلیل های انجام شده مبتنی بر 

 اصلی توسعهپروژه است دارای امتیاز باالیی هستند و در خوشه های  37درصد که معادل با  23پروژه،  314که از مجموع 

 ارائه شده است. 43جدول این پروژه ها به تفکیک محورهای موضوعی در  .قرار گرفته اند

 به تفکیک محورهای موضوعی اصلی توسعهپروژه های : 49جدول 

 پروژه  محور

 آب

 اجرای طرح سازگاری با کم آبی در تمامی بخش های اقتصادی استان

تان هاتقویت منابع آب استان و کاهش اتکاء به آب ورودی از سایر اس  

 امکانسنجی توسعه آب شیرین کن های ساحلی

 طراحی و اجرای سامانه هوشمند پایش هدر رفت شبکه آب رسانی شهر ی و روستایی

 الگوی کشت محصوالت مزیت دار کم آب بر 

 تدوین الگوی مصرف آب بر پایه آب قابل برنامه ریزی

 اجتماعی و فرهنگی

دنیاز دولت الکترونیکایجاد و تکمیل زیرساخت های مور  

 توانمندسازی اجتماع محور با رویکرد تقویت نهادهای مدنی

 راه اندازی و توسعه خانه های فرهنگ

اجتماعی پیش برنده-تدوین برنامه احیا و تقویت عناصر فرهنگی  

رژیفت، گاز و انفرهنگی صنایع بزرگ در سطح استان با تاکید بر صنایع ن-تدوین و اجرای پیوست های اجتماعی   
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 پروژه  محور

 برندسازی آثار میراث فرهنگی ناملموس آوایی و نوایی استان

 تجارت

تجهیز بنادر  برای صادرات محصوالت پروتئینی   

 ارتقاء بنادر استان به بنادر نسل سوم 

 تقویت کریدور های لجستیک ساحلی )بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان(

محصوالت مزیتی استان تجاری سازی ) برندسازی(    

 طرح ساماندهی تجارت خرد و بنادر کوچک و گمرکات استان

 احداث پایانه دریایی جهت انجام عملیات ) بانکرینگ(

آسیای میانه-تقویت کریدور لجستیک بوشهر  

حکمروایی و نظام 

 تصمیم گیری

مایش استانطراحی سامانه نظارت و پایش الکترونیکی در سطح نواحی برنامه ریزی آ  

 طراحی و راه اندازی سامانه دیده بان مردمی از عملکرد نهاد ها، شرکت ها و سازمان ها

 نهادسازی توسعه همکاری منطقه ای بین استانی 

 صنعت و معدن

 ها با صنایع بزرگ با تاکید بر صنایع و تاسیسات نفت، گاز و انرژی SMEتدوین و اعمال سازوکارهای ویژه جهت پیوند 

ار استانطرح شناسایی حلقه های مفقوده شبکه توزیع و عرضه تکمیل زنجیره ارزش محصوالت خوشه های صنعتی اولویت د  

 طرح شناسایی فعالیت های زیست فناوری و محصوالت پیشرفته کشاورزی قابل استقرار در استان

 ایجاد اسکله و پایانه صادرات مواد معدنی

مواد معدنی از دریا و پساب آب شیرین کن ها طرح امکانسنجی استحصال  

 علم و قناوری

 راه اندازی فن بازار )تکنولوژی مارکت( و برگزاری رویداد های ملی و بین المللی در حوزه های دارای مزیت

 تبدیل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به دانشگاه نسل سوم

 طرح ایجاد و توسعه خوشه علم و فناوری آب

نطقه ویژه علم و فناوری استان)دهکده دانایی(ایجاد م  

 طرح ایجاد و توسعه خوشه فناوری های مرتبط با صنایع دریایی

 تبدیل دانشگاه خلیج فارس به دانشگاه نسل سوم

 طراحی و احداث اکوتکنوپارک بوشهر

 طرح ایجاد و توسعه خوشه زیست فناوری دریایی

ناوری انرژیطرح ایجاد و توسعه خوشه علم و ف  

 کشاورزی

 طرح امکانسنجی کاربرد تکنولوژی اینترنت اشیای کم پهنا در مدیریت کشاورزی

 ایجاد زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی استان

 تکمیل زنجیره ی ارزش محصوالت شیالتی استان

 طرح به نژادی ارقام گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی استان

صوالت سبزی و صیفی استانایجاد زنجیره ی ارزش مح  

 تولید اقتصادی محصوالت جنگلی با آب های نا متعارف

 طرح تعیین الگوی کشت استان

 تکمیل زنجیره ی ارزش خرما استان

 طرح کالن اصالح نژاد و به گزینی میگو  

 طرح استفاده از ضایعات بخش کشاورزی در چرخه تولید

ولید جلبک و میکرو آلگ هاایجاد و توسعه مراکز پرورش و ت  
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 پروژه  محور

 ایجاد و توسعه آبزی پروری با آب های غیر متعارف

 احیاء و تقویت ذخایر آبزی

 تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در محیط های محصور 

 توسعه سیستم های متراکم پرورش ماهی و میگو

رزی در استانبه کم آبی و امکانسنجی سایت های شوروشناسایی و معرفی ارقام گیاهی دارای پتانسیل کشت شورورزی و مقاوم   

 طرح امکانسنجی توسعه گلخانه های ساحلی

 گردشگری

 طرح امکانسنجی کاربرد تکنولوژی اینترنت اشیای کم پهنا در مدیریت کشاورزی

 ایجاد زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی استان

 تکمیل زنجیره ی ارزش محصوالت شیالتی استان

به نژادی ارقام گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی استان طرح  

 ایجاد زنجیره ی ارزش محصوالت سبزی و صیفی استان

 تولید اقتصادی محصوالت جنگلی با آب های نا متعارف

 طرح تعیین الگوی کشت استان

 تکمیل زنجیره ی ارزش خرما استان

 طرح کالن اصالح نژاد و به گزینی میگو  

استفاده از ضایعات بخش کشاورزی در چرخه تولیدطرح   

 ایجاد و توسعه مراکز پرورش و تولید جلبک و میکرو آلگ ها

 ایجاد و توسعه آبزی پروری با آب های غیر متعارف

 احیاء و تقویت ذخایر آبزی

 تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در محیط های محصور 

اهی و میگوتوسعه سیستم های متراکم پرورش م  

رزی در استانشناسایی و معرفی ارقام گیاهی دارای پتانسیل کشت شورورزی و مقاوم به کم آبی و امکانسنجی سایت های شورو  

 طرح امکانسنجی توسعه گلخانه های ساحلی

 محیط زیست و منابع

 طبیعی

 حذف فلرینگ صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی

های آبخیزداری و تغذیه مصنوعیتکمیل مطالعات و اجرای پروژه   

 مشارکت جامعه محلی و سازمان های مردم نهاد در بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست

 توسعه و ایجاد ایستگاه های کسب داده های پایه منابع محیطی)هواشناسی، آب شناسی، دریایی(

دریاییطرح پهنه بندی، احیا و بازسازی زیستگاه های حساس   

 شناسایی، معرفی و استقرار گونه های سازگار گیاهی با تغییرات اقلیم

 طراحی شبکه یکپارچه پایش آلودگی

 حمل و نقل

 مکان یابی و احداث شهرک های لجستیک در استان

عسلویه -بوشهر  -احداث راه آهن  شیراز   

بوشهر -احداث آزادراه  شیراز  

ر ساحلی جنوب کشور در استانتکمیل کریدور بزرگراه نوا  

 مطالعه و احداث مسیر ریلی قطار بالک شاتل بین مراکز اصلی جریان بار و مسافر درون استانی

دیر -بوشهر  -تکمیل طرح احداث بزرگراه گناوه   
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 پروژه  محور

 ساخت فرودگاه جدید شهر بوشهر

جمعیت و نظام 

 سکونتگاهیی

یباز طراحی شهر جدید سیراف با رویکرد اکوسیت  

 طرح یکپارچه سازی شهرک ها و نواحی مسکونی اقماری و اختصاصی با فضای شهری پیرامونی

انتقال پایگاه های نظامی از مرکز استان   

 نفت، گاز و انرژی

 

 مطالعات طرح آمایش نواحی تاثیر پذیر از حوزه گازی پارس شمالی

شیدی در استانمطالعات مکانیابی و احداث سایت های نیروگاهی انرژی خور  

 تدوین الگوی مشارکت سرمایه های خرد جوامع محلی در سرمایه گذاری های صنعتی بزرگ

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

 مطالعات امکان سنجی طرح های تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی

 مأخذ: مطالعات مشاور 

 ی اصلی توسعه هاطرحو  هاپروژه مسئول و همکار براینهادها دستگاه ها، سازمان ها و معرفی 

دستگاه، سازمان و نهاد مسئول و همکار در راستای تحقق  32ی اصلی توسعه هاطرحو  هاپروژهپس از شناسایی و معرفی 

آورده شده است. لیست گانه 12به تفکیک محور ها  44جدول این دسته از پروژه ها و طرح ها شناسایی و در قالب 

 گانه دخیل در تحقق پروژه و طرح های اصلی توسعه استان بوشهر به ترتبیب زیر است: 32دستگاهای 

 شرکت آب و فاضالب شهری -1

 شرکت آب و فاضالب روستایی -2
 شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر -3
 سازمان جهاد کشاورزی -4
 گی، صنایع دستی و گردشگریاداره کل میراث فرهن -5
 سازمان انرژی اتمی کشور  -6
 وزارت نفت -7
 استانداری بوشهر -3
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -4

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات -11
 سازمان صنعت، معدن و تجارت -11
 اداره کل بنادر و دریانوردی -12
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر -13
 وزارت علوم -14
 وزارت بهداشت -15
 دانشگاه خلیج فارس -16
 دانشگاه علوم پزشکی -17



 ربانهم راهبردی آمایش                                                                      سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 

 

 5002212B0021303018RE102971225 م 
 

117 

 پارک علم و فناوری خلیج فارس -13
 اداره کل شیالت -14
 پژوهشکده میگوی کشور -21
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری -21
 اداره کل حفاظت محیط زیست -22
 یاداره کل راه و شهرساز -29

 کشور دیجد یشهرها شرکت -24

 ها انهیاداره کل حمل و نقل و پا -25

 استان بوشهر یکل فرودگاه ها اداره -29

 شهریعال دیعمران شهر جد شرکت -27

 شرکت توزیع نیروی برق -28

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -26

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی -91

 اداره کل هواشناسی -91

 مرکز ملی اقیانوس شناسی -92

 توسعه یاصل یهاها و طرحپروژه یدستگاه ها مسئول و همکار برا یمعرف: 44جدول 

 دستگاه همکار دستگاه مسئول پروژه ها اصلی توسعه -طرح   محور

 آب

طراحی و اجرای سامانه هوشمند 

پایش هدر رفت شبکه آب رسانی 

 شهر ی و روستایی

شرکت آب و فاضالب شهری/ شرکت آب و 

 فاضالب روستایی
  

تدوین الگوی مصرف آب بر پایه 

 یآب قابل برنامه ریز
   شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر

الگوی کشت محصوالت مزیت 

 دار کم آب بر 
 شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر سازمان جهاد کشاورزی

اجرای طرح سازگاری با کم آبی 

در تمامی بخش های اقتصادی 

 استان

   شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر

کاهش تقویت منابع آب استان و 

اتکاء به آب ورودی از سایر استان 

 ها

   شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر

امکانسنجی توسعه آب شیرین کن 

 های ساحلی
 شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر

شرکت آب و فاضالب شهری/ شرکت آب و 

 فاضالب روستایی

اجتماعی و 

 فرهنگی

برندسازی آثار میراث فرهنگی 

 یی و نوایی استانناملموس آوا

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
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 دستگاه همکار دستگاه مسئول پروژه ها اصلی توسعه -طرح   محور
تدوین و اجرای پیوست های  

فرهنگی صنایع بزرگ -اجتماعی

در سطح استان با تاکید بر صنایع 

 نفت، گاز و انرژی

   سازمان انرژی اتمی کشور / وزارت نفت

توانمندسازی اجتماع محور با 

 رویکرد تقویت نهادهای مدنی
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانداری بوشهر

راه اندازی و توسعه خانه های 

 فرهنگ
   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

تدوین برنامه احیا و تقویت عناصر 

 اجتماعی پیش برنده-فرهنگی
   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

ایجاد و تکمیل زیرساخت های 

 موردنیاز دولت الکترونیک
 استانداری بوشهر / کلیه دستگاه های اجرایی اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 تجارت

تجاری سازی ) برندسازی(  

 محصوالت مزیتی استان 
   سازمان صنعت، معدن و تجارت

تقویت کریدور های لجستیک 

ساحلی )خوزستان، بوشهر، 

 هرمزگان، سیستان و بلوچستان(

 اداره کل راه و شهرسازی وردیاداره کل بنادر و دریان

-تقویت کریدور لجستیک بوشهر

 آسیای میانه
 اداره کل راه و شهرسازی اداره کل بنادر و دریانوردی

طرح ساماندهی تجارت خرد و 

 بنادر کوچک و گمرکات استان
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانداری بوشهر

احداث پایانه دریایی انجام عملیات 

 بانکرینگ
   اداره کل بنادر و دریانوردی

تجهیز  بنادر  برای صادرات  

 محصوالت پروتئینی
   اداره کل بنادر و دریانوردی

   اداره کل بنادر و دریانوردی ارتقاء بنادر استان به بندر نسل سوم

حکمروایی  

 و نظام 

تصمیم 

 گیری

طراحی سامانه نظارت و پایش 

ه الکترونیکی در سطح نواحی برنام

 ریزی آمایش استان

   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

طراحی و راه اندازی سامانه دیده 

بان مردمی از عملکرد نهادها، 

 شرکت ها و سازمان ها

   استانداری بوشهر

نهادسازی توسعه همکاری منطقه 

 ای بین استانی

استانداری بوشهر / سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 بوشهراستان 
  

صنعت و 

 معدن

طرح شناسایی فعالیت های زیست 

فناوری و محصوالت پیشرفته 

 کشاورزی قابل استقرار در استان

 پارک علم و فناوری خلیج فارس سازمان جهاد کشاورزی
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 دستگاه همکار دستگاه مسئول پروژه ها اصلی توسعه -طرح   محور
طرح امکانسنجی استحصال مواد 

معدنی از دریا و پساب آب شیرین 

 کن ها

   سازمان صنعت، معدن و تجارت

له و پایانه صادرات مواد ایجاد اسک

 معدنی
   سازمان صنعت، معدن و تجارت

تکمیل زنجیره ارزش محصوالت 

خوشه های صنعتی اولویت دار 

 استان

   سازمان صنعت، معدن و تجارت

تدوین و اعمال سازوکارهای ویژه 

ها با صنایع  SMEجهت پیوند 

بزرگ با تاکید بر صنایع و 

 تاسیسات نفت، گاز و انرژی

   زمان صنعت، معدن و تجارتسا

علم و  

 فناوری 

تبدیل دانشگاه خلیج فارس به 

 دانشگاه نسل سوم
 دانشگاه خلیج فارس وزارت علوم

تبدیل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 به دانشگاه نسل سوم
 دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت

راه اندازی فن بازار )تکنولوژی 

ی مارکت( و برگزاری رویداد ها

ملی و بین المللی در حوزه های 

 دارای مزیت

 دانشگاه خلیج فارس سازمان صنعت، معدن و تجارت

طرح ایجاد و توسعه خوشه زیست 

 فناوری دریایی
   دانشگاه خلیج فارس

طرح ایجاد و توسعه خوشه علم و 

 فناوری انرژی
   دانشگاه خلیج فارس

طرح ایجاد و توسعه خوشه علم و 

 فناوری آب
   انشگاه خلیج فارسد

طرح ایجاد و توسعه خوشه فناوری 

 های مرتبط با صنایع دریایی
   دانشگاه خلیج فارس

ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری 

 استان)دهکده دانایی(
   پارک علم و فناوری خلیج فارس

طراحی و احداث اکوتکنوپارک 

 بوشهر
   دانشگاه خلیج فارس

 کشاورزی

ارزش محصوالت  ایجاد زنجیره ی

 سبزی و صیفی استان
   سازمان جهاد کشاورزی

ایجاد زنجیره ی ارزش گیاهان 

 دارویی استان
   سازمان جهاد کشاورزی

   اداره کل شیالتتکمیل زنجیره ی ارزش 
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 دستگاه همکار دستگاه مسئول پروژه ها اصلی توسعه -طرح   محور
 محصوالت شیالتی استان

تکمیل زنجیره ی ارزش خرما 

 استان
   سازمان جهاد کشاورزی

به گزینی  طرح کالن اصالح نژاد و

 میگو  
 اداره کل شیالت پژوهشکده میگوی کشور

طرح امکانسنجی کاربرد 

تکنولوژی اینترنت اشیای کم پهنا 

 در مدیریت کشاورزی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی

طرح به نژادی ارقام گیاهی سازگار 

 با شرایط اقلیمی استان
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی اورزیسازمان جهاد کش

تولید اقتصادی محصوالت جنگلی 

 با آب های نا متعارف
 شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر سازمان جهاد کشاورزی

طرح استفاده از ضایعات بخش 

 کشاورزی در چرخه تولید
 بع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنا سازمان جهاد کشاورزی

طرح امکانسنجی توسعه گلخانه 

 های ساحلی
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی

شناسایی و معرفی ارقام گیاهی 

دارای پتانسیل کشت شورورزی و 

مقاوم به کم آبی و امکانسنجی 

 سایت های شورورزی در استان

 آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی طرح تعیین الگوی کشت استان

   اداره کل شیالت احیاء و تقویت ذخائر آبزی
تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در 

 محیط های محصور 
   اداره کل شیالت

رش توسعه سیستم های متراکم پرو

 ماهی و میگو
   اداره کل شیالت

ایجاد و توسعه مراکز پرورش و 

 تولید جلبک و میکروآلگ ها
 اداره کل شیالت پژوهشکده میگوی کشور

ایجاد و توسعه آبزی پروری با آب 

 های غیر متعارف
 شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر اداره کل شیالت

 گردشگری

تبدیل جزیره عباسک به مجتمع 

 گردشگری ساحلی و دریایی

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
  

ایجاد و توسعه زیرساخت های 

اختصاصی گردشگری در بنادر 

 استان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
 اداره کل بنادر و دریانوردی

برند سازی بافت تاریخی شهر 

 بوشهر و ثبت جهانی آن

میراث فرهنگی، صنایع دستی و  اداره کل

 گردشگری
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 دستگاه همکار دستگاه مسئول پروژه ها اصلی توسعه -طرح   محور
توسعه زیرساخت های روستاهای 

 هدف گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
  

توسعه اکوتوریست در جزایر 

 استان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
  

توسعه گردشگری در مناطق 

 حفاظت شده استان

راث فرهنگی، صنایع دستی و اداره کل می

 گردشگری
 اداره کل حفاظت محیط زیست

 توسعه اقامتگاه های بوم گردی
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
  

توسعه بازارچه های صنایع دستی و 

تقویت کارگاه های خانگی با 

 مشارکت سازمان های مردم نهاد

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و

 گردشگری
  

راه اندازی کریدور گردشگری 

 کویت -قطر-دریایی بوشهر

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
 اداره کل بنادر و دریانوردی

راه اندازی کریدور گردشگری 

 یزد و اصفهان -فارس -بوشهر

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
 اداره کل راه و شهرسازی

مکانیابی و احداث مجموعه  

 ورزش های دریایی و ساحلی

اداره کل ورزش و جوانان / اداره کل میراث 

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  

راه اندازی مرکز ملی مطالعات و 

رویدادهای تاریخی، فرهنگی و 

 هنری خلیج فارس

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
  

محیط 

زیست و 

 بع طبیعیمنا

تکمیل مطالعات و اجرای پروژه 

 های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی
   اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

مشارکت جامعه محلی و سازمان 

های مردم نهاد در بهره برداری 

پایدار از منابع طبیعی و محیط 

 زیست

   اداره کل حفاظت محیط زیست

طرح پهنه بندی، احیاء و بازسازی 

 تگاه های حساس دریاییزیس
   اداره کل حفاظت محیط زیست

توسعه و ایجاد ایستگاه های کسب 

داده های پایه منابع 

محیطی)هواشناسی، آب شناسی، 

 دریایی(

 اداره کل حفاظت محیط زیست
اداره کل هواشناسی/ مرکز ملی اقیانوس شناسی/ 

 شرکت سهامی آب منطقه ای 

طراحی شبکه یکپارچه پایش 

 گیآلود
   اداره کل حفاظت محیط زیست

حذف فلرینگ صنایع پتروشیمی و 

 پاالیشگاهی
 اداره کل حفاظت محیط زیست وزارت نفت 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریشناسایی، معرفی و استقرار گونه 
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 دستگاه همکار دستگاه مسئول پروژه ها اصلی توسعه -طرح   محور
های سازگار گیاهی با تغییرات 

 اقلیم

 قلحمل و ن

 -بوشهر  -احداث راه آهن  شیراز 

 عسلویه
   اداره کل راه و شهرسازی

مطالعه و احداث مسیر ریلی قطار 

بالک شاتل بین مراکز اصلی 

 جریان بار و مسافر درون استانی

 شرکت عمران شهر جدید عالیشهر شرکت شهرهای جدید کشور

   وزارت راه و شهرسازی بوشهر -احداث آزادراه  شیراز
تکمیل کریدور بزرگراه نوار 

 ساحلی جنوب کشور در استان
   وزارت راه و شهرسازی

تکمیل طرح احداث بزرگراه گناوه 

 دیر -بوشهر  -
   اداره کل راه و شهرسازی

مکان یابی و احداث شهرک های 

 لجستیک در استان
   اداره کل حمل و نقل و پایانه ها

   ره کل فرودگاه های استان بوشهرادا ساخت فرودگاه جدید شهر بوشهر

جمعیت و 

نظام 

 سکونتگاهی

باز طراحی شهر جدید سیراف با 

 رویکرد اکوسیتی
   شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

انتقال پایگاه های نظامی از مرکز  

 استان
   استانداری بوشهر

طرح یکپارچه سازی شهرک ها و 

نواحی مسکونی اقماری و 

هری اختصاصی با فضای ش

 پیرامونی

   اداره کل راه و شهرسازی

نفت و گاز 

 و انرژی

مطالعات طرح آمایش نواحی تاثیر 

 پذیر از حوزه گازی پارس شمالی
   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

مطالعات امکان سنجی طرح های 

 تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی
   سازمان صنعت، معدن و تجارت

رشد علم و فناوری  ایجاد مرکز

 نفت، گاز و انرژی هسته ای
   پارک علم و فناوری خلیج فارس

مطالعات مکانیابی و احداث سایت 

های نیروگاهی انرژی خورشیدی 

 در استان

   شرکت توزیع نیروی برق

تدوین الگوی مشارکت سرمایه 

های خرد جوامع محلی در سرمایه 

 گذاری های صنعتی بزرگ

   عدن و تجارتسازمان صنعت، م

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 توسعهاصلی  یهاطرحو  هاپروژه یو مال یزمانشهرستانی،  یت بندیاولو -1-5-4-2

 ی اصلی توسعههاطرحو  هاپروژهشهرستانی  بندی اولویت

سنجی شده، تخصص های هر یک از نواحی و شناسایی اولویت های شهرستانی پروژه ها و طرح ها اصلی توسعه برنامه امایش استان بوشهر بر اساس اراضی مناسبت 

به شهرستان خاصی نبوده  ظرفیت های موجود و توسعه ای هر شهرستان مورد شناسایی و اولویت بندی قرار گرفته است. بدیهی است که برخی از پروژه ها و طرح ها محدود

 (45جدول و شامل کل استان می شوند.)

 توسعه یاصل یهاها و طرحپروژه یشهرستان تیاولو: 45جدول 

 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

 آب

ایش هدر رفت شبکه آب رسانی طراحی و اجرای سامانه هوشمند پ

 شهر ی و روستایی
 

 تدوین الگوی مصرف آب بر پایه آب قابل برنامه ریزی

 الگوی کشت محصوالت مزیت دار کم آب بر 

اجرای طرح سازگاری با کم آبی در تمامی بخش های اقتصادی 

ناستا
 

تقویت منابع آب استان و کاهش اتکاء به آب ورودی از سایر استان 

ها
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

 امکانسنجی توسعه آب شیرین کن های ساحلی

اجتماعی و 

فرهنگی

  برندسازی آثار میراث فرهنگی ناملموس آوایی و نوایی استان

فرهنگی صنایع بزرگ در -تدوین و اجرای پیوست های اجتماعی 

سطح استان با تاکید بر صنایع نفت، گاز و انرژی
 

 توانمندسازی اجتماع محور با رویکرد تقویت نهادهای مدنی

 راه اندازی و توسعه خانه های فرهنگ

 اجتماعی پیش برنده-تدوین برنامه احیا و تقویت عناصر فرهنگی

 ایجاد و تکمیل زیرساخت های موردنیاز دولت الکترونیک

تجارت

  تجاری سازی ) برندسازی( محصوالت مزیتی استان  

دور های لجستیک ساحلی )خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تقویت کری

سیستان و بلوچستان(
 

 آسیای میانه-تقویت کریدور لجستیک بوشهر

 طرح ساماندهی تجارت خرد و بنادر کوچک و گمرکات استان
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

 یات بانکرینگاحداث پایانه دریایی انجام عمل

 تجهیز  بنادر  برای صادرات محصوالت پروتئینی 

 ارتقاء بنادر استان به بندر نسل سوم

حکمروایی  و 

 نظام 

تصمیم گیری

طراحی سامانه نظارت و پایش الکترونیکی در سطح نواحی برنامه 

 ایش استانریزی آم
 

طراحی و راه اندازی سامانه دیده بان مردمی از عملکرد نهادها، 

شرکت ها و سازمان ها
 

 نهادسازی توسعه همکاری منطقه ای بین استانی

صنعت و معدن

ت پیشرفته طرح شناسایی فعالیت های زیست فناوری و محصوال

 کشاورزی قابل استقرار در استان
 

طرح امکانسنجی استحصال مواد معدنی از دریا و پساب آب شیرین 

کن ها
 

 ایجاد اسکله و پایانه صادرات مواد معدنی

اولویت دار تکمیل زنجیره ارزش محصوالت خوشه های صنعتی 

استان
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

ها با صنایع  تدوین و اعمال سازوکارهای ویژه جهت پیوند 

بزرگ با تاکید بر صنایع و تاسیسات نفت، گاز و انرژی
 

علم و فناوری  

  تبدیل دانشگاه خلیج فارس به دانشگاه نسل سوم

 یل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به دانشگاه نسل سومتبد

راه اندازی فن بازار )تکنولوژی مارکت( و برگزاری رویداد های ملی 

و بین المللی در حوزه های دارای مزیت
 

 طرح ایجاد و توسعه خوشه زیست فناوری دریایی

 طرح ایجاد و توسعه خوشه علم و فناوری انرژی

 طرح ایجاد و توسعه خوشه علم و فناوری آب

 طرح ایجاد و توسعه خوشه فناوری های مرتبط با صنایع دریایی

 نایی(ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری استان)دهکده دا

 طراحی و احداث اکوتکنوپارک بوشهر

  ایجاد زنجیره ی ارزش محصوالت سبزی و صیفی استانکشاورزی
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

 ایجاد زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی استان

 یالتی استانتکمیل زنجیره ی ارزش محصوالت ش

 تکمیل زنجیره ی ارزش خرما استان

 طرح کالن اصالح نژاد و به گزینی میگو  

طرح امکانسنجی کاربرد تکنولوژی اینترنت اشیای کم پهنا در 

مدیریت کشاورزی
 

 ادی ارقام گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی استانطرح به نژ

 تولید اقتصادی محصوالت جنگلی با آب های نا متعارف

 طرح استفاده از ضایعات بخش کشاورزی در چرخه تولید

 طرح امکانسنجی توسعه گلخانه های ساحلی

شناسایی و معرفی ارقام گیاهی دارای پتانسیل کشت شورورزی و 

مقاوم به کم آبی و امکانسنجی سایت های شورورزی در استان
 

 طرح تعیین الگوی کشت استان

 احیاء و تقویت ذخائر آبزی
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

 و پرورش ماهیان دریایی در محیط های محصور  تکثیر

 توسعه سیستم های متراکم پرورش ماهی و میگو

 ایجاد و توسعه مراکز پرورش و تولید جلبک و میکروآلگ ها

 ایجاد و توسعه آبزی پروری با آب های غیر متعارف

گردشگری

  تبدیل جزیره عباسک به مجتمع گردشگری ساحلی و دریایی

 ایجاد و توسعه زیرساخت های اختصاصی گردشگری در بنادر استان

 برند سازی بافت تاریخی شهر بوشهر و ثبت جهانی آن

 وسعه زیرساخت های روستاهای هدف گردشگریت

 توسعه اکوتوریست در جزایر استان

 توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده استان

 توسعه اقامتگاه های بوم گردی

دستی و تقویت کارگاه های خانگی با توسعه بازارچه های صنایع 

مشارکت سازمان های مردم نهاد
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

 کویت -قطر-راه اندازی کریدور گردشگری دریایی بوشهر

 یزد و اصفهان -فارس -راه اندازی کریدور گردشگری بوشهر

 عه ورزش های دریایی و ساحلیمکانیابی و احداث مجمو 

راه اندازی مرکز ملی مطالعات و رویدادهای تاریخی، فرهنگی و 

هنری خلیج فارس
 

محیط زیست و 

منابع طبیعی

  تکمیل مطالعات و اجرای پروژه های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی

ت جامعه محلی و سازمان های مردم نهاد در بهره برداری مشارک

پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست
 

 طرح پهنه بندی، احیاء و بازسازی زیستگاه های حساس دریایی

توسعه و ایجاد ایستگاه های کسب داده های پایه منابع 

شناسی، دریایی( محیطی)هواشناسی، آب
 

 طراحی شبکه یکپارچه پایش آلودگی

 حذف فلرینگ صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی

 شناسایی، معرفی و استقرار گونه های سازگار گیاهی با تغییرات اقلیم
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

حمل و نقل

  عسلویه -بوشهر  -حداث راه آهن  شیراز ا

مطالعه و احداث مسیر ریلی قطار بالک شاتل بین مراکز اصلی جریان 

بار و مسافر درون استانی
 

 بوشهر -احداث آزادراه  شیراز

 وب کشور در استانتکمیل کریدور بزرگراه نوار ساحلی جن

 دیر -بوشهر  -تکمیل طرح احداث بزرگراه گناوه 

 مکان یابی و احداث شهرک های لجستیک در استان

 ساخت فرودگاه جدید شهر بوشهر

جمعیت و نظام 

سکونتگاهی

  احی شهر جدید سیراف با رویکرد اکوسیتیباز طر

 انتقال پایگاه های نظامی از مرکز استان 

طرح یکپارچه سازی شهرک ها و نواحی مسکونی اقماری و 

اختصاصی با فضای شهری پیرامونی
 

  آمایش نواحی تاثیر پذیر از حوزه گازی پارس شمالیمطالعات طرح نفت و گاز و 
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

 مطالعات امکان سنجی طرح های تکمیلی و پایین دستی پتروشیمیانرژی

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

یت های نیروگاهی انرژی خورشیدی مطالعات مکانیابی و احداث سا

در استان
 

تدوین الگوی مشارکت سرمایه های خرد جوامع محلی در سرمایه 

گذاری های صنعتی بزرگ
 

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 ی اصلی توسعههاطرحو  هاپروژه زمانیبندی  اولویت

و  ی اصلی توسعههاطرحو  هاپروژهدر قالب چهار برنامه ی پنجساله ی توسعه با توجه به ویژگی ی اصلی توسعه هاطرحو  هاپروژهاولویت زمانی  46جدول با توجه به 

 است.سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر تعیین شده  کارشناسی و تیممشاور نظر تیم تلفیق  تلفیق

 توسعه یاصل یهاها و طرحپروژه یزمان تیاولو: 49جدول 

. پروژه ها اصلی توسعه -طرح 

 اولویت زمانی

برنامه 

 پنجساله اول

برنامه 

 پنجساله دوم

برنامه 

 پنجساله سوم

برنامه 

پنجساله 

 چهارم

 آب

  که آب رسانی شهر ی و روستاییطراحی و اجرای سامانه هوشمند پایش هدر رفت شب
 تدوین الگوی مصرف آب بر پایه آب قابل برنامه ریزی

 الگوی کشت محصوالت مزیت دار کم آب بر 
 اجرای طرح سازگاری با کم آبی در تمامی بخش های اقتصادی استان

 ی از سایر استان هاتقویت منابع آب استان و کاهش اتکاء به آب ورود
 امکانسنجی توسعه آب شیرین کن های ساحلی

اجتماعی و فرهنگی

  برندسازی آثار میراث فرهنگی ناملموس آوایی و نوایی استان
 فرهنگی صنایع بزرگ در سطح استان با تاکید بر صنایع نفت، گاز و انرژی-تدوین و اجرای پیوست های اجتماعی 

 توانمندسازی اجتماع محور با رویکرد تقویت نهادهای مدنی
 راه اندازی و توسعه خانه های فرهنگ

 اجتماعی پیش برنده-تدوین برنامه احیا و تقویت عناصر فرهنگی
 ایجاد و تکمیل زیرساخت های موردنیاز دولت الکترونیک

  سازی ) برندسازی( محصوالت مزیتی استان  تجاری تجارت
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. پروژه ها اصلی توسعه -طرح 

 اولویت زمانی

برنامه 

 پنجساله اول

برنامه 

 پنجساله دوم

برنامه 

 پنجساله سوم

برنامه 

پنجساله 

 چهارم

 تقویت کریدور های لجستیک ساحلی )خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان(
 آسیای میانه-تقویت کریدور لجستیک بوشهر

 طرح ساماندهی تجارت خرد و بنادر کوچک و گمرکات استان
 دریایی انجام عملیات بانکرینگاحداث پایانه 

 تجهیز  بنادر  برای صادرات محصوالت پروتئینی 
 ارتقاء بنادر استان به بندر نسل سوم

 حکمروایی  و نظام 

تصمیم گیری

  طراحی سامانه نظارت و پایش الکترونیکی در سطح نواحی برنامه ریزی آمایش استان
 و راه اندازی سامانه دیده بان مردمی از عملکرد نهادها، شرکت ها و سازمان هاطراحی 

 نهادسازی توسعه همکاری منطقه ای بین استانی

صنعت و معدن

  طرح شناسایی فعالیت های زیست فناوری و محصوالت پیشرفته کشاورزی قابل استقرار در استان
 حصال مواد معدنی از دریا و پساب آب شیرین کن هاطرح امکانسنجی است

 ایجاد اسکله و پایانه صادرات مواد معدنی
 تکمیل زنجیره ارزش محصوالت خوشه های صنعتی اولویت دار استان

 سیسات نفت، گاز و انرژیها با صنایع بزرگ با تاکید بر صنایع و تا تدوین و اعمال سازوکارهای ویژه جهت پیوند 

علم و فناوری  

  تبدیل دانشگاه خلیج فارس به دانشگاه نسل سوم
 تبدیل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به دانشگاه نسل سوم

 تراه اندازی فن بازار )تکنولوژی مارکت( و برگزاری رویداد های ملی و بین المللی در حوزه های دارای مزی
 طرح ایجاد و توسعه خوشه زیست فناوری دریایی
 طرح ایجاد و توسعه خوشه علم و فناوری انرژی
 طرح ایجاد و توسعه خوشه علم و فناوری آب
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. پروژه ها اصلی توسعه -طرح 

 اولویت زمانی

برنامه 

 پنجساله اول

برنامه 

 پنجساله دوم

برنامه 

 پنجساله سوم

برنامه 

پنجساله 

 چهارم

 طرح ایجاد و توسعه خوشه فناوری های مرتبط با صنایع دریایی
 اوری استان)دهکده دانایی(ایجاد منطقه ویژه علم و فن

 طراحی و احداث اکوتکنوپارک بوشهر

کشاورزی

  ایجاد زنجیره ی ارزش محصوالت سبزی و صیفی استان
 ایجاد زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی استان

 تکمیل زنجیره ی ارزش محصوالت شیالتی استان
 ارزش خرما استانتکمیل زنجیره ی 

 طرح کالن اصالح نژاد و به گزینی میگو  
 طرح امکانسنجی کاربرد تکنولوژی اینترنت اشیای کم پهنا در مدیریت کشاورزی

 طرح به نژادی ارقام گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی استان
 نا متعارفتولید اقتصادی محصوالت جنگلی با آب های 

 طرح استفاده از ضایعات بخش کشاورزی در چرخه تولید
 طرح امکانسنجی توسعه گلخانه های ساحلی

 شناسایی و معرفی ارقام گیاهی دارای پتانسیل کشت شورورزی و مقاوم به کم آبی و امکانسنجی سایت های شورورزی در استان
 لگوی کشت استانطرح تعیین ا

 احیاء و تقویت ذخائر آبزی
 تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در محیط های محصور 

 توسعه سیستم های متراکم پرورش ماهی و میگو
 ایجاد و توسعه مراکز پرورش و تولید جلبک و میکروآلگ ها

 با آب های غیر متعارفایجاد و توسعه آبزی پروری 
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. پروژه ها اصلی توسعه -طرح 

 اولویت زمانی

برنامه 

 پنجساله اول

برنامه 

 پنجساله دوم

برنامه 

 پنجساله سوم

برنامه 

پنجساله 

 چهارم

گردشگری

  تبدیل جزیره عباسک به مجتمع گردشگری ساحلی و دریایی
 ایجاد و توسعه زیرساخت های اختصاصی گردشگری در بنادر استان

 برند سازی بافت تاریخی شهر بوشهر و ثبت جهانی آن
 شگریتوسعه زیرساخت های روستاهای هدف گرد
 توسعه اکوتوریست در جزایر استان

 توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده استان
 توسعه اقامتگاه های بوم گردی

 توسعه بازارچه های صنایع دستی و تقویت کارگاه های خانگی با مشارکت سازمان های مردم نهاد
 کویت -قطر-گردشگری دریایی بوشهرراه اندازی کریدور 

 یزد و اصفهان -فارس -راه اندازی کریدور گردشگری بوشهر
 مکانیابی و احداث مجموعه ورزش های دریایی و ساحلی 

 راه اندازی مرکز ملی مطالعات و رویدادهای تاریخی، فرهنگی و هنری خلیج فارس

محیط زیست و 

نابع طبیعیم

  تکمیل مطالعات و اجرای پروژه های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی
 مشارکت جامعه محلی و سازمان های مردم نهاد در بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست

 طرح پهنه بندی، احیاء و بازسازی زیستگاه های حساس دریایی
 ایستگاه های کسب داده های پایه منابع محیطی)هواشناسی، آب شناسی، دریایی( توسعه و ایجاد

 طراحی شبکه یکپارچه پایش آلودگی
 حذف فلرینگ صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی

 شناسایی، معرفی و استقرار گونه های سازگار گیاهی با تغییرات اقلیم
  عسلویه -بوشهر  -داث راه آهن  شیراز اححمل و نقل
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. پروژه ها اصلی توسعه -طرح 

 اولویت زمانی

برنامه 

 پنجساله اول

برنامه 

 پنجساله دوم

برنامه 

 پنجساله سوم

برنامه 

پنجساله 

 چهارم

 مطالعه و احداث مسیر ریلی قطار بالک شاتل بین مراکز اصلی جریان بار و مسافر درون استانی
 بوشهر -احداث آزادراه  شیراز

 تکمیل کریدور بزرگراه نوار ساحلی جنوب کشور در استان
 دیر -بوشهر  -بزرگراه گناوه تکمیل طرح احداث 

 مکان یابی و احداث شهرک های لجستیک در استان
 ساخت فرودگاه جدید شهر بوشهر

جمعیت و نظام 

سکونتگاهی

  باز طراحی شهر جدید سیراف با رویکرد اکوسیتی
 انتقال پایگاه های نظامی از مرکز استان 

 یکپارچه سازی شهرک ها و نواحی مسکونی اقماری و اختصاصی با فضای شهری پیرامونی طرح

نفت و گاز و انرژی

  مطالعات طرح آمایش نواحی تاثیر پذیر از حوزه گازی پارس شمالی
 مطالعات امکان سنجی طرح های تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی

 و فناوری نفت، گاز و انرژی هسته ای ایجاد مرکز رشد علم
 مطالعات مکانیابی و احداث سایت های نیروگاهی انرژی خورشیدی در استان

 تدوین الگوی مشارکت سرمایه های خرد جوامع محلی در سرمایه گذاری های صنعتی بزرگ

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 ی اصلی توسعههاطرحو  هاپروژه مالی نظام تجهیز منابعبندی اولویت 

ی اصلی توسعه و تلفیق نظر هاطرحو  هاپروژه ماهیتبا توجه به نظام تجهیز منابع مالی  ششی اصلی توسعه در قالب هاطرحو  هاپروژهاولویت زمانی  47جدول  با توجه به

 رشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر تعیین شده است.مشاور و تیم کا اقتصادیتیم 

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی پروژه ها و طرح های اصلی توسعه : 47جدول 

 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی

تملک 

دارایی 

های 

سرمایه 

 ای

تسهیالت 

 بانکی

برای 

سرمایه 

 گذاری

صندوق 

توسعه 

 ملی

بازار 

 سرمایه

شرکت ها 

و موسسات 

دولتی و 

نهادهای 

عمومی 

 غیردولتی

تامین 

مالی و 

سرمایه 

گذاری 

خارجی 

- 

 داخلی

 آب

 * طراحی و اجرای سامانه هوشمند پایش هدر رفت شبکه آب رسانی شهر ی و روستایی
     

 * آب قابل برنامه ریزی تدوین الگوی مصرف آب بر پایه
     

 * الگوی کشت محصوالت مزیت دار کم آب بر
     

 * اجرای طرح سازگاری با کم آبی در تمامی بخش های اقتصادی استان
     

 * تقویت منابع آب استان و کاهش اتکاء به آب ورودی از سایر استان ها
 

* 
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی

تملک 

دارایی 

های 

سرمایه 

 ای

تسهیالت 

 بانکی

برای 

سرمایه 

 گذاری

صندوق 

توسعه 

 ملی

بازار 

 سرمایه

شرکت ها 

و موسسات 

دولتی و 

نهادهای 

عمومی 

 غیردولتی

تامین 

مالی و 

سرمایه 

گذاری 

خارجی 

- 

 * امکانسنجی توسعه آب شیرین کن های ساحلی داخلی
 

* 
   

اجتماعی و 

 فرهنگی

 * برندسازی آثار میراث فرهنگی ناملموس آوایی و نوایی استان
   

* 
 

فرهنگی صنایع بزرگ در سطح استان با تاکید بر صنایع نفت، گاز و -تدوین و اجرای پیوست های اجتماعی

 انرژی
* 

   
* 

 

 * توانمندسازی اجتماع محور با رویکرد تقویت نهادهای مدنی
   

* 
 

 راه اندازی و توسعه خانه های فرهنگ
   

* 
 

* 

 * اجتماعی پیش برنده-تدوین برنامه احیا و تقویت عناصر فرهنگی
   

* 
 

 ایجاد و تکمیل زیرساخت های موردنیاز دولت الکترونیک
  

* * * * 

 تجارت

 * تجاری سازی ) برندسازی( محصوالت مزیتی استان
   

* 
 

 یک ساحلی )خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان(تقویت کریدور های لجست
  

* * * * 
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی

تملک 

دارایی 

های 

سرمایه 

 ای

تسهیالت 

 بانکی

برای 

سرمایه 

 گذاری

صندوق 

توسعه 

 ملی

بازار 

 سرمایه

شرکت ها 

و موسسات 

دولتی و 

نهادهای 

عمومی 

 غیردولتی

تامین 

مالی و 

سرمایه 

گذاری 

خارجی 

- 

 آسیای میانه-تقویت کریدور لجستیک بوشهر داخلی
  

* * * * 

 * طرح ساماندهی تجارت خرد و بنادر کوچک و گمرکات استان
     

 احداث پایانه دریایی انجام عملیات بانکرینگ
   

* * * 

 حصوالت پروتئینیتجهیز  بنادر  برای صادرات م
   

* * * 

 ارتقاء بنادر استان به بندر نسل سوم
  

* * * * 

حکمروایی  و 

 نظام 

 تصمیم گیری

 * طراحی سامانه نظارت و پایش الکترونیکی در سطح نواحی برنامه ریزی آمایش استان
     

 * زمان هاطراحی و راه اندازی سامانه دیده بان مردمی از عملکرد نهادها، شرکت ها و سا
     

 * نهادسازی توسعه همکاری منطقه ای بین استانی
     

 صنعت و معدن
 * طرح شناسایی فعالیت های زیست فناوری و محصوالت پیشرفته کشاورزی قابل استقرار در استان

     

 * طرح امکانسنجی استحصال مواد معدنی از دریا و پساب آب شیرین کن ها
   

* 
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی

تملک 

دارایی 

های 

سرمایه 

 ای

تسهیالت 

 بانکی

برای 

سرمایه 

 گذاری

صندوق 

توسعه 

 ملی

بازار 

 سرمایه

شرکت ها 

و موسسات 

دولتی و 

نهادهای 

عمومی 

 غیردولتی

تامین 

مالی و 

سرمایه 

گذاری 

خارجی 

- 

 و پایانه صادرات مواد معدنیایجاد اسکله  داخلی
  

* * * * 

 تکمیل زنجیره ارزش محصوالت خوشه های صنعتی اولویت دار استان
    

* 
 

ها با صنایع بزرگ با تاکید بر صنایع و تاسیسات نفت،  SMEتدوین و اعمال سازوکارهای ویژه جهت پیوند 

 گاز و انرژی
* 

     

 علم و فناوری

 به دانشگاه نسل سوم تبدیل دانشگاه خلیج فارس
   

* 
 

* 

 تبدیل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به دانشگاه نسل سوم
   

* 
 

* 

 راه اندازی فن بازار )تکنولوژی مارکت( و برگزاری رویداد های ملی و بین المللی در حوزه های دارای مزیت
   

* * * 

 طرح ایجاد و توسعه خوشه زیست فناوری دریایی
   

* * * 

 ایجاد و توسعه خوشه علم و فناوری انرژیطرح 
   

* * * 

 طرح ایجاد و توسعه خوشه علم و فناوری آب
   

* * * 
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی

تملک 

دارایی 

های 

سرمایه 

 ای

تسهیالت 

 بانکی

برای 

سرمایه 

 گذاری

صندوق 

توسعه 

 ملی

بازار 

 سرمایه

شرکت ها 

و موسسات 

دولتی و 

نهادهای 

عمومی 

 غیردولتی

تامین 

مالی و 

سرمایه 

گذاری 

خارجی 

- 

 طرح ایجاد و توسعه خوشه فناوری های مرتبط با صنایع دریایی داخلی
   

* * * 

 ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری استان)دهکده دانایی(
  

* * * * 

 شهرطراحی و احداث اکوتکنوپارک بو
   

* * * 

 کشاورزی

 ایجاد زنجیره ی ارزش محصوالت سبزی و صیفی استان
   

* * * 

 ایجاد زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی استان
   

* * * 

 تکمیل زنجیره ی ارزش محصوالت شیالتی استان
   

* * * 

 تکمیل زنجیره ی ارزش خرما استان
   

* * * 

 یگوطرح کالن اصالح نژاد و به گزینی م
   

* * * 

 * طرح امکانسنجی کاربرد تکنولوژی اینترنت اشیای کم پهنا در مدیریت کشاورزی
   

* 
 

 * طرح به نژادی ارقام گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی استان
 

* 
 

* 
 

 تولید اقتصادی محصوالت جنگلی با آب های نا متعارف
 

* 
 

* * * 
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی

تملک 

دارایی 

های 

سرمایه 

 ای

تسهیالت 

 بانکی

برای 

سرمایه 

 گذاری

صندوق 

توسعه 

 ملی

بازار 

 سرمایه

شرکت ها 

و موسسات 

دولتی و 

نهادهای 

عمومی 

 غیردولتی

تامین 

مالی و 

سرمایه 

گذاری 

خارجی 

- 

 چرخه تولید طرح استفاده از ضایعات بخش کشاورزی در داخلی
 

* 
 

* * * 

 * طرح امکانسنجی توسعه گلخانه های ساحلی
   

* 
 

شناسایی و معرفی ارقام گیاهی دارای پتانسیل کشت شورورزی و مقاوم به کم آبی و امکانسنجی سایت های 

 شورورزی در استان
* 

     

 * طرح تعیین الگوی کشت استان
     

 * احیاء و تقویت ذخائر آبزی
     

 تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در محیط های محصور
 

* 
  

* 
 

 توسعه سیستم های متراکم پرورش ماهی و میگو
 

* 
  

* 
 

 ایجاد و توسعه مراکز پرورش و تولید جلبک و میکروآلگ ها
 

* 
  

* 
 

 ایجاد و توسعه آبزی پروری با آب های غیر متعارف
 

* 
  

* 
 

 مجتمع گردشگری ساحلی و دریایی تبدیل جزیره عباسک به گردشگری
 

* * * * * 
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی

تملک 

دارایی 

های 

سرمایه 

 ای

تسهیالت 

 بانکی

برای 

سرمایه 

 گذاری

صندوق 

توسعه 

 ملی

بازار 

 سرمایه

شرکت ها 

و موسسات 

دولتی و 

نهادهای 

عمومی 

 غیردولتی

تامین 

مالی و 

سرمایه 

گذاری 

خارجی 

- 

 ایجاد و توسعه زیرساخت های اختصاصی گردشگری در بنادر استان داخلی
 

* * * * * 

 * برند سازی بافت تاریخی شهر بوشهر و ثبت جهانی آن
 

* 
 

* 
 

 توسعه زیرساخت های روستاهای هدف گردشگری
  

* * * * 

 توسعه اکوتوریست در جزایر استان
  

* * * * 

 توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده استان
  

* * * * 

 توسعه اقامتگاه های بوم گردی
 

* 
 

* * * 

 توسعه بازارچه های صنایع دستی و تقویت کارگاه های خانگی با مشارکت سازمان های مردم نهاد
 

* 
 

* * * 

 کویت -قطر-راه اندازی کریدور گردشگری دریایی بوشهر
 

* * * * * 

 یزد و اصفهان -فارس -راه اندازی کریدور گردشگری بوشهر
 

* * * * * 

 * مکانیابی و احداث مجموعه ورزش های دریایی و ساحلی
 

* 
 

* 
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی

تملک 

دارایی 

های 

سرمایه 

 ای

تسهیالت 

 بانکی

برای 

سرمایه 

 گذاری

صندوق 

توسعه 

 ملی

بازار 

 سرمایه

شرکت ها 

و موسسات 

دولتی و 

نهادهای 

عمومی 

 غیردولتی

تامین 

مالی و 

سرمایه 

گذاری 

خارجی 

- 

 * راه اندازی مرکز ملی مطالعات و رویدادهای تاریخی، فرهنگی و هنری خلیج فارس داخلی
   

* 
 

محیط زیست 

 و منابع طبیعی

 وژه های آبخیزداری و تغذیه مصنوعیتکمیل مطالعات و اجرای پر
  

* * 
 

* 

 مشارکت جامعه محلی و سازمان های مردم نهاد در بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست
    

* 
 

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

* 
 

* 
 

 * بع محیطی)هواشناسی، آب شناسی، دریایی(توسعه و ایجاد ایستگاه های کسب داده های پایه منا
 

* 
   

 * طراحی شبکه یکپارچه پایش آلودگی
 

* 
   

 حذف فلرینگ صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی
  

* 
 

* 
 

 * شناسایی، معرفی و استقرار گونه های سازگار گیاهی با تغییرات اقلیم
 

* 
 

* 
 

 یهعسلو -بوشهر  -احداث راه آهن  شیراز  حمل و نقل
  

* * 
 

* 
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی

تملک 

دارایی 

های 

سرمایه 

 ای

تسهیالت 

 بانکی

برای 

سرمایه 

 گذاری

صندوق 

توسعه 

 ملی

بازار 

 سرمایه

شرکت ها 

و موسسات 

دولتی و 

نهادهای 

عمومی 

 غیردولتی

تامین 

مالی و 

سرمایه 

گذاری 

خارجی 

- 

 داخلی
 مطالعه و احداث مسیر ریلی قطار بالک شاتل بین مراکز اصلی جریان بار و مسافر درون استانی

  
* * * * 

 بوشهر -احداث آزادراه  شیراز
  

* * 
 

* 

 تکمیل کریدور بزرگراه نوار ساحلی جنوب کشور در استان
   

* 
 

* 

 دیر -بوشهر  -تکمیل طرح احداث بزرگراه گناوه 
  

* * 
 

* 

 * مکان یابی و احداث شهرک های لجستیک در استان
     

 * ساخت فرودگاه جدید شهر بوشهر
 

* * * * 

جمعیت و نظام 

 سکونتگاهی

 * باز طراحی شهر جدید سیراف با رویکرد اکوسیتی
   

* 
 

 * انتقال پایگاه های نظامی از مرکز استان
 

* 
   

 * حی مسکونی اقماری و اختصاصی با فضای شهری پیرامونیطرح یکپارچه سازی شهرک ها و نوا
 

* 
 

* 
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی

تملک 

دارایی 

های 

سرمایه 

 ای

تسهیالت 

 بانکی

برای 

سرمایه 

 گذاری

صندوق 

توسعه 

 ملی

بازار 

 سرمایه

شرکت ها 

و موسسات 

دولتی و 

نهادهای 

عمومی 

 غیردولتی

تامین 

مالی و 

سرمایه 

گذاری 

خارجی 

- 

 داخلی

نفت و گاز و 

 انرژی

 * مطالعات طرح آمایش نواحی تاثیر پذیر از حوزه گازی پارس شمالی
   

* 
 

 * مطالعات امکان سنجی طرح های تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی
   

* 
 

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

* 
 

 * مطالعات مکانیابی و احداث سایت های نیروگاهی انرژی خورشیدی در استان
   

* 
 

 * تدوین الگوی مشارکت سرمایه های خرد جوامع محلی در سرمایه گذاری های صنعتی بزرگ
     

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 ات برنامه پنج ساله اول توسعه استانین کلیتدو -1-5-4-9

برنامه ی پنجساله اول توسعه استان بوشهر بر  پروژه وطرح در قالب برنامه زمانی پنجساله اول توسعه قرار دارند. 64، توسعه یپروژه و طرح اصل 37ز میان در مجموع ا

ان در مسیر دستیابی به اهداف بنیادین و ول توسعه می بایستی اجرایی شده تا استامایش استان بوشهر در پنج سال آکه در قالب برنامه  توسعه یپروژه ها اصل -طرح اساس 

جدول گانه برنامه آمایش استان به قرار  12توسعه این برنامه قدم بردارد. اولویت های شهرستانی و اولویت های نظام تجهیز مالی این برنامه به تفکیک محور های چشم انداز 

 است. 43

 پنج ساله اول توسعه استان بوشهر : کلیات برنامه48جدول 

 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

ای
یه 

رما
 س

ی
 ها

یی
ارا

ک د
مل

ت
ری 

ذا
 گ

ایه
رم

 س
ی

برا
ی 

نک
ت با

یال
سه

ت
 

لی
ه م

سع
تو

ق 
دو

صن
 

رم
 س

زار
با

 ایه

ی 
دها

نها
 و 

تی
دول

ت 
سا

وس
و م

ها 
ت 

رک
ش

تی
دول

غیر
ی 

وم
عم

 

ی 
رج

خا
ی 

ذار
 گ

ایه
رم

 س
ی و

مال
ن 

امی
ت

- 

لی
اخ

د
 

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

 آب

  تدوین الگوی مصرف آب بر پایه آب قابل برنامه ریزی

 ت محصوالت مزیت دار کم آب بر الگوی کش

اجرای طرح سازگاری با کم آبی در تمامی بخش های 

اقتصادی استان
 

 امکانسنجی توسعه آب شیرین کن های ساحلی

اجتماعی و 

فرهنگی
ازی آثار میراث فرهنگی ناملموس آوایی و نوایی برندس

 استان
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

ای
یه 

رما
 س

ی
 ها

یی
ارا

ک د
مل

ت
ری 

ذا
 گ

ایه
رم

 س
ی

برا
ی 

نک
ت با

یال
سه

ت
 

لی
ه م

سع
تو

ق 
دو

صن
 

رم
 س

زار
با

 ایه

ی 
دها

نها
 و 

تی
دول

ت 
سا

وس
و م

ها 
ت 

رک
ش

تی
دول

غیر
ی 

وم
عم

 

ی 
رج

خا
ی 

ذار
 گ

ایه
رم

 س
ی و

مال
ن 

امی
ت

- 

لی
اخ

د
 

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

فرهنگی صنایع -تدوین و اجرای پیوست های اجتماعی 

بزرگ در سطح استان با تاکید بر صنایع نفت، گاز و 

انرژی
 

تقویت نهادهای توانمندسازی اجتماع محور با رویکرد 

مدنی
 

ایجاد و تکمیل زیرساخت های موردنیاز دولت 

الکترونیک
 

تجارت

  تجاری سازی ) برندسازی( محصوالت مزیتی استان  

)خوزستان،  تقویت کریدور های لجستیک ساحلی

بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان(
 

طرح ساماندهی تجارت خرد و بنادر کوچک و 

گمرکات استان
 

 احداث پایانه دریایی انجام عملیات بانکرینگ

 نادر  برای صادرات محصوالت پروتئینیتجهیز  ب 

حکمروایی  

 و نظام 

طراحی سامانه نظارت و پایش الکترونیکی در سطح 

 نواحی برنامه ریزی آمایش استان
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

ای
یه 

رما
 س

ی
 ها

یی
ارا

ک د
مل

ت
ری 

ذا
 گ

ایه
رم

 س
ی

برا
ی 

نک
ت با

یال
سه

ت
 

لی
ه م

سع
تو

ق 
دو

صن
 

رم
 س

زار
با

 ایه

ی 
دها

نها
 و 

تی
دول

ت 
سا

وس
و م

ها 
ت 

رک
ش

تی
دول

غیر
ی 

وم
عم

 

ی 
رج

خا
ی 

ذار
 گ

ایه
رم

 س
ی و

مال
ن 

امی
ت

- 

لی
اخ

د
 

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

تصمیم 

گیری
 نهادسازی توسعه همکاری منطقه ای بین استانی

صنعت و 

معدن

طرح شناسایی فعالیت های زیست فناوری و محصوالت 

 پیشرفته کشاورزی قابل استقرار در استان
 

تکمیل زنجیره ارزش محصوالت خوشه های صنعتی 

اولویت دار استان
 

ها با  تدوین و اعمال سازوکارهای ویژه جهت پیوند 

صنایع بزرگ با تاکید بر صنایع و تاسیسات نفت، گاز و 

انرژی
 

علم و  

فناوری 

  تبدیل دانشگاه خلیج فارس به دانشگاه نسل سوم

 شکی بوشهر به دانشگاه نسل سومتبدیل دانشگاه علوم پز

راه اندازی فن بازار )تکنولوژی مارکت( و برگزاری 

رویداد های ملی و بین المللی در حوزه های دارای 

مزیت
 

 طرح ایجاد و توسعه خوشه زیست فناوری دریایی
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

ای
یه 

رما
 س

ی
 ها

یی
ارا

ک د
مل

ت
ری 

ذا
 گ

ایه
رم

 س
ی

برا
ی 

نک
ت با

یال
سه

ت
 

لی
ه م

سع
تو

ق 
دو

صن
 

رم
 س

زار
با

 ایه

ی 
دها

نها
 و 

تی
دول

ت 
سا

وس
و م

ها 
ت 

رک
ش

تی
دول

غیر
ی 

وم
عم

 

ی 
رج

خا
ی 

ذار
 گ

ایه
رم

 س
ی و

مال
ن 

امی
ت

- 

لی
اخ

د
 

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

 طرح ایجاد و توسعه خوشه علم و فناوری انرژی

طرح ایجاد و توسعه خوشه فناوری های مرتبط با صنایع 

دریایی
 

 ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری استان)دهکده دانایی(

کشاورزی

  ایجاد زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی استان

 تکمیل زنجیره ی ارزش محصوالت شیالتی استان

 تکمیل زنجیره ی ارزش خرما استان

 اصالح نژاد و به گزینی میگو   طرح کالن

طرح به نژادی ارقام گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی 

استان
 

شناسایی و معرفی ارقام گیاهی دارای پتانسیل کشت 

شورورزی و مقاوم به کم آبی و امکانسنجی سایت های 

در استان شورورزی
 

 طرح تعیین الگوی کشت استان
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

ای
یه 

رما
 س

ی
 ها

یی
ارا

ک د
مل

ت
ری 

ذا
 گ

ایه
رم

 س
ی

برا
ی 

نک
ت با

یال
سه

ت
 

لی
ه م

سع
تو

ق 
دو

صن
 

رم
 س

زار
با

 ایه

ی 
دها

نها
 و 

تی
دول

ت 
سا

وس
و م

ها 
ت 

رک
ش

تی
دول

غیر
ی 

وم
عم

 

ی 
رج

خا
ی 

ذار
 گ

ایه
رم

 س
ی و

مال
ن 

امی
ت

- 

لی
اخ

د
 

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

 احیاء و تقویت ذخائر آبزی

 تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در محیط های محصور 

 ه سیستم های متراکم پرورش ماهی و میگوتوسع

ایجاد و توسعه مراکز پرورش و تولید جلبک و 

میکروآلگ ها
 

گردشگری

تبدیل جزیره عباسک به مجتمع گردشگری ساحلی و 

 دریایی
 

یجاد و توسعه زیرساخت های اختصاصی گردشگری ا

در بنادر استان
 

 برند سازی بافت تاریخی شهر بوشهر و ثبت جهانی آن

 توسعه زیرساخت های روستاهای هدف گردشگری

 اقامتگاه های بوم گردیتوسعه 

توسعه بازارچه های صنایع دستی و تقویت کارگاه های 

خانگی با مشارکت سازمان های مردم نهاد
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

ای
یه 

رما
 س

ی
 ها

یی
ارا

ک د
مل

ت
ری 

ذا
 گ

ایه
رم

 س
ی

برا
ی 

نک
ت با

یال
سه

ت
 

لی
ه م

سع
تو

ق 
دو

صن
 

رم
 س

زار
با

 ایه

ی 
دها

نها
 و 

تی
دول

ت 
سا

وس
و م

ها 
ت 

رک
ش

تی
دول

غیر
ی 

وم
عم

 

ی 
رج

خا
ی 

ذار
 گ

ایه
رم

 س
ی و

مال
ن 

امی
ت

- 

لی
اخ

د
 

 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

یزد و  -فارس -راه اندازی کریدور گردشگری بوشهر

اصفهان
 

مکانیابی و احداث مجموعه ورزش های دریایی و  

ساحلی
 

راه اندازی مرکز ملی مطالعات و رویدادهای تاریخی، 

فرهنگی و هنری خلیج فارس
 

محیط زیست 

و منابع 

طبیعی

ای آبخیزداری و تکمیل مطالعات و اجرای پروژه ه

 تغذیه مصنوعی
 

مشارکت جامعه محلی و سازمان های مردم نهاد در بهره 

برداری پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست
 

طرح پهنه بندی، احیاء و بازسازی زیستگاه های حساس 

دریایی
 

توسعه و ایجاد ایستگاه های کسب داده های پایه منابع 

محیطی)هواشناسی، آب شناسی، دریایی(
 

 طراحی شبکه یکپارچه پایش آلودگی

 حذف فلرینگ صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی اولویت شهرستانی
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 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

شناسایی، معرفی و استقرار گونه های سازگار گیاهی با 

تغییرات اقلیم
 

حمل و نقل

  عسلویه -بوشهر  -احداث راه آهن  شیراز 

 بوشهر -احداث آزادراه  شیراز

تکمیل کریدور بزرگراه نوار ساحلی جنوب کشور در 

استان
 

 دیر -بوشهر  -تکمیل طرح احداث بزرگراه گناوه 

 مکان یابی و احداث شهرک های لجستیک در استان



 انتقال پایگاه های نظامی از مرکز استان 

طرح یکپارچه سازی شهرک ها و نواحی مسکونی 

اقماری و اختصاصی با فضای شهری پیرامونی
 

نفت و گاز و 

انرژی

ز حوزه گازی مطالعات طرح آمایش نواحی تاثیر پذیر ا

 پارس شمالی
 

مطالعات امکان سنجی طرح های تکمیلی و پایین دستی 

پتروشیمی
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 پروژه ها اصلی توسعه -طرح  محور

 اولویت نظام تجهیز منابع مالی اولویت شهرستانی

 کل استان
 3ناحیه 2ناحیه 1ناحیه
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 عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر دیلم گناوه

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

ای
 

ی و احداث سایت های نیروگاهی انرژی مطالعات مکانیاب

خورشیدی در استان
 

تدوین الگوی مشارکت سرمایه های خرد جوامع محلی 

در سرمایه گذاری های صنعتی بزرگ
 

 مأخذ: مطالعات مشاور
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 منابع

 1337 -(یاتیعمل یزیبر بودجه ر دی)با تأک یزیبودجه ر یاصول و مبان، محمد یعلی، احمد -

 1343 -خصوصی  -، چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومییاهیسرمامعاونت نظارت راهبرد، امور نظارت بودجه  -

 1341 -(یانهیهز)در حوزه اعتبارات  یاتیعمل یزیبودجه ر، فرج الهی، فتح اله پور کام -

 1332 - یزیو اصطالحات بودجه ر میمفاه، روسیس، ربانیوز -

 1345- یت شغلیدر رضا یتکن نقش بودجه مشارییتب، نیغالمحس ی،مهدو، ریامی، سروستان -

 یمال نیبه منظور تأم یدولت -یانتخاب روش مناسب مشارکت خصوص، عصمت اهللیی، نورزا، محمد رضای، گالبچ -

 PPP - 1343 کردیبا رو رانیراه ا آزاد یهاپروژه

در  یدولت -یمشارکت خصوص -مخابرات و ارتباطات  یایدنی، فشارک یهاشم نیحس دیسی، فشارک، هیسمی، میسل-

 1335 -مخابرات و ارتباطات( یای)ماهنامه دن رانیمخابرات ا قاتیمرکز تحق، مقررات میمخابرات و نقش تنظ رساختیز

 1342 ی،مال نیو تأم یرگذا استیاصول س یو خصوص یبخش عموم یهامشارکت، محمد، آقا قوام -

 یهاپروژه یمال نیتأم ینو برا یراهبرد PPP ای یخصوص - یمشارکت عموم، غالمرضای، نجفی، وسفعل، یملکان -

 1343 - آهن راه قاتیمرکز آموزش و تحقیی، ربنایز

جاد، یا) یخصوصت بخش کدر توسعه مشار نقشه راه، الزامات، اقداماتوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  -

 1344، یاقتصاد یهامشارکتحوزه ، از خدمات حوزه سالمت( یتوسعه و بهره بردار

ت ک)مشار یعموم یاالهاکن یدر تأم یبخش خصوص یهاتیظرف، استفاده از یاقتصاد یهاپژوهشمعاونت  -

 1344، یاسالم یمجلس شورا هاپژوهشز ک(، مریخصوص -یعموم

 ران،یا ییربنایز یانتقال( و کاربرد آن در قراردادها -یبهره بردار -ساخت) BOT ل،یسه ق،یسبط، محمد حسن، شا -

 ریکب ریانتشارات دانشگاه ام

 تیریمد یهاپژوهشدر  نینو یابزار ؛یمشارکت ی، شهپر، بودجه بندی، پرستو، گراوندیقباد ن،یرحسیام ،یگیب یعل -

 ییروستا

 قانون برنامه پنجم توسعه -

 =http://investinbu.ir/PageMaster.aspx?idاستان بوشهر ) یگذار هیمرکز خدمات سرما تیسا -

InvestData) 

http://investinbu.ir/PageMaster.aspx?id=%20InvestData
http://investinbu.ir/PageMaster.aspx?id=%20InvestData
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منابع مالی ویژه  نیتأمسازمان برنامه و بودجه کشور، توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی با  -

 1346 ،گزارش مقدماتی هاروژهپبرای اتمام 


