
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ریاست جمهوری
 کشور ربانهم و بودهجسازمان 

 استان بوشهر ربانهم و بودهجسازمان 
 

 

 برنامه عملیاتی استان بوشهر

 در حوزه اقتصاد مقاومتی  

 )جلد اول(

 

 

 
 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر                                                                     

 دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

  1395دی ماه                                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 اولجلد  – : برنامه عملیاتی استان بوشهر در حوزه اقتصاد مقاومتی      عنوان                

 ومتیدبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقا -: سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر         تهیه               

 رضا عوض پور :         ناظر                

 سمیه عباسی -: حمیده دانشگر     گردآوری و تدوین

 : انتشارات راه بهروزی          طراحی و چاپ

 سوده معصومی  -راحله کرمی-: سارا دروازه بان    تایپ                   

 1395: دی ماه               تاریخ انتشار

  497 :           ریهشماره نش

 استفاده از این نشریه، با ذکر ماخذ بالمانع می باشد.

  سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر -ابتدای خیابان جانبازان -میدان امام خمینی)ره( -آدرس: بوشهر

 



 

 

 

 فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                          صفحه

 7 ...............................................................................................................................................................................................رشگفتایپ

 9..................................................................................................................................اتیکل  - اول فصل

  11.................................................... مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری های کلی اقتصادسیاست

 14.......................................................................................................یمل یهاطرح و گانهدوازده یهابرنامه

 19.............................................................................................................استان توسعه یمایس - دوم فصل

 21....................................................................................................................استان یعموم مشخصات-2-1

 22..................................................................................................................................کالن اقتصاد-2-2

 24.........................................................................................................................................صنعت -2-3

 28..........................................................................................................................................نمعد -2-4

 29.....................................................................................................................................یکشاورز -2-5

 32.....................................................................................................................................یبازرگان – 2-6

 33...................................................................................................................................یگردشگر -2-7

 35..................................................................................................................................نقل و حمل -2-8

 37........................................................................................................................................یانرژ -2-9

 40........................................................................................................................................آب -2-10

 43................................................................................................ارتباطات و اطالعات یفناور رساختیز-2-11

 44......................................................................................................ییروستا و یشهر عمران و مسکن 2-12

 49....................................................................................................................................سالمت – 2-13

 52.........................................................................................................................................ورزش2-14

 52.......................................................................................................................یفرهنگ و یاجتماع -2-15

 54......................................................................................................................................آموزش -2-16

 57..............................................................................فرادست اسناد در استان توسعه یراهبردها -سوم فصل

 69....................................................................بوشهر استان یمقاومت اقتصاد یهاپروژه نیعناو  - چهارم فصل

 



 

 

 پیشگفتار 

 اندد اقتصادی قرار داده ی با مفاهیم و عناوینهایرهای سال را شعا، شعارهای اخیرطی سال یرهبرمقام معظم 
قتصاد مقاومتی توسط مقام کلی ا هایبا ابالغ سیاست را مشخص نمودند. گیری کلی نظام و مسئولین جهتو 

هدای مختلدر را   شدر بخ معظم رهبری، دولت تدبیر و امید تالش نموده است همه راهبردهای کالن توسعه
 های فوق الذکر اجرا نماید.  همراستا با سیاست

ی ترین نوار سداحل موقعیت مکانی و دارا بودن طوالنیها و توانمندی هایی نظیر استان بوشهر به لحاظ قابلیت
برخورداری از کمترین فاصله نسدبی بدا منداط      ،کشور عربی حاشیه خلیج فارس5همجواری با  ،خلیج فارس

 ارتباطیاستقرار درمحور  مرکزی کشور و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به سایر بنادر جنوبی،
 ،ع دریدداییصددنای ،هددای مختلددر از جملدده تجددارتب، امکددان توسددعه دریددا محددور در بخددشوجندد - شددمال
برخورداری از شرایط اقلیمدی  و...، قطب ملی تولید انرژی با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز،  ،گردشگری،شیالت

در تحق  اهداف اقتصاد مقاومتی نقش موثری  ادر استق خارج از فصلمحصوالت  ،خرما مناسب برای کشت
قاومتی استان با اخدذ نظدرات و پیشدنهادات    ستادفرماندهی اقتصاد مهای یاد شده مبتنی بر ظرفیت ایفا نماید.
و رویکردهدای   هدای کلدی اقتصداد مقداومتی    ه های متعددی را در چارچوب سیاستهای اجرایی برنامدستگاه

و بدا تکیده بدر    استان با جدیت  ییاجرا هایرود دستگاهانتظار می دولت محترم طراحی و در حال اجرا دارد که
  های مصوب بکار گیرند. ا برای اجرای صحیح و موثر برنامهشرایط الزم ر های موجود،نقاط قوت و پتانسیل

 
 

 مصطفی ساالری                                                                        
 استاندار  و                                                                            

 ندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهررئیس ستاد فرما

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

. دیگرد مطرح 1389 سال وریشهر در یرهبر معظم مقام با نانیکارآفر دارید در بار نیاول اقتصاد مقاومتی واژه
 هدا و آن اقتصدادی کده درشدرایط فشدار، درشدرایط تحدریم، درشدرایط دشدمنی        » ایشان اقتصاد مقاومتی را 

 تعریر نمودند.« کننده رشد و شکوفایی کشور باشدعیینتواند تهای شدید میخصومت
ها دولت محترم در اجرای منویات مقام معظم رهبری و پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

دار های ملدی و تعریدر اقددامات اساسدی و اولویدت     را مکلر به تشکیل ستاد مشابه به منظور پیگیری برنامه
اقتصادی، تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال و مشارکت عمومی و خصوصدی در اجدرای    استان در جهت رون 

 های عمرانی نمود.ها و پروژهطرح
 ایدن   بدا  متناسدب  یاسدتان  یپروژهدا  و هدا طدرح های ملی و مجموعه حاضر با هدف ارائه برش استانی برنامه

قاومتی )نیپا( توسدط دبیرخانده سدتاد فرمانددهی     در انطباق با نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد م هابرنامه
های اجرایدی اسدتان تلقدی    اقتصاد مقاومتی استان تدوین گردیده و به عنوان برنامه اجرایی و عملیاتی دستگاه

 می شود.
های اجرایی که در تهیده ایدن   در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران و مدیران و کارشناسان دستگاه

یاری فرمودند از کلیه صاحب نظران، دانشگاهیان و سایر عزیزانی که در اندیشه ایجاد توسعه و  مجموعه ما را
گردد پیشنهادات ارزنده خدود را بده دبیرخانده سدتاد فرمانددهی اقتصداد       پیشرفت استان هستند درخواست می

 مقاومتی استان) سازمان برنامه و بودجه( منعکس نمایند.
 

 

 رضا عوض پور                                                                            
 رئیس سازمان برنامه و بودجه و                                                                        

 دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
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 متی ابالغی از سوی مقام معظم رهبریهای کلی اقتصاد مقاوسیاست

 اندداز  چشدم  سدند  اهدداف  بده  یابیدست و یاقتصاد مقاومت یهاشاخص بهبود و ایپو رشد نیتأم هدف با
 ندزا،  درو مولد، ساز، فرصت ر،یپذ انعطاف ،یجهاد یکردیرو با یمقاومت اقتصاد یکل یهااستیس ساله، ستیب
 :گرددیم ابالغ نگرا برو و شرویپ

 بند به شرح زیر ابالغ گردید: 24در   ی کلی اقتصاد مقاومتیسیاستها
و علمی کشور بده منظدور    های انسانی سرمایه سازی کلیه امکانات و منابع مالی و تأمین شرایط و فعال .1

هدای اقتصدادی بدا تسدهیل و تشدوی        ن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتتوسعه کارآفرینی و به حداکثر رساند
 .درآمد و متوسط های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم همکاری
نظدام ملدی    کشدور و سداماندهی   نقشه جامع علمی سازی و اجرای ، پیادهاقتصاد دانش بنیان پیشتازی .2 
ت و خددمات  به منظور ارتقداء جایگداه جهدانی کشدور و افدزایش سدهم تولیدد و صدادرات محصدوال          نوآوری
 .بنیان در منطقه بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش دانش
 ، تقویدت  توانمندسدازی نیدروی کدار    وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولیدد،  محور قراردادن رشد بهره .3

های متندو  در   ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتاقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناط  و استان پذیری رقابت
 .های مناط  کشور جغرافیای مزیت

وری، کداهش    در جهت افزایش تولید، اشدتغال و بهدره   ها سازی یارانه هدفمند استفاده از ظرفیت اجرای .4
 .عدالت اجتماعی های شدت انرژی و ارتقاء شاخص

ب با نقدش آنهدا در ایجداد ارزش، بدویاه بدا      تولید تا مصرف متناس  بری عادالنه عوامل در زنجیره سهم .5
 .افزایش سهم سرمایه انسانی از طری  ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه

ها و کاالهای اساسی )بویاه در اقدالم وارداتدی(، و اولویدت دادن بده تولیدد       افزایش تولید داخلی نهاده .6
با هدف کاهش وابسدتگی بده    کاالهای وارداتی نبادی تأمیمحصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنو  در م

 .کشورهای محدود و خاص
کمی و کیفی تولید )مدواد اولیده    ر راهبردی با تأکید بر افزایشو درمان و ایجاد ذخای امنیت غذا تأمین .7
 (.کاالو

مصرف کاالهدای   و ترویج اصالح الگوی مصرف های کلی مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست .8
 .و رقابت پذیری در تولید کیفیت همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء داخلی
ثبات  قتصاد ملی، ایجادی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای ا  جانبه اصالح و تقویت همه .9

 .و پیشگامی در تقویت بخش واقعی در اقتصاد ملی
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و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خدالص ارزآوری   صادرات کاالها هدفمند از  جانبه حمایت همه .10 
 :مثبت از طری 

 .های الزم تسهیل مقررات و گسترش مشوق -
 .های مورد نیاز گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت -
 .تشوی  سرمایه گذاری خارجی برای صادرات -
های  دهی بازارهای جدید، و تنو  بخشی پیوند ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل برنامه -

 .اقتصادی با کشورها به ویاه با کشورهای منطقه
 .استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز - 
 .ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف -
هدای پیشدرفته،    ی اقتصادی کشور بده منظدور انتقدال فنداوری     حوزه عمل مناط  آزاد و ویاه توسعه .11

 .گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
 :پذیری اقتصاد کشور از طری  افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب .12
سترش همکداری و مشدارکت بدا کشدورهای منطقده و جهدان بدویاه        ی پیوندهای راهبردی و گ توسعه -

 .همسایگان
 .های اقتصادی استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف -
 .ای و منطقه المللی های بین سازمان های استفاده از ظرفیت -
 :پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طری با ضربه مقابله .13
 .انتخاب مشتریان راهبردی -
 .های فروش ایجاد تنو  در روش -
 .مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش -
 .افزایش صادرات گاز -
 .افزایش صادرات برق -
 .افزایش صادرات پتروشیمی -
 .های نفتی افزایش صادرات فرآورده -
ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفدت و گداز و تأکیدد بدر      افزایش .14

 .های تولید نفت و گاز، بویاه در میادین مشترک حفظ و توسعه ظرفیت
افزایش ارزش افزوده از طری  تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهدای دارای   .15

شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بدردن صدادرات بدرق، محصدوالت پتروشدیمی و       بازدهی بهینه )براساس
 .های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع فرآورده
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سدازی   های عمومی کشور با تأکید بر تحدول اساسدی در سداختارها، منطقدی     جویی در هزینه صرفه  .16 
 .های زاید ینههای موازی و غیرضرور و هز ی دولت و حذف دستگاه اندازه
 .اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی  .17 
قطدع وابسدتگی    از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا صندوق توسعه ملی سهم  فزایش ساالنه ا . 18 

 .بودجه به نفت
در  هدای فسدادزا   زمینده  هدا و  سازی آن و جلدوگیری از اقددامات، فعالیدت    و سالم سازی اقتصاد شفاف .19
 ....  های پولی، تجاری، ارزی و حوزه
 وری، کارآفرینی، سرمایه گدذاری و  در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره فرهنگ جهادی تقویت .20

 .مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه اشتغال
ای و  های علمدی، آموزشدی و رسدانه    آن بویاه در محیط گفتمان سازی و ابعاد اقتصاد مقاومتی تبیین .21

 .تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی
سدازی و بسدیج پویدای     های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگدولت مکلر است برای تحق  سیاست .22
 :ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد همه

های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به تدوان آفنددی و اقددامات     شناسایی و بکارگیری ظرفیت - 
 .مناسب
 .منو افزایش هزینه برای دش های تحریم برنامه رصد -
های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر  مدیریت مخاطرات اقتصادی از طری  تهیه طرح -

 .های داخلی و خارجی مخاطرات و اختالل
 .های نظارت بر بازار گذاری و روزآمدسازی شیوه سازی نظام توزیع و قیمت شفاف و روان .23
 .ت داخلی و ترویج آنافزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوال .24
 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#33
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#33
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#9
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#9
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#9
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#19
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#19
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#18
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#18
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#15
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#15
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#34
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#34
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#36
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#41
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#41
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#13
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#13
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 گانه و طرح های ملیهای دوازدهبرنامه 

 های مسئول و مرتبط با هر برنامه و طرحی ملی و دستگاهبرنامه ها و  طرح ها: 1جدول 

 برنامه ملی
دستگاه 

 مسئول برنامه

دستگاه همکار در 

 برنامه

های ملی مرتبط با  طرح

 برنامه
 دستگاه مسئول طرح

برنامدده ملددی 
توسدددددددعه 
اقتصاد دانش 

 بنیان

 وزارت صنعت،
 معدن و تجارت

معاونددددت علمددددی و 
فناوری رئیس جمهور، 
وزارت بهداشددددددت و 
درمددددان و آمددددوزش 
پزشکی، وزارت علدوم،  
تحقیقات و فنداوری  و   
وزارت ارتباطددددددات و 
 فناوری اطالعات  

دانددش بنیددان کددردن اقتصدداد و  
 جامعه

 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

 معاونت علمی وفناوری رییس جمهور نوآوری افزایش روند رشد

برنامه ملی 
       ارتقای 
 بهره وری

سازمان مددیریت  
و برنامدده ریددزی  

 کشور  

وزارت نفددددت، وزارت 
، نیددرو، وزارت صددنعت 
معدن و تجارت، باند   
مرکدددزی جمهدددوری  
اسالمی ایدران، وزارت  
جهددداد کشددداورزی و  
معاونت اجرایی رئدیس  

 جمهور  

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی کارارتقاء بهره وری نیر

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ارتقای بهره وری سرمایه

 وزارت نفت ارتقای بهره وری انرژی

 وزارت جهاد کشاورزی ارتقای بهره وری آب

ارتقددای بهددره وری در زنجیددره  
 تولید و مصرف گندم، آرد و نان

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

برنامدده ملددی 
برقدددددراری 
انضباط مالی 
در بخددددش 
عمددددومی و 
قطدددددددددع 
وابسددددتگی 
بودجدده بدده  

 نفت

سازمان مددیریت  
و برنامدده ریددزی  

 کشور  

و  یوزارت امور اقتصاد
دارایدددی و صدددندوق   

 توسعه ملی  

اجرای بودجه ریدزی مبتندی بدر    
 عملکرد

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 امور مالیاتی کشورسازمان  پایداری منابع درآمدی دولت

بهیندده سددازی اندددازه و سدداختار  
 دولت

 معاوندددت توسدددعه مندددابع انسدددانی   

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 وزارت امور اقتصادی و دارایی اصالح ساختار مالی دولت

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تقویت خوداتکایی استان ها

ای و  شفاف سازی بودجه هزینده 
 سرمایه ای دولت

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

افزایش سداالنه سدهم صدندو ق    
توسعه ملی ازمنابع حاصل ازنفت 
خام وگازطبیعی تدا قطدع کامدل    

 وابستگی بودجه به نفت

 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
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 ا هر برنامه و طرحی ملی و دستگاههای مسئول و مرتبط بطرح ها:برنامه ها و 1ادامه جدول

برنامه 

 ملی

دستگاه 

 مسئول برنامه

دستگاه همکار 

 در برنامه
 دستگاه مسئول طرح های ملی مرتبط با برنامه طرح

برنامه ملدی  
ارتقای توان 
 تولید ملی

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی کشور  

وزارت صددددددنعت ، 
معددددن و تجدددارت، 
وزارت امددددددددددور 

و دارایدی،   یاقتصداد 
وزارت جهددددددددداد 

رزی، وزارت کشدددداو
کشدددور، معاوندددت  
اجرایددددی رئددددیس 
جمهددددور، باندددد  
مرکددزی جمهددوری  
اسدددالمی و اتددداق  

 بازرگانی  

 سیاست های پولی و اعتباری
بانددد  مرکدددزی جمهدددوری  

 اسالمی ایران

 تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی
وزارت تعددداون، کدددار و رفددداه 

 اجتماعی

 ایران سازمان استاندارد گسترش پوشش استاندارد

 وزارت جهاد کشاورزی امنیت غذایی و تولید محصوالت راهبردی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی توسعه رقابت پذیری اقتصاد

 وزارت امور اقتصادی و دارایی تقویت نظام تامین منابع مالی

توسددعه تولیددد صددنایع دسددتی، فددرش و    
 گردشگری

سددازمان میددراه فرهنگددی ،   
 ی و گردشگریصنایع دست

 وزارت کشور رقابت پذیر کردن استان ها

( واردات کنترل) تجاری های سیاست طرح
 تجارت و معدن صنعت، وزارت کشور داخلی توان با متناسب

 توسعه و نوسازی صنایع کشور 

 توسعه معدن و صنایع معدنی

به کدارگیری ظرفیدت هدا و قابلیدت هدای      
 ای مزیت های کشورمتنو  در جغرافی

سددازمان مدددیریت و برنامدده   
 ریزی کشور

برنامه ملدی  
توسددددددعه 
ظرفیدددددت 
تولید نفت و 
گددددددداز و 
تکمیددددددل 
زنجیددددددره 
پایین دستی 
و توسددددعه  

 بازار

 وزارت نفت

وزارت صددددنعت و  
معددددن و تجدددارت، 
وزارت امددددددددددور 

و دارایدی ،    یاقتصاد
صندوق توسعه ملدی  
، سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی کشور

 صنایع مبتنی بر نفت و گازتوسعه 
 وزارت نفت
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 ی ملی و دستگاههای مسئول و مرتبط با هر برنامه و طرحبرنامه ها و  طرح ها:1ادامه جدول

برنامه 

 ملی

دستگاه مسئول 

 برنامه

دستگاه همکار در 

 برنامه
 دستگاه مسئول طرح های ملی مرتبط با برنامه طرح

برنامه ملدی  
عدالت بنیان 
کدددددددردن 
و  اقتصدددداد
توسددددددعه 
عدددددددالت 
 اجتماعی

وزارت تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی

سددازمان مدددیریت و  
برنامه ریدزی کشدور،   
وزارت کشدددور،وزارت 
جهددداد کشددداورزی و 
کمیتدده امددداد امددام   

 خمینی)ره(

 عدالت بین منطقه ای عدالت سرزمینی
سددازمان مدددیریت و برنامدده   

 ریزی کشور
 

عدالت بین نسلی و چگدونگی اسدتفاده   
 فالاز ان

 توانمند سازی فقرا و محرومین

سهم بدری عادالنده عوامدل تولیدد بدا      
 تاکید بر سرمایه انسانی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

برنامه ملدی  
گفتمدددددان 
سدددددازی و 
فرهندددددگ 
سدددددددازی 
اقتصدددددداد 
 مقاومتی

 سازمان صدا و سیما

وزارت فرهنددددددگ و 
ارشاد اسالمی، وزارت 
آمددوزش و پددرورش،  

کدار  و   وزارت تعاون ،
رفاه اجتمداعی، وزارت  
علدددوم، تحقیقدددات و 
فندداوری  و سددازمان  

 تبلیغات اسالمی

تشددوی  همکدداری هددای جمعددی و    
 مشارکت آحاد مردم در اقتصاد

سدددازمان صددددا و سدددیمای   
 جمهوری اسالمی ایران

 تقویت فرهنگ مدیریت جهادی

معاونت توسدعه مندابع انسدانی    
سددازمان مدددیریت و برنامدده   

 ریزی کشور

اصالح رفتارهای فعاالنده اقتصدادی و   
 خانوارها

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

گفتمان سازی و اعطای نشان اقتصداد  
 مقاومتی

وزارت فرهنددددگ و ارشدددداد  
 اسالمی

برنامه ملدی  
پیشددددددبرد 
برون گرایی 

 اقتصاد

وزارت امدددددددددور 
 و دارایی یاقتصاد

معدن  ،وزارت صنعت 
و تجارت، وزارت امور 

رت راه و خارجددده، وزا
شهرسددازی، صددندوق 
توسعه ملدی، سدازمان   
میدددراه فرهنگدددی و 
سازمان صنایع دستی 

 و گردشگری

 سازمان توسعه تجارت ایران توسعه صادرات غیر نفتی

 جذب سرمایه گذاری خارجی

سددازمان سددرمایه گددذاری و   
کم  های اقتصدادی و فندی   

 ایران

 وزارت امور خارجه دیپلماسی اقتصادی

وسدعه ظرفیدت هدای صدادراتی     طرح ت
 مناط  آزاد

شورای هماهنگی منداط  آزاد  
تجددداری صدددنعتی و ویددداه   

 اقتصادی

توسعه زیرساخت های تجاری خدارجی  
 و ترانزیت

 وزارت راه و شهرسازی

توسعه تعامالت فناورانه با اقتصاد بدین  
الملل و صادرات محصوالت و خدمات 

 دانش بنیان

یس معاونت علمی و فناوری ری
 جمهور
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 های مسئول و مرتبط با هر برنامه و طرحی ملی و دستگاههاها و  طرحبرنامه:1ادامه جدول

 برنامه ملی
دستگاه 

 مسئول برنامه

دستگاه همکار در 

 برنامه
 دستگاه مسئول طرح های ملی مرتبط با برنامه طرح

برنامدده ملددی 
شفاف سازی 
و سدددددددالم 
 سازی اقتصاد

وزارت امدددددددور 
 ارایی   اقتصادی و د

وزارت دادگستری، وزارت 
ارتباطددددات و فندددداوری 
اطالعات و بان  مرکزی 

 جمهوری اسالمی  

 دولت الکترونی  و همراه

معاونت توسعه مندابع انسدانی   
سددازمان مدددیریت و برنامدده   

 ریزی کشور

 وزارت کشور مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق

شدفاف سدازی و مبدارزه بدا فسداد اداری،      
 ی و اقتصادیمال

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

طرح توسعه اقدامات فرهنگدی مبدارزه بدا    
 فساد

وزارت فرهنددددگ و ارشدددداد  
 اسالمی

توسددعه و حمایددت از مالکیددت فکددری و  
 معنوی و امنیت حقوق مالکیت

 وزارت دادگستری

برنامدده ملددی 
مردمی کردن 

 اقتصاد

وزارت امدددددددور 
 اقتصادی و دارایی

و معددن و  وزارت صنعت 
تجددارت، وزارت تعدداون ،  
کددار  و رفدداه اجتمدداعی،  
بان  مرکدزی جمهدوری   
اسالمی ایدران و سدازمان   
صدا و سیمای جمهدوری  

 اسالمی ایران

 توانمند سازی بخش خصوصی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

اصالح نظام مالی برای واگدذاری فعالیدت   
 ها به بخش غیر دولتی

اجدرای سیاسدت هدای     تداوم و تسریع در
 (44ابالغی اصل )

محدود کردن نقش و وظدایر دولدت بده    
امور حاکمیتی و تصدی های اقتصدادی و  

 اجتماعی اجتناب ناپذیر

کاهش نقش دولت در اجرای طرح هدای  
 عمرانی

برنامه ملی 
هدفمندی 
 یارانه ها

معاونت اجرایی 
 رئیس جمهور

وزارت تعاون ، کار  و رفاه 
ی، وزارت نفت، اجتماع

وزارت نیرو، وزارت 
صنعت و معدن و تجارت، 
سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور، سازمان 
هدفمند سازی یارانه ها  
و وزارت امور اقتصاد و 

 دارایی

اسددتفاده از ظرفیددت هددای هدفمندددی در 
 فعالیت های تولید کاال و خدمات

سددازمان مدددیریت و برنامدده   
 ریزی کشور

ز ابزارهددای قیمتددی و غیددر بهددره گیددری ا
 قیمتی برای کاهش میزان یارانه مصرفی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

برنامدده ملددی 
سیاست های 
 پولی و ارزی

رئیس کدل باند    
مرکزی جمهوری 
 اسالمی ایران

 

ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار 
 پول کشور)بان  مرکزی ج.ا.ا(

بانددد  مرکدددزی جمهدددوری 
 اسالمی
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 سیمای توسعه استان
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 مشخصات عمومی استان-2-1

 تقسیمات کشوری

کیلومترمربع مساحت و با جمعیتی بالغ بر ی  میلیون و سی هزار نفدر در   23167استان بوشهر با بیش از 

 5ه و بدا  فارس را بده خدود اختصداص داد    درصد مرز شمالی خلیج 52جنوب غربی ایران قرار دارد. این استان 

 46شدهر و   36بخدش،   24شهرستان،  10دارای بوشهر فارس همسایه است. استان  کشور عربی حاشیه خلیج

نقطه حیاتی آن شامل منطقه پارس جنوبی، نیروگداه   4 ،مرکز و نقطه استراتای  کشور 10دهستان بوده و از 

 ود جای داده است.خط انتقال سراسری گازکشور را در خ 4ای و تأسیسات نفتی خارگ و  هسته

 جمعیت

بده  ) اولدین سرشدماری عمدومی نفدوس و مسدکن (      1335نفر در سدال   188063جمعیت استان بوشهر از 

برابدر   5/5سدال حددود    55رسیده است . براین اساس جمعیت استان در مددت   1390نفر در سال  1032949

بوده کده نسدبت بده     1390بع در سال نفر در کیلومتر مر 6/44شده است . تراکم جمعیت استان بوشهر  برابر 

از این نظدر در   1390. استان بوشهر در سال هرکیلومتر مربع افزایش داشته استنفر در  4/6برابر  1385سال 

 را داشته است .  22بین استانهای کشور رتبه 

 : روند جمعیت و تغییرات آن در استان و کشور1جدول 

 
 متوسط تغییرات سالیانه طی دوره جمعیت

 کشور بوشهر سهم بوشهر کشور بوشهر
1335 188063 18954703 1 - - 
1345 253637 25788722 1 03/3 13/3 
1355 347863 33708744 1 2/3 71/2 
1365 612183 49445010 1.23 8/5 91/3 
1375 743675 60055488 1.24 96/1 96/1 
1385 886267 70495782 1.26 77/1 62/1 
1390 1032949 75149669 37/1 1/3 29/1 

، باشدد تاکنون مدی   1335بررسی روند شهرنشینی در استان بوشهر بیانگر رشد ضریب شهر نشینی از سال 

رسیده است یعندی طدی ایدن     1390درصد در سال  68.2به  1355درصد در سال  15.23بطوریکه این نرخ از 

درصدد در سدال    68.7ان روستا نشدینی از  برابر افزایش یافته در حالیکه میز 24.6مدت جمعیت شهری حدود 
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رسدیده اسدت. بعبدارت دیگدر      1390درصد در سال  28.6و سرانجام به  1385درصد در سال  31.5به  1335

نقطده   2سال گذشته بطور مرتب کاهش یافته است. تعدداد نقداط شدهری نیدز از      55سهم روستا نشینی طی 

رسیده است. در مجمدو    1395نقطه شهری در سال  37و  1390نقطه در سال  32به  1335شهری در سال 

علت افزایش جمعیت شهری استان و رشد شهرنشینی عالوه بر رشد طبیعی جمعیت در ایدن منداط  ، تحدت    

تاثیر موضو  مهاجرت روستائیان به شهر ، مهاجرت از سایر مناط  کشور به شدهرهای اسدتان و نیدز تبددیل     

 ز بخش به شهر طی سالهای اخیر بوده است.نقاط روستایی پر جمعیت و همچنین مراک

 

 1335 -90: روند تعداد شهر و جمعیت شهری در استان و کشور طی دوره  2جدول 

 
 درصد شهرنشینی جمعیت شهرنشین تعداد شهر

 کشور بوشهر سهم کشور بوشهر سهم کشور بوشهر
1335 2 200 1 28645 6002621 0.5 15.23 31.67 
1345 4 272 1.47 54623 9795810 0.55 21.54 37.98 
1355 6 373 1.6 127497 15854680 0.8 336.65 47.03 
1365 11 496 2.2 306075 26844561 1.14 50 54.29 
1375 13 612 2.1 394489 36817789 1.07 53.05 61.31 
1385 29 1016 2.85 577465 48259964 1.2 65.1 68.4 
1390 32 1143 2.8 704393 53646661 1.3 68.2 71.4 

 استان بوشهر برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران و سازمان  1335 -1390مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 

 کالن اقتصاد-2-2

 تولید ناخالص داخلی  

% بدوده اسدت و چنانچده نفدت و گداز و      22،  90-92های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان طی سال
یابد. رتبه استان بوشدهر از  % کاهش می18اخلی کسر نماییم این نرخ رشد به پتروشیمی را از تولید ناخالص د
باشد ولی چنانچه نفت و گاز و پتروشیمی را کسر نمداییم رتبده   می ، رتبه ششمتولید ناخالص داخلی در کشور 

 .نمایدتنزل می 24استان به 

 

 
 



 تصاد مقاومتی برنامه عملیاتی استان بوشهر در حوزه اق

23 

 

 کشور          ارقام: میلیون ریالهای مختلف اقتصادی استان با  : مقایسه ارزش افزوده بخش3جدول 

 عنوان
 تولید ناخالص داخلی

 بدون نفت کل
بدون نفت و گاز و 
 پتروشیمی

 استان

1390 211475739 168660963 56060248 
1391 264011967 233545320 72714216 
1392 410569807 363579891 96822249 
 18 26 22 نرخ رشد

 کشور

1390 6339621585 5123157608 4666401847 
1391 7420801144 6513652337 5935366514 
1392 10049087563 8761571565 7894345019 
 17 17 15 نرخ رشد

رتبه 
 استان

1390 7 8 23 
1391 7 8 24 
1392 6 6 24 

 های اقتصادی مرکز آمار ایران ماخذ: اطالعات دفتر حساب  

 بیکاریاشتغال و 

میت نیروی انسانی در فرآیند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عندوان مهمتدرین   امروزه نقش و اه
 مشخص شده است. شکی نیست که عامل انسانی مهمترین بخش تحول و توسعه جوامع است. عامل،

تدا   90-94سدال   طدی بررسی تغییرات نرخ بیکاری در سطح استان و کشور بیانگر این است که این نرخ 
ندرخ بیکداری اسدتان تقریبدا در      درصد کاهش یافته اسدت.  7/9درصد به  11بطوریکه از یافته  حدودی بهبود

 تمامی این سالها پایین تر از میانگین کشور میباشد.
 (1384 -1394: روند و رتبه نرخ بیکاری استان در مقایسه با کشور) 4جدول 

 نرخ بیکاری در استان شرح
نرخ بیکاری در 
 کشور

ی تفاوت نرخ بیکار
 دراستان و کشور

 رتبه استان

1390 11 12.3 -1.3 18 
1391 11.6 12.1 -0.5 14 
1392 9 10.4 -1.4 21 
1393 9 10.6 -1.6 24 
1394 9.7 11 -1.3 24 

 ماخذ: مرکز آمار ایران     
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درصدی نرخ مشارکت اقتصادی استان  6.45حاکی از افزایش  94بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در سال 
 درصدی در کشور است و این بیانگر ظرفیت بیشتر استان در جذب نیروی انسانی نسبت به کشور است. 3.5و 

 (1384 -1394: روند و رتبه نرخ مشارکت استان در مقایسه با کشور) 5جدول 

 شرح
اقتصادی  مشارکتنرخ 

 در استان
 اقتصادی مشارکتنرخ 

 در کشور
 مشارکتتفاوت نرخ 

 دراستان و کشور
 انرتبه است

1390 34.1 36.9 2.8- 25 
1391 35.3 37.7 2.4- 23 
1392 37 37.6 0.6- 19 
1393 36.8 37.2 0.4- 16 
1394 36.3 38.2 1.9- 25 

 ماخذ: مرکز آمار ایران    

 صنعت -2-3

در تولید ناخالص داخلی به واسطه نقش و مشارکت باالی آن در ، سهم صنعت 6با توجه به جدول شماره 

رو به افزایش بوده است. از این  رو سهم ایدن بخدش در تولیدد    1392ادی، همواره به استثنای سال رشد اقتص

در سدال  درصد ) 26.1( به 1382درصد )در سال  12.2( طی ی  دهه از 1383به قیمت ثابت ) یداخلناخالص 

 ( افزایش یافته است. 1392

 1383لص داخلی به قیمت ثابت سال روند تغییرات سهم بخش صنعت  استان از تولید ناخا- 6جدول 

 )درصد(

 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 عنوان
نرخ رشد 
 متوسط

 9.8 26.1 33.3 23.9 19.0 19.3 18.9 14.1 11.8 12.7 10.3 12.2 صنعت

 ماخذ: مرکز آمار ایران

ی صدادره در دوره سدال هدای    بدردار  بهرهه و پروان سیتأسی جوازهای گذار هیسرمامیزان  1نمودار شماره 

نماگری از رغبدت   سیتأسی جوازهای گذار هیسرماکشد. افزایش تعداد و میزان  را به تصویر می 1394-1384

ریدالی و   متیق ارزانی مانند پرداخت تسهیالت گذار هیسرماهای  و یا در شرایط تشدید رانت) یگذار هیسرمابه 

ی( است. در کنار این نماگر، روندد صددور   گذار هیسرما ان به صر متقاضیانارزی نماگری از هجوم رانت جوی

 سیتأسد ، نماگری هرچند ناقص از موفقیدت مجوزهدای   1389-1394ی طی سال های بردار بهرهی ها پروانه

 شود . صادره محسوب می
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به  –(1384 -1394ی بصورت انباشته )بردار بهرهو پروانه  سیتأسی جوازهای گذار هیسرما:  1نمودار

 قیمت اسمی      )میلیارد ریال(

 
پدایش و ابطدال جوازهدای     نکته جالب توجه در روند کاهشی تعداد جواز تاسیس هدا )بصدورت انباشدته(،   

درصد پیشرفت فیزیکی(طی سال های برنامه پنجم توسعه توسدط وزارت متبدو  در   20تاسیس راکد )کمتر از 

 کل کشور می باشد.

-1384هدای   صادره، جهش شدید این متغیدر طدی سدال    سیتأسعداد جوازهای نکته مهم دیگر در روند ت

امدا  ؛ های کوچ  زود بدازده باشدد   رسد متأثر از سیاست اعطای تسهیالت به بنگاه است که به نظر می 1389

ی بدردار  بهدره ی هدا  پروانده حتی با تأخیر چند ساله، تأثیر مثبتی بر روندد صددور    سیتأساین حجم وسیع جواز 

رسند در این  ی میبردار بهرهکه طبعاً به سرعت به  زودبازدههای کوچ  و  است. توجه به ماهیت بنگاهنداشته 

های صنعتی حاکی از ناکدامی مدوج جهشدی مجوزهدای صدادره در آن       برداری اما روند بهره؛ زمینه مهم است

 ( است. ها )مانند ساختمان و مسکن ها و یا نشت منابع تزری  شده بانکی به سایر بخش سال

های مختلر و میزان  ها با مقیاس های صنعتی استان از نظر سهم تعداد بنگاه ترکیب بنگاه 7جدول شماره 

اهمیت نقش صنایع بدزرگ اسدتان از نظدر    داده شده است. این اطالعات گویای  اشتغالزایی صنعتی آنها نشان

 است . محق  گردیدهاستان  درصد از اشتغال صنعت استان در صنایع بزرگ 65اشتغال است. بیش از 
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 )درصد(  1394وضعیت صنایع استان از حیث اندازه و میزان اشتغال تا پایان سال :  7جدول

 تولیدی ترکیب واحدهای
 تعداد

 )هزار واحد(
 سهم از تعداد
 )درصد(

 اشتغال مستقیم
 هزار نفر

 سهم از اشتغال
 )درصد(

 28.6 8.2 91.3 0.66 نفر کارکن( 49)تا صنایع کوچ  
 6 1.7 3.5 0.03 نفر کارکن( 99تا  50متوسط) صنایع

نفر  100)باالی صنایع بزرگ 
 کارکن(

0.04 5.2 18.7 65.4 

 100 28.6 100 0.72 جمع کل

 

 می یصنایع پتروش

میلیون تن در سال بوده که پیش بینی می  24ظرفیت تولیدات پتروشیمی استان در حال حاضر به میزان 

 میلیون تن در سال برسد.   49نامه ششم توسعه به میزان شود در پایان بر

به دلیل اهمیت صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان مصرف کننده ایدن مدواد و محصدوالت و جهدت     

جلوگیری از خام فروشی و صدور بدون افزایش ارزش افزوده آنها می بایستی توسعه این بخش نیز هماهندگ  

گیرد. ظرفیت موجود صنایع پایین دسدتی پتروشدیمی اسدتان تدا پایدان سدال        با بخش باال دست مد نظر قرار

 میباشد.میلیون تن در سال  2بیش از  1394

 استان در کشور جایگاه صنعتی

 3/7میلیدارد ریدال،    107349بخش صنعت استان با ارزش افزوده ای به میزان  1392سال بر اساس آمار 

امل شده و از این حیث رتبه چهارم را در بین استانهای کشور به درصد ارزش افزوده این بخش در کشور را ش

 خود اختصاص داده است.

 483478گدذاری   فقره جواز تأسیس صنعتی معتبر با پیش بیندی سدرمایه   1587تعداد  1394تا پایان سال 

درصدد   67/1و  53/6، 6/1نفر در استان بوشهر وجود داشدته کده بده ترتیدب       47839میلیارد ریال و اشتغال 

 گردند.  گذاری و اشتغال پیش بینی شده جوازهای تأسیس صنعتی معتبر کل کشور را شامل می تعداد، سرمایه

میلیارد ریدال و اشدتغال    112423گذاری  برداری با سرمایه فقره پروانه بهره 730تعداد  1394تا پایان سال 

گدذاری و   درصدد تعدداد، سدرمایه    14/1و  74/4، 8/0نفر در استان بوشهر وجود داشته که به ترتیدب   28812

 گردند.  برداری کل کشور را شامل می های بهره اشتغال پروانه
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 94: مقایسه جواز تاسیس صادره در استان با کشور در سال  8جدول

 اشتغال سرمایه گذاری )میلیارد ریال ( تعداد شرح
 382021 8824353 15961 کشور
 3074 6200 150 استان

 0.805 0.070 0.940 د(نسبت )درص
 28 34 28 جایگاه

 

 94: مقایسه پروانه بهره برداری صادره در استان با کشور در سال 9جدول 

 اشتغال سرمایه گذاری )میلیارد ریال ( تعداد شرح
 78758 184956 5099 کشور
 391 1454 26 استان

 0.496 0.786 0.510 نسبت )درصد(
 32 23 31 جایگاه

 

 ی صنعتی استان بوشهرزیرساخت ها

 ها و نواحی صنعتیشهرک

تعداد یازده شهرک، هفت ناحیه صنعتی و ی  منطقه ویاه مصدوب در اسدتان وجدود     1394تا پایان سال 

ها و نواحی صنعتی به متقاضیان واگذار شدده و   هکتار زمین صنعتی در شهرک 4/230داشته است. در مجمو  

اند. یازده شهرک صنعتی اسدتان شدامل    برداری رسیده دی در آنها به بهرهواحد تولی 311تا تاریخ مذکور تعداد 

و صنعتی دریایی در شهرستان بوشهر، شهرک صنعتی برازجان در شهرسدتان   2و1های صنعتی بوشهر  شهرک

های  صنعتی بندرریگ در شهرستان گناوه، شهرک صنعتی دیلم در شهرستان دیلم، شهرک  دشتستان، شهرک

لوار در شهرستان تنگستان، شهرک صنعتی خورموج درشهرستان دشتی، شهرک صنعتی دیدر  صنعتی اهرم و د

هدا و ندواحی    باشد. مساحت کدل شدهرک   در شهرستان دیر و شهرک صنعتی کنگان در شهرستان کنگان می

قطعه از  707قطعه بوده که  2969ها و نواحی  هکتار است. تعداد کل قطعات این شهرک 1759صنعتی استان 

باشدد کده عملیدات     می 1ترین شهرک صنعتی استان، شهرک صنعتی بوشهر  واگذار گردیده است. قدیمی آنها

بده بهدره بدرداری رسدیده و در حدال حاضدر        1370اجرایی آن از قبل از انقالب اسالمی آغاز شده و در سال 

 ظرفیت آن تکمیل گردیده است. 

رسدتان بوشدهر، ناحیده صدنعتی گزبلندد در      هفت ناحیه صنعتی استان شامل ناحیه صنعتی چغادک در شه
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گز در شهرستان تنگستان، ناحیه صنعتی بدویرات در شهرسدتان دیلدم،     شهرستان دشتستان، ناحیه صنعتی بنه

ناحیه صنعتی بن  در شهرستان کنگان، ناحیه صنعتی لمبدان در شهرستان دیدر و ناحیده صدنعتی دشدتی در     

 باشند.. شهرستان دشتی می

 ی استان بوشهرمناطق ویژه صنعت

استان بوشهر دارای سه منطقه ویاه یکی منطقه ویاه اقتصادی بوشهر در حومه شهر بوشهر ،منطقه ویاه 

های عسلویه و کنگان و منطقه ویاه اقتصادی اندرژی پدارس شدمالی در     اقتصادی انرژی پارس در شهرستان

دو منطقده اول فعدال بدوده ولدی      باشد که در حدال حاضدر   های دیر، دشتی و تنگستان می محدوده شهرستان

 منطقه سوم هنوز فعال نگردیده است.

هکتدار و مسداحت زمدین صدنعتی      3900منطقه ویاه شمال استان در شهرستان گناوه نیز با مساحت کل 

 هکتار به تصویب رسیده ولی هنوز هیچگونه واگذاری در آن صورت نگرفته است 2089

 معدن -2-4

دهدد   نشان می 1383الص داخلی به قیمت ثابت سال معدن از تولید ناخبررسی روند تغییرات سهم بخش 

درصد در سدال   43.7و  0.23که  سهم بخش معادن استان بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی به ترتیب از 

ترین دالیدل ایدن کداهش چشدمگیر وجدود       رسیده است. از مهم 1392درصد در سال  11.4و  0.06به  1384

، افت قیمت نفت خام و گاز طبیعدی در بازارهدای جهدانی ،     1391ها از سال  شی از تحریمبحران اقتصادی نا

و افزایش سهم بخش های دیگر بده خصدوص صدنعت از    90سیر نزولی رشد اقتصادی در کشور از اوایل دهه 

 تولید ناخالص داخلی استان می باشد.

ی در بررسدی  ا اهید وی آتی، از اهمیدت  ها دورهترین محرک رشد در  تشکیل سرمایه ثابت ، به عنوان مهم

-1384متغیرهای کالن بخش برخوردار است. میزان سرمایه گذاری تجمعی بخش معددن طدی سدال هدای     

میلیارد ریال رسیده است .سنگ الشه و واریدزه   351درصد به  6میلیارد ریال با رشد متوسط   196، از  1394

بده خدود اختصداص داده اندد.در تشدکیل سدرمایه ثابدت        کوهی بیشترین سرمایه گذاری معادن در اسدتان را  

شهرستان های دشتستان ، دشتی و دیر به ترتیب در رتبه های اول تا سوم در بین شهرستان های استان قرار 

 دارند. 
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درصد معادن فعدال اسدتان در سده     75بیش از در استان فعال میباشند . معدن  221تعداد  1394در سال  

درصدد از مدواد    85شتی و دیر قرار گرفته است. واریزه کوهی و سنگ الشه بدیش از  شهرستان دشتستان ، د

بیشترین سهم اشتغال معادن استان نیز در ایدن سده شهرسدتان    معدنی استان را به خود اختصاص داده است. 

  صورت پذیرفته است.

، یلیدون تندی کشدور   م 80با دو واحد فعال تولیدی سیمان از ظرفیدت   1394استان بوشهر در پایان سال  

های آتی با بهدره بدرداری از طدرح صدنعتی     خود اختصاص داده است. که در سال میلیون تن را به 7/1حدود 

  .میلیون تن خواهد رسید 7/2سیمان مند دشتی این ظرفیت به 

 کشاورزی -2-5

 کدل  از صدد در 13 حددود  که است کشاورزی مستعد اراضی هکتار هزار 313 از بیش دارای بوشهر استان

بخش کشاورزی استان هرچند به دلیل اقلیم گدرم و خشد  و    .است داده اختصاص خود به را استان مساحت

کمبود منابع آبی با چالش های زیادی روبه رو است اما دارای قابلیت ها و پتانسیل های ویاه ای در نخیالت، 

 مواردی بکر و مغفول مانده است. تولید محصوالت خارج از فصل و پرورش آبزیان می باشد که بعضا در

نمایدد. ارزش افدزوده بخدش     مدی   ایفداء  اسدتان  اقتصاد توسعه در ای ویاه و مهم نقش کشاورزی بخش

 درصد رشد داشته است. 252درصد و بخش ماهیگیری  14.5به مقدار  92تا  90کشاورزی طی سال های 

 

 جاری     مبالغ: میلیون ریال های قیمت فعالیت های بخش کشاورزی به افزوده، : ارزش10جدول 

 نرخ رشد 1392 1391 1390 رشته فعالیت ردیر

 14.5 19،441،610 11،972،802 7،912،808 کشاورزی 1

 173 3،981،403 2،543،759 1،453،807 ماهیگیری 2

 150 23،423،013 14،516،561 9،366،615 جمع

 

قلیم و جغرافیا، تغییرات آب و هوایی بر تقاضدا بدرای   در بخش کشاورزی عواملی همچون منابع پایه تولید، ا

لذا در استان بوشهر که با مشکل کم آبی مواجه بوده و در برخی از فصول سال کشدتی   نیروی کار موثر است.
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     زیسدت و سدرمایه گدذاری در     محدیط  و مندابع  حفدظ  رویکدرد  صورت نمی گیرد ایجاد اشتغال بایستی بدا بدا  

ت گخانه ای ، صنایع تبدیلی و تکمیلدی و آبدزی پدروری صدورت گیرد.سدهم بخدش       فعالیت هایی  نظیر کش

کداهش یافتده اسدت.     1390درصدد در سدال    24.7به  1385درصد درسال  27کشاورزی از اشتغال استان از 

 درصد بوده است.  26میانگین سهم اشتغال بخش کشاورزی طی دوره مورد بررسی حدود 

ی استان بوشهر نشان می دهد که سهم نیروهدای مداهر و تحصدیل    بررسی ویاگی شاغلین بخش کشاورز

کرده بسیار پایین و با وجود ضرورت انتقال و نفوذ دانش و فناوری های نوین از نظر تخصص و وضعیت سنی 

درصدد درسدطح ابتددایی،     33درصد بهره برداران بی سواد ،  42در شرایط غیر مناسبی قرار دارند. بطوری که 

 درصد آنان دارای تحصیالت در سطح فوق دیپلم و باالتر می باشند.  5ایی و متوسطه و درصد راهنم 20

 نظیدر  آن پیامددهای  و جدوی  ندزوالت  کداهش  نتیجده  در بده بحدران   رو اقلیمی در استان بوشهر شرایط

 محدیط  و و حیات کشداورزی  توسعه و غذایی امنیت خشکسالی و کاهش کیفیت و کمیت منابع آبی ، تأمین

است به طوریکه در میان سایر استان ها از نظر ارتفا  بارش سداالنه در سدال    چالش مواجه نموده با ار زیست

 میلیمتر نسبت به میانگین کشوری انحراف دارد.  - 95.9می باشد که  26دارای رتبه  93

 

 1393: وضعیت کلی منابع آب استان در سال   11جدول 
 شرح واحد اندازه گیری مقدار

 کل چاه های استان هحلق 13152

 تعداد چاه های غیر مجاز حلقه 5478

 حجم کل استحصال آبهای سطحی میلیون مترمکعب 318

 حجم استحصال آبهای زیر زمینی میلیون مترمکعب 543

 حجم کل استحصال آبهای سطحی و زیر زمینی میلیون مترمکعب 831.7

 حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی میلیون مترمکعب 797.3
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 بخش کشاورزی شاخصهایعملکرد  -12جدول 

 1394 1393 1392 1391 1390 واحد متعارف عنوان شاخص ردیف
 رشد

 )درصد( 

 -2.34 52.9 73.8 67.2 65.3 58.16 هزار تن تولید آبزیان )پرورشی و صیادی( 1

 -2.17 964.6 1092.8 1050 1098.6 1053 هزار تن تولید محصوالت زراعی 2

 -3.02 204.3 198.3 199.2 254 231 هزارتن والت باغیتولید محص 3

 3 31.2 28.2 24 20.4 19.5 هزار تن گوشت مرغ 4

 جایگاه بخش کشاورزی استان در کشور

بخش کشاورزی استان هرچند به دلیل اقلیم گرم و خش  و کمبود منابع آبی با چالش های زیدادی روبده رو   

ی ویاه ای در نخیالت، تولید محصدوالت خدارج از فصدل و پدرورش     است اما دارای قابلیت ها و پتانسیل ها

 آبزیان می باشد که بعضا در مواردی بکر و مغفول مانده است.

در بخش آبزی پروری با توجه به موقعیت ممتاز استان بوشهر از نظر طول ندوار سداحلی اسدتان در موقعیدت      

تدن   14500با   93زمینه میگوی پرورشی در سال  سایر استان ها قرار گرفته است ، هرچند در میانهفتم در 

درصد از سهم تولید میگوی پرورشی آب شور کشور را به خود اختصاص داده است و حدائز رتبده    5/64تولید  

بدرای  و باشد. اما در این زمینه نسبت به حداکثر توان تولیدی خود فاصله زیادی دارد  نخست در این زمینه می

 پروری از جمله پرورش ماهی در قفس  هنوز در ابتدای راه قرار دارد. سایر فعالیت های آبزی 

درصدد از   87در سطح کشور می باشد اما با توجه به اینکه بالغ بدر    25استان از نظر اراضی باغی دارای رتبه 

مینه از در این ز .هزار تن خرما تولید می شود  150باغات استان زیر کشت نخیالت می باشد و سالیانه بالغ بر 

از نظر تولید رتبه سوم را دارد. همچنین از نظر صدنایع بسدته بنددی و فدرآوری      ونظر سطح  دارای رتبه دوم 

 خرما رتبه اول را در کشور دارد. 

 27در کشور می باشد اما محصول گوجه فرنگدی بدا    27از نظر سطح زیر کشت زراعی آبی استان دارای رتبه 

هزار تن از نظر سطح  و تولید رتبه سوم و از   600ی استان  و تولید بالغ بردرصد از سطح زیر کشت اراضی آب

نظر تولید نشا گوجه فرنگی با دستگاههای تمام اتوماتی  رتبه اول را در کشور دارد ، همچنین از نظدر تولیدد   

 محصوالت خارج از فصل  استان دارای رتبه اول کشوری است.
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در کشور است در حالی کده رتبده اول را در زمینده شداخص      25ای رتبه در زمینه تولید گوشت مرغ استان دار

 های کیفی پرورش طیور گوشتی کشور را دارد.
 

 بازرگانی - 2-6

هدای گمرکدی، تجداری و     گمرک فعال در استان وجدود دارد. تعددد و تندو  معافیدت      11در حال حاضر تعداد 

های گمرکات اسدتان بده شدمار     ها و مأموریتفعالیت تخفیفات سود بازرگانی نیز یکی از موانع تجاری فراروی

نو  معافیت گمرکی و تجاری وجود دارد کده شدامل معافیدت هدای مدواد اولیده ،       سه  رود. در حال حاضر می

 خطوط تولید نو و مستعمل می باشد. 

 بخش بازرگانی شاخصهایعملکرد :  13جدول شماره

 عنوان شاخص ردیف
واحد 
 متعارف

 درصد()رشد 1394 1393 1392 1391 1390

1 
تعداد واحدهای 

 تجمعی((صنفی

واحد 
 صنفی

31277 32092 31686 32377 35732 3.4 

2 
ارزش صادرات غیرنفتی 
بدون احتساب میعانات 

 گازی

میلیون 
 دالر

11119 7203 6943 19118 8628 20.42 

3 
وزن صادرات غیرنفتی 
بدون احتساب میعانات 

 گازی

 2.51 16987 13934 11130 11345 17499 هزار تن

4 
ارزش صادرات غیر نفتی 
گمرکات استان با احتساب 

 میعانات گازی

میلیون 
 دالر

21878 14649 15831 19599 13660 7.7- 

5 
وزن صادرات غیرنفتی 
گمرکات استان با احتساب 

 معانات گازی

 -2.13 28350 25828 21038 19225 38870 هزار تن

6 
ارزش واردات گمرکات 

 استان

یلیون م
 دالر

3013 3124 3932 4111 2743 0.2 

7 
وزن واردات گمرکات 

 استان
 -2.65 1477 1725 1695 1485 1690 هزار تن

 ارزش افزوده بخش تجارت 8
میلیارد 
 - - - 12550 9251 7232 ریال

9 
سهم ارزش افزوده بخش 

 استان GDPتجارت از 
 - - - 3.1 3.5 3.4 درصد
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 گردشگری -2-7

 صنایع دستی

شرایط خاص اقلیمی و همچنین کوتاه بودن فصل کشاورزی، در محیط زنددگی  از مردم استان بوشهر با تاثیر 

بدرگ و الیداف     خود بدا استفاده از مندابع و مدواد اولدیده مدوجدود در مدندطقده مداندندد پدشم دامهدای اهلی،

ه تولید کاالهائی از قبیل قدالی، قالیچده،   درخت خرما، صدف و گوشواره های دریائی از سالهای گذشته اقدام ب

صنایع دستی دریددائدی نموده اند تدا عدالوه بدر برطدرف نمدودن نیازهدای        و سدفدال حصیر، گلیم، گبه، عبا،

 عرضه نمایند. زندگی خود بخشی از آن را در بازار فروش 

کده   اشداره نمدود   م و عبدا گبه، گلدی  میتوان به: صنایع دستی استان بوشهرتولیدات صادراتی شاخص ترین از 

عالوه بر فروش در بازارهای داخلی سهم قابل توجه ای از فدروش محصدوالت صدنایع دسدتی در بازارهدای      

 .است خارجی را به خود اختصاص داده

نفر در زمینه تولید محصوالت صدنایع دسدتی و مشداغل وابسدته بده آن در       12700هدر حال حاضر قریب ب

را زندان و دختدران سداکن در منداط       این افدراد  که قسمت عمده می باشندت استان بوشهر مشغول به فعالی

 روستائی تشکیل میدهند.

 بازرگانی

باالترین سهم صادرات محصول صنایع دستی در استان بوشهر مربوط به بخش تولید بافتده هدای داری از   

استانهای جنوبی مشدغول   جمله گبه میباشد. البته غالب تجار و سرمایه گذاران این بخش بصورت مشترک در

به فعالیت بوده و محصوالت تولید شده پس از جمع آوری و انجام کارهای نهایی به کشورهای مقصدد صدادر   

میشود که در این بین انجام کلیه امور گمرکی در خارج از استان انجام پذیرفته و در بخدش درآمدد صدادراتی    

صورت چمدانی  و توسط شخص بافنده مستقیماً برای فروش گردد . البته  پارچه عبا نیز ب استان محاسبه نمی

درصدد از   1/28به میدزان   90به نسبت سال  94میزان صادرات در سال  به کشورهای عربی فرستاده میشود.

 درصد رشد ساالنه داشته است. 7/32نظر ارزشی رشد ساالنه و از نظر وزنی 

 میراث فرهنگی

 7200و اشیاء حاصل از کشفیات باستان شناسی و مردم شناسی شامل شامل اشیاء موزه ای  استان آثارمنقول

 می باشد. اثر 289شامل ابنیه ، بافت و محوطه های تاریخی و فرهنگی تعداد   رمنقولیغ آثارو  اثر
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 گردشگری

  تد   اقتصداد  ازیی رهدا  در مهدم ی راهکارهدا  ازی کد ی عنوان به رانیا دری گردشگر صنعت توسعه و رشد

  برنامده  توجده  مدورد  شیپد  از شیبد  دیبا کشور در درآمدها عادالنه عیتوز به کم  و نفت بر یمبتنی محصول

نفدر در   7464بده   1390سال در نفر 1938 تعداد ازی ورود گردشگران آمار .ردیگ قرارگزاران  استیس و زانری

 درصدی افزایش یافته است.  285با رشد ساالنه  1394سال 

 112واحد رشدد   34با1394واحد بوده که در سال  16اد اقامتگاه های استانتعد 1385براساس آمار در سال 

درصدد   60بدا رشدد  94واحدد در سدال    8به  5از تعداد 89ها در سال  درصدی داشته است. تعداد هتل آپارتمان

 در استان مشغول به خدمات رسانی می باشند.پذیرایی بین راهی  واحد 25واحد مهمانپذیر و  13رسیده است. 

هدای موجدود در    هایی که در ماندگاری گردشگر در مقصد تأثیر بسیار مهمی دارد تعداد تخدت  ی شاخصیک

های استان طی دوره ده سداله حددود    های گذشته تعداد کل تخت باشد در سال پذیرایی می وتأسیسات اقامتی 

ه اسدت کده بیشدترین    افزایش یافت 1394در سال  1985به تعداد  1385تخت در سال  944دو برابر شده و از 

 ها بوده است.  ها مربوط به هتل تخت

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری های بخش عملکرد شاخص -14جدول 

 شاخص ردیر
واحد 
 متعارف

 رشد/ درصد 1394 1393 1392 1391 1390

1 
صادرات صنایع 
 دستی

 28.1 585 174 118 49 734 هزار دالر

 32.7 338 108 42 14 115 تن

 8/48 9500 2775 2073 2252 1938 نفر تعداد گردشگران 2

3 
تعداد تخت 
 اقامتی

 2/2 1985 2305 2245 2283 2283 تخت

 

  استان در کشور گردشگری مقایسه شاخص های بخش

این استان به دلیل شرایط اقلیمی و محیطی ویاه در شش ماه از سال و داشتن شرایط آب و هوایی مناسب 

و نیز جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و تجداری بداالخص در ایدام     طبیعت دریا و ساحل و برخورداری از

نوروز جز ده استان گردشگر پذیر در کشور بوده اسدت. بهبدود امکاندات رفداهی و اقدامتی و همداهنگی بدین        

 دد. دستگاهی موجب گردیده است که استان بوشهر به عنوان استان مقصد اقامت پذیر در کشور مبدل گر
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به ثبت رسانده اسدت.  1394تا پایان سال را  اثر  250استان در بخش میراه تاریخی با ارزش در کشور این 

 شود .  ترین عوامل ورود گردشگر به استان تلقی می این شاخص یکی از مهم

 اسداس  بدر اسدتان کشدور    31 میدان  دراسدتان برتدر    10تدا   5استان بوشهر جز  1394تا  90سال های  در

  .استبوده  «ی و ورود گردشگر گردشگر و سفر ریپذ تمقاا» یها شاخص

 حمل و نقل -2-8

 حمل ونقل جاده ای

صدورت پذیرفتده اسدت و    استان بوشهر  در بخش حمل و نقلسرمایه گذاری های کالنی در سالهای اخیر 

 حمل و نقل در این راستا می باشد.آمارهای موجود بیانگر رشد باالی زیر ساخت 

 638بده   94کیلدومتر بدوده کده در انتهدای سدال       595حددود   90راههای استان در ابتدای سال طول بزرگ

درصدی راههدای   20درصدی راههای اصلی و  30درصدی در بزرگراهها،  7رشد  کیلومتر افزایش یافته است.

تده  سال نشان می دهد که اهمیت این زیر ساخت در استان به خدوبی مدورد توجده قدرار گرف     5روستایی طی 

 است.  

 ی استان بوشهرا جاده ونقل حملی رساختهایز تیوضع: 15جدول 

ر
ردی

 

 عنوان شاخص
واحد 
 متعارف

1390 1391 1392 1393 1394 
رشد / 
 )درصد(

 0 0 0 0 0 0 کیلومتر هاطول آزادراه 1

 7.2 638 628 604 604 595 کیلومتر هاطول بزرگراه 2

 30.2 608.4 526 486 456 467 کیلومتر طول راه های اصلی 3

 1.40 848.7 773 971 953 837 کیلومتر طول راه های فرعی 4

 20.17 2246 1918 1878 1878 1869 کیلومتر طول راه های روستایی 5

 15.2 4341.2 3845 3939 3891 3768 کیلومتر جمع
 100 100 100 100 100 درصد عملیات راهداری 6

            داری وحمل ونقل کشورماخذ: سالنامه اماری سازمان راه     

، نبدود  باشدد  با تنگناهایی نیز مواجه می هابرخی از حوزهدر حمل و نقل استان   علیرغم اقدامات انجام شده، 

شیراز بعنوان اصلی ترین محور خروجی و ارتباطی استان از مهمترین این کمبودها می  -آزاد راه مسیر بوشهر
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به اهمیت نگهداری شدبکه راههدا    ،ظ  سرمایه گذاری های صورت گرفتهجهت حف باشد. همچنین می بایست

 نیز توجه گردد.

 : مقایسه جایگاه حمل ونقل جاده ای استان بوشهر در کشور16جدول شماره

 استان ردیر
 طول راه های اصلی طول بزرگراهها

 مقدار)کیلومتر(
سهم از کل 
 درصد(

رتبه 
 استان

 مقدار)کیلومتر(
سهم از کل 
 (درصد

رتبه 
 استان

 20 2.44 608 9 4.4 638 بوشهر 1
 ماخذ :   سالنامه اماری سازمان راهداری وحمل ونقل کشور

میانگین عمر ناوگان در استان بوشهر از میانگین کشوری جوانتر می باشد و این امر به دلیل بازدهی   

ال های اخیر به دلیل اعطای  مناسب و تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در این زمینه می باشد و در س

تسهیالت از محل بنگاههای اقتصادی زود بازده طرح تزری  ناوگان جدید پیگیری گردید و همین امر باعث 

پایین آمدن متوسط سن ناوگان و در نتیجه بهبود ارائه خدمات گردیده است.باال بودن سن ناوگان مینی 

ناوگان و تزری  ناوگان جدید مورد توجه قرار گرفته  بوس یکی از دغدغه های مردم می باشد طرح نوسازی

 .است 

بیانگر آنست که گازوییل ، سیمان و  1393بررسی ده کاالی عمده حمل شده از مبدا استان بوشهر در سال 

 درصد بیشترین سهم جابجایی کاال را در استان شامل می شوند. 8/7، 06/8، 8/12گوجه فرنگی به ترتیب با 

 یا جاده عمرناوگان نیانگیم تیوضع -17جدول 

ر
ردی

 

 عنوان شاخص
واحد 
 متعارف

1390 1391 1392 1393 1394 
رشد / 
 )درصد(

 9/13 36/5 85/7 13/7 21/5 72/3 سال متوسط طول عمر اتوبوس 1

 -9/1 8/14 5/18 1/18 7/17 4/16 سال بوس متوسط طول عمر مینی 2

3 
متوسط طول عمر سواری 
 کرایه بین شهری

 9/13 1/9 4/8 4/8 3/7 5/5 سال

 8/1 1/8 7/9 7/9 2/8 8/7 سال متوسط طول عمر باری 4
 

های اخیر  توجه ویاه به مقوله ایمنی عبور و یکی از اهداف محوری در بخش حمل و نقل جاده ای در سال

ح مرور می باشد که در این راستا فعالیت های عمده ای با محوریت کمیته ایمندی اسدتان در خصدوص اصدال    

نقاط حادثه خیز ،احداه پل های عابر پیداده ، احدداه رمدا هدای ورود و خدروج مجتمدع هدا ، سداماندهای         
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رفاهی بدین راهدی ،ایمدن سدازی فیزیکدی و فرهنگدی        –تاسیسات بین راهی در قالب مجتمع های خدماتی 

.. انجدام پذیرفتده   مدارس حاشیه راهها ،آموزش طرح موتورسواران ایمن ،تجهیز مراکز امدادرسان جداده ای و. 

 است و همین امر باعث توقر رشد تلفات و کاهش آن در سالهای برنامه پنجم می باشد.

 یا جادهی منیای ها شاخص -18جدول

 1393 1392 1391 1390 1385 واحد سنجش عنوان شاخص ردیر

 1754 1530 1484 1514 1654 هزار فقره شهری در سطح بوشهر تعداد تصادفات برون 1

2 
اد کشته شدگان تصادفات برونشهری در تعد

 سطح بوشهر
 203 209 223 253 307 نفر

3 
شدگان تصادفات رانندگی به ازای  تعداد کشته
 نفر جمعیت صدهزارهر

 6/19 3/20 6/21 8/26 6/34 نسبت

4 
شدگان تصادفات رانندگی در هر  تعداد کشته

 وسیله نقلیه 10.000
 7/6 2/7 9/7 03/9 5/12 نسبت

 

 نقل دریاییحمل و

حمل و نقل دریایی بعنوان ارزانترین شیوه حمل ونقلی  دارای نقش حائز اهمیتدی در عرصده تجدارت بدین     

 الملل میباشد:

 های حمل و نقل دریایی و بندری اداره بندر بوشهر شاخص -19جدول

 عنوان شاخص ردیر
واحد 
 متعارف

1390 1391 1392 1393 1394 

 4 5 5 4 5 میلیون تن در تجاریعملیات تخلیه و بارگیری بنا 1

 TEU 237 169 225 275 188هزار  عملیات کانتینری بنادر 2

 6 6 6 6 6 میلیون تن ظرفیت تخلیه وبارگیری بنادر تجاری  3

 108 117 132 129 149 هزار نفر جابجایی مسافر دریایی 4
 

 انرژی -2-9

 نفت و گاز  

بل توجه انرژی و نقدش مسدلط نفدت و گداز مدی باشدد. بدرای        چشم انداز اقتصاد جهان نشانگر افزایش قا

کشوری مانند ایران که از ی  سو دارای منابع عظیم نفت و گاز و از سوی دیگر دارای توان علمی د فندی بدا    
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سابقه ی  صد ساله در اکتشاف ، تولید ، فرآوری و صادرات نفت می باشد، این موقعیت ایجاب می کند تا بدا  

، الزم برای توسعه منابع نفدت و گداز  ایط بین المللی نسبت به تجهیز علمی د فنی و سرمایه  بهره گیری از شر

از جملده مهمتدرین   به افزایش بهره وری فنی در میادین و حتی کل بخش نفدت و گداز خدود مبدادرت ورزد.     

 میادین گازی استان، میادین گازی پارس شمالی و جنوبی میباشد.

رین منبع گازی مستقل جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و میدان گازی پارس جنوبی بزرگت

کیلومتری جنوب غربی بندر عسلویه در شهرستان کنگان و در خلیج فدارس واقدع گردیدده و در     100قطر در 

میالدی ( کشر شده است. وسعت این میدان گازی در بخش مربوط به کشور جمهدوری   1989)  1368سال 

کیلومتر مربع است. مطالعدات   6000کیلومتر مربع و در بخش مربوط به کشور قطر  3700 اسالمی ایران برابر

تریلیون متر مکعب گاز طبیعی و افدزون   14انجام شده نشان می دهد که ذخیره در جال این بخش ، بیش از 

 50د درصدد کدل ذخدایر جهدان و حددو      8میلیارد بشکه میعانات گازی را در خود جای داده که معادل  19بر 

 درصد ذخایر گازی شناخته شده کشور است.

 1346میدان گازی پارس شمالی که یکی از بزرگترین میادین گدازی مسدتقل کشدور مدی باشدد در سدال       

 10کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و در فاصدله   120هجری شمسی کشر گردیده است. این میدان گازی در 

آب های خلیج فارس در حوزه شهرستان دیدر واقدع شدده    متری  30تا  10کیلومتری ساحل و در عم   15تا 

تریلیون متر مکعب ( و حجم گاز قابدل تولیدد     1.67تریلیون فوت مکعب )  58.9است. ذخیره گاز این میدان 

 تریلیون فوت مکعب تخمین زده شده است .  41.2حدود 

  1392 -1383در دوره سهم ذخایر میادین گازی استان نسبت به کشور و جهان : 20جدول           
 1392 1391 1390 1389 1388 سال

 185.7 187.3 208.4 196.1 186.59 ذخایر گاز کل جهان ) تریلیون متر مکعب (
 33.9 33.8 33.8 33.6 33.1 ذخایر گاز کشور ایران  ) تریلیون متر مکعب (
 18.69 18.69 18.69 18.69 18.69 ذخایر گاز استان بوشهر ) تریلیون متر مکعب (

 55.1 55.3 55.3 55.6 56.5 سهم استان از کشور ) درصد ( 
 10.1 10 9 9.5 10 سهم استان از جهان ) درصد (

 

 مراکز مهم پاالیش گاز و پتروشیمی استان شامل منطقه ویاه اقتصادی انرژی پارس و پاالیشگاه گاز فجدر  

 قرار گرفته اند. های عسلویه و جم ) کنگان د جم ( می باشند که در شهرستان
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 ) میلیون متر مکعب در روز ( 1392 -1383های گاز استان در دوره ظرفیت اسمی پاالیشگاه: 21جدول 
 1392 1391 1390 1389 1388 سال

 125 125 125 125 110 فجر ) کنگان د جم (
 209.7 209.7 209.7 191 190 ( 10،  9،  5تا  1پارس جنوبی ) فازهای 

 334.7 334.7 334.7 316 300 استان بوشهر
 547.8 547.8 547.8 519.6 502.2 کشور

 61.1 61.1 61.1 60.8 59.7 سهم استان از کشور ) درصد (

 1392ماخذ : تراز نامه انرژی وزارت نیرو سال    

روند گاز رسانی به نقاط شهری و روستایی در استان بوشهر افزایشی بوده است به طوری که این افزایش از 

درصدد   95درصد از شبکه شهری استان و  98به بعد با ی  جهش قابل توجه همراه بوده است .  1390سال 

 از شبکه خط لوله گاز برخوردار هستند.  96تا پایان سال  از شبکه روستایی استان

میدان فعال در مناط  خشکی در اسدتانهای خوزسدتان ، کهکیلویده و بدویر احمدد ، ایدالم ، لرسدتان ،         62

رمانشاه و فارس قرار دارند . میدان های بزرگ نفتی منطقه خشکی نظیدر اهدواز ، آغاجداری ، گچسداران و     ک

مارون در زمره بزرگترین مخازن نفتی جهان محسوب می شوند و از نظر ذخیره قابل استحصال اولیه و ثانویه 

شهر ، ایالم و فدارس از نظدر ذخدایر    از قابلیت های باالیی برخوردارند . میادین سایر استانهای کشور مانند بو

 اهمیت کمتری دارند. 

میدان نفتی فعال در منطقه دریایی ، در چهار منطقده عملیداتی بهرگدان و خدارک در اسدتان بوشدهر )        16

میادین : نوروز ، سروش ، ابوذر ، فروزان و بهرگانسر ( و سیری و الوان در استان هرمزگان ) میادین : سلمان 

ت ، رشادت ، نصرت ، اسفند ، الوند ، سیوند و دنا ( و خوزسدتان ) میددان :هنددیجان ( در خلدیج     ، بالل ، رسال

فارس و یا حاشیه آن قرار دارند و منطقه مبارک که با کشور شارجه مشترک می باشد نیدز بده صدورت تولیدد     

یر نفت را در منطقه مشترک با آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. منطقه خارک بیش ترین میزان ذخا

درصد از کل تولید نفت خام مناط  دریایی را  46فالت قاره دارا می باشد به طوری که این منطقه به تنهایی 

 به خود اختصاص داده است . 

 نفتدی  فرآوردههدای  تولیدد  بدرای  پاالیشگاه فاقد باال ذخایر با نفتی میدانها بودن دارا علیرغم بوشهر استان

 قسمت که میباشد خارگ جزیره در نفت صادراتی پایانه وجود دلیل به نفت در زمینه استاناین  شهرت و است

 . میگیرد صورت آن طری  کشور از خام نفت صادرات اعظم
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 بخش برق

. بر این اساس، تولید می باشدمگاوات  4499ها در سطح استان بوشهر  ظرفیت عملی نیروگاهدر حال حاضر 

میلیدون   11769 بده درصدد افدزایش،    61میلیون کیلووات سداعت ، بدا    7307ان به میز 90سال سالیانه برق 

درصدد   22از  94-90سدالهای  راندمان نیروگاههای حرارتی طدی   است. رسیده کیلووات ساعت برق تولید شده

درصد افزایش یافته که از میانگین کل کشور وضعیت بهتری را نشدان میدهد.بررسدی ارقدام تلفدات      4/39به 

در  درصدد  29/12درصدد بده   23/17از  طی دوره ده ساله ند کاهشی را نشان میدهد به گونه ای کهشبکه ،رو

 رسیده است.   94سال 

 تعیین جایگاه استان بوشهر در بخش برق در میان استان ها و در سطح ملی 

درصدد از   5میلیون کیلووات ساعت، حددود   13403، با تولید 93بر اساس اطالعات موجود در انتهای سال 

انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور طی سال، در استان بوشهر تولید می شود. جایگاه استان از ایدن نظدر، رتبده    

اوات جایگاه سوم را در بدین  مگ 4499هفتم است. همچنین از نظر ظرفیت عملی اعالم شده، استان بوشهر با 

 استان کشور دارد.  31

میلیدون   5286، متعل  به استان بوشهر با فدروش داخلدی   93درصد از کل فروش برق کشور  در سال  4/2

کیلو وات ساعت بوده است که از این نظر، جایگداه دوازدهدم را در بدین اسدتانهای کشدور دارا اسدت.راندمان       

درصد بوده که جایگاه سوم را در کل کشور بده خدود    45معادل 93شهر در سال های حرارتی استان بو نیروگاه

درصد، استان بوشهر جایگداه دهدم را در    14/15با 93اختصاص داده است. از نظر تلفات شبکه توزیع در سال 

 بین استانهای کشور داشته است.

 آب -2-10

هدای   تده اسدت، امدا سدهم اسدتان از آب     درصد از مساحت کشور ایران را در برگرف 1.4استان بوشهر حدود 

باشد. استان بوشهر در منطقه خش  و نیمه خش  ایران قرار گرفته اسدت.   درصد می 1شیرین کشور کمتر از 

های اخیر وقو  پدیده تغییر اقلیم، یکی از عوامل تأثیرگذار بر منابع آب کشور و  عالوه بر این موضو ، در دهه

باشدد کده    متر می میلی 237ساله( بارندگی ساالنه استان حدود 33درازمدت )است. متوسط   استان بوشهر بوده

باشد. قریب ی  دهده اسدت کده خشکسدالی      متری بارش کشور می میلی 250تا  247کمی کمتر از میانگین 
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های استان و همچندین تشددید    مستمر بر استان سیطره انداخته و این امر تاثیر زیادی بر کاهش آورد رودخانه

نزولی و شتاب افت سطح آبهای زیرزمینی گذاشته است. نه تنها کاهش بارندگی در محددوده جغرافیدایی   روند 

استان، بلکه به دلیل قرارگرفتن بخش اعظم حوزه آبریز دو رودخانه بزرگ مند و حله در استان فارس، کاهش 

ثرگذار می باشد. بده همدین   بارندگی در استان همسایه نیز بر میزان دسترسی استان بوشهر به منابع سطحی ا

نسبت نیز برداشت های باالدست به صورت تنظیمی و یا سنتی می تواند استان بوشهر را تحت تاثیر خود قرار 

 دهد. 

 

 های زمانی مختلر تغییرات میزان بارش استان در بازه : 2نمودار 

 
 شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر مأخذ:          

% از مندابع آب تجدیدشدونده در   40توسعه پایدار سازمان ملل، مصرف بدیش از   مطاب  شاخص کمیسیون

ی  باشد. بر این اساس و باتوجه به میزان آب تجدیدشدونده  هر کشور، به معنای ورود به مرحله بحران آبی می

خلی میلیارد مترمکعب تجدید شونده دا 1.6( ،83میلیارد مترمکعب )براساس اطلس سال  4.2درازمدت بوشهر )

% از 89میلیارد مترمکعب ورودی از استان های مجاور( و نیز میزان مصارف، در حال حاضر حدود  2.6و حدود 

شود و لذا این به معنی ورود به مرحلده بحراندی و فراتدر از     ی داخلی بوشهر مصرف می منابع آب تجدیدشونده
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مترمکعب در سدال( اسدت و    588.8برابر متوسط کشوری) 1.4میزان سرانه استفاده از آب در استان تقریباً 

 این امر سبب شده تا فشار زیادی بر منابع آب تجدیدشونده وارد شود.

 ،% آب شدرب 22نحوی کده   منابع آب زیرزمینی نقش مهمی در تأمین آب استان بوشهر بر عهده دارد به 

وابسته به وزارت نفت از منطقه ویداه   میلیون مترمکعب آب مصرفی صنایع 52.4% آب صنعت )به استثناء 70

درصد آب کشاورزی از این منابع تأمین  64زدایی آب دریا( و خدمات و  اقتصادی و انرژی پارس از محل نم 

شود. قابل دسترس بودن درطول سال، سهولت برداشت از این مندابع و ارزان بدودن اسدتفاده از آن سدبب      می

محددوده آزاد بدوده و    7محدوده مطالعداتی بوشدهر، تنهدا     16اضر از است. در حال ح  رویه آن شده مصرف بی

های آزاد نیز فاقد پتانسیل قابل توجه و  باشند که البته برخی از محدوده محدوده ممنوعه و بحرانی می 9مابقی 

هدای بدزرگ و مطلدوب و بدا      اغلب محددوده   باشند. البته تقریباً مناط  ساحلی و دارای آب شور و لب شور می

هدای قابدل اسدتفاده اسدتان      % محدوده100نحوی که حدود  اهمیت از نظر منابع آب زیرزمینی از بین رفته به

رویه از این منابع سبب شده تا این منابع با افت شدید مواجده شدده و در    برداشت بی باشند. بوشهر ممنوعه می

میلیدون   30اسدت )حددود    نجدام شدده   میلیون مترمکعب اضافه برداشت از این منابع ا 513حال حاضر بالغ بر 

ها است(. افت تجمعی سطح آب زیرزمینی نیز طدی دوره   مترمکعب، حجم برداشت غیرمجاز ساالنه از این چاه

 ها شده است. ها، سبب میرایی آبخوان باشد. افت مستمر برخی آبخوان متر می 15آماری، حدود 

در حال حاضر بده دلیدل کداهش بدارش، افدزایش      گردد که  ها تأمین می آب شرب اغلب روستاها از ازچاه

های همجدوار، ایدن    برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از میزان تجدیدشوندگی آن و کاهش بارندگی استان

 منابع خش  شده و یا کیفیت آنها نزول یافته و یا در حال کم شدن است.

ا، افت مستمر منابع آب زیرزمیندی و  ه کشاورزی نیز وابستگی زیادی به آب زیرزمینی دارد. در برخی دشت

عدم تأمین آب، سبب شده تا بسیاری از اراضی مرغوب بالاستفاده مانده و بسیاری از باغات چنددین سداله رو   

به نابودی روند. در مورد صنعت نیز، کمبود منابع آب، توسعه صدنعت را در بسدیاری از منداط  دچدار مشدکل      

ای در تولید این ماده مصرفی کشور دارندد بده    که نقش تعیین کننده است. برخی تأسیسات بزرگ گازی  نموده

ها به  متر افت داشته و آبدهی چاه 2باشند که ساالنه بیش از  ای وابسته می های ممنوعه منابع زیرزمینی دشت

 باشد. شدت کاهش یافته و امکان قطع آب این صنایع محتمل می
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اسدتان بوشدهر امکدان صددور مجدوز برداشدت آب و        هدای آبدی   های مطالعاتی و دشدت  در همه محدوده

های صنعتی برای بقای تولید و فعالیت خدود اغلدب    تخصیص آب زیرزمینی وجود ندارد و به همین دلیل واحد

ای در بدر دارد. احتمدال وقدو      هم مسائل و مشکالت عدیده  شوند که آن ناچار به خرید چاه آب کشاورزی می

 باشد. برداشت از آنها می های استان و اضافه  از عواقب افت آبخوان پدیده فرونشست زمین یکی دیگر

 زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات-2-11

ثابدت و   تلفدن  دایدری  متوسط رشد برخی شاخص ها مانند تعدادطی سالهای اخیر اب  آمار بدست آمده مط

خصوصی شدن شرکت مخابرات و  ثابت از رشد کمی برخوردار بوده است و عمده دلیل آن، تلفن نفوذ ضریب

تدوان  که می شاهد می باشیمباشد. در برخی از شاخص ها پیشرفت ناچیزی را در سطح استان عدم توسعه می

اینترندت و   باند پهنای اینترنت اشاره نمود. شاخص ظرفیت کاربران نفوذ همراه و ضریب تلفن دایری به تعداد

 هدا همانندد ایجداد   . در برخی شاخصهای با رشد باال می باشند از جمله شاخصواگذاری تعداد پورتهای دیتا 

 روستای و شهری با رشد منفی مواجه بوده ایم.  اطالعات فناوری و ارتباطات دفاتر

 

 بخش ارتباطات و فناوری اطالعاتهای عملکرد شاخص  :22جدول 

 عناوین شاخص ردیر
واحد 
 متعارف

1390 1391 1392 1393 1394 
 /رشد
 درصد

 -0.25 29.34 28.28 28.1 27.91 29.68 درصد ریب نفوذتلفن ثایتض 2

 14.85 41.30 32.59 31.31 - - درصد ضریب نفوذ تلفن همراه 4

 ظرفیت پهنای باند اینترنت  5
مگابایت 
 بر ثانیه

- - 1240 3950 4500 90.5 

 8.41 46.76 54.17 39.78 - - درصد ضریب نفوذ کاربران اینترنت 6

 ی واگذار شدهپورت ها 7
هزار 
 مشترک

- - 71420 110351 124314 31.93 

9 
خانوار  20روستاهای دارای 
 دارای ارتباط

 -0.51 387 387 387 384 395 روستا
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 و روستایی مسکن و عمران شهری 2-12 

 مسکن

واحد آن در نقداط  168059واحد بالغ شده است که  232485حدود  1393تعداد واحدهای مسکونی در سال 

هدای جدیدد، بازسدازی     واحد آن در مناط  روستایی اسدتقرار یافتده اسدت. تشدکیل خدانوار     64426هری و  ش

گدردد   بینی می ای است که پیش گونه واحدهای مسکونی با عمر باال، کاهش تراکم خانوار در واحد مسکونی به

واحد مسکونی  23720بایستی بیش از  1394هزار واحد مسکونی موجود در سال 240عالوه بر  1399تا سال 

واحد بازسازی شده احداه شود تا تراکم خانوار در واحد مسدکونی   8116واحد مسکونی جدید و 15604شامل 

 در پایان برنامه ششم کاهش یابد.  1.01به   94در سال 1.04از 

 

 ییوروستا شهری خانوارمناطقی ومسکونی واحدهابینی  موجود و پیش تعداد :23جدول

 عنوان

1393 1399-1395 

 خانوار مسکن
کمبود 
 مسکن

تراکم 
خانوار در 
 واحد

 مسکن
ابتدای 
 برنامه

 خانوار
نیاز 
 مسکن

 نوسازی

مسکن 
پایان 
 برنامه

 23720 8116 15604 256417 247697 1.04 14349 242886 232485 کل استان
مناط  
 شهری

168059 175030 11250 1.02 180881 186776 12443 6005 18448 

ناط  م
 روستایی

64426 67856 3099 1.01 66816 69641 3161 2111 5272 

 .باشدهای دوم میتعدادواحدهای مسکونی معمولی بدون احتساب واحدهای خالی ازسکنه واقامتگاه *      

شده ی  واحدد مسدکونی در    توان به افزایش سهم قیمت زمین در قیمت تمام در بررسی اقتصاد مسکن می

گدردد. از   درصد بالغ می 55این رقم به بیش از  1394ای که در سال  گونه گذشته تصریح کردبههای  طی سال

طرف دیگر افزایش سهم مسکن در سدبد هزینده خدانوار شدهری، قابلیدت دسترسدی بده تدامین مسدکن یدا           

 افزایش داده است. 1394سال در سال  11به بیش از  1384سال در سال  8پذیری آنان را از  توان

درصدد مدی    37در اسدتان بوشدهر    93به ذکر است سهم مسکن از کل هزینه خانوار شهری در سال   الزم

 می باشد. درصد است، 40مطلوب تری نسبت به سهم کشوری که بالغ بر   نسبتا باشد که وضعیت

های تولیددی مناسدبی    های ساختمانی نشان از آن دارد که بخش مسکن استان از ظرفیت روند صدور پروانه

از روندد   1393تا  1385گویی به نیازهای خانوارها برخوردار است. تعداد پروانه های صادره از سال  رای پاسخب
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با ید  جهدش    1389از روندنزولی برخودار شده، سال  1386-88های  متفاوتی برخوردار بوده است. طی سال

ستمرار نمی یابد و بر رکدود بخدش   های بعد ا گردد. لیکن این روند در طی سال جدی در صدور پروانه آغاز می

 شود. مسکن افزوده می

 یها درسالاستان بوشهر شهری درمناطق ساختمان احداث برای صادره های پروانه مشخصات :24جدول

93-1389 

 1393 1391 1390 1390 1389 شرح
 3375 3198 3999 5752 7507 تعداد پروانه )فقره(
 7404 7303 9424 13779 13240 تعداد واحد مسکونی

 2.19 2.28 2.35 2.40 1.76 متوسط تعداد واحد در پروانه

 24.4 20.5 25.33 24.2 15.42 های سه طبقه و بیشتر )درصد( سهم پروانه
 54.9 62.85 66 64.76 58.9 سهم اسکلت فلزی و بتن آرمه )درصد(

روندی فزاینده داشته ها  متوسط سطح زیربنای ناخالص واحدهای مسکونی عرضه شده جدید طی این سال 

بالغ شده است. همچندین سدهم واحددهای     1393مترمربع در سال  135به  1385مترمربع در سال  128و از 

 گیری داشته است.   مسکونی کوچ  از کل واحدهای احداثی کاهش چشم

ی باشدد. در شدرایطی کده تدوان اقتصداد      به عبارت دیگر ی  ناکارآمدی ساختاری بر بازار مسکن حاکم می

هدای کوچد  اسدت،     خانوارها برای استفاده مصرفی از مسکن کاهش یافته و الگوی تقاضا معطوف به واحدد 

الگوی عرضه بیشتر متمایل به واحدهای با مساحت بزرگ شده است. در مقابل متوسط زمین اختصاص یافتده  

وجدب افدزایش تدراکم    مترمربع رسیده است. این امر م 84مترمربع به  135به ی  واحد مسکونی کاهش و از 

 شده است. 1393درصد در سال  203به  1389درصد در سال  188ساختمانی از 

 ی استان بوشهرشهر درمناطق شده لیتکمی مسکونهای  انساختم مشخصات: 25جدول 

 1393 1392 1391 1390 1389 شرح
 4073 3109 4542 5853 2291 ساختمان 

 1404 1110 1514 1951 6671 واحدهای مسکونی ساخته شده

 135 130 133 131 130 متوسط زیربنا)متر مربع(
 65 69 72 78 84 متوسط مساحت  زمین)متر مربع(
 203 239 208 234 188 تراکم ساختمان )درصد( 

  سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ:              

ی یا رشد عمودی شهرها از دشت های توسعه شهری از قبیل رشد پهن های تدوین شده در قالب طرح سیاست

 درصدد در سدال  203باشد. افزایش تراکم ساختمانی بده   دیگر عوامل موثر در سیاست زمین و بازار مسکن می
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به افزایش سهم ارزش افزوده زمدین در قیمدت مسدکن منجدر شدده       همواره بر رشد عمودی شهرها و 1393

هدای   شتی منجر بده عددم توجده بده بافدت     د های شهری در توسعه پهن است. از طرف دیگر ناکارآمدی طرح

 29924هکتدار بدا بدیش از     877مرکزی شهرها و ایجاد بافت فرسوده در این مناط  شده است که بدالغ بدر   

خانوار، غیر از استفاده ناکارآمد  10157هکتار و بیش از  770گردند. سکونتگاه غیررسمی با  خانوار را شامل می

 نماید. ای مسکونی غیر استاندارد و نا ایمن تصریح میاز اراضی پیرامون شهرها بر واحده

شهر جدید عالیشهر با رویکرد تامین مسکن و عرضه زمین و با هدف تعال بخشی به بازار مسکن ایجاد و با 

دلیل عدم تامین خدمات حمل و نقدل   اجرای طرح مسکن مهر در این شهرها این فرآینده تسریع گردید که به

 اند. هزار نفردر این شهر استقرار یافته25خدمات آموزشی و درمانی و ... تاکنون حدود سریع و ارزان، نبود 

 

 1393یررسمیغ وسکونتگاه فرسوده بافت تیوضع :26جدول 

 خانوار  
بعد 
 خانوار

تعداد 
 مسکن

تراکم خانوار 
 در واحد

کمبود 
 مسکن

واحدهای 
نیازمند 
 نوسازی

جمع کل 
 ها واحد

 4430 1587 2843 1.28 7935 4.3 10157 گاه غیررسمیسکونت

 15958 9974 5984 1.2 24936 4.5 29924 بافت فرسوده

 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مأخذ:

 
 عمران شهری و روستایی 

درصدد و   98.8به  1393بر اساس آخرین اطالعات، جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری تا پایان سال 

% 74پوشش بودن تأسیسات آبدی، بده    خانوار( علیرغم تحت 20شرب )باالی مند از آب  جمعیت روستایی بهره

های بسیاری در استان بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویر احمد ازجمله خطوط آبرسانی،  رسیده است. زیرساخت

است، اما هنوز هدم   های آب، شبکه توزیع و ... برای تأمین پایدار آب شرب و بهداشت احداه شده  خانه تصفیه

کاهش شدید آبددهی   در این زمینه بخصوص در زمینه تأمین آب شرب روستاها مشکالت بسیاری وجود دارد.

برخی منابع استان فارس ازجمله چشمه ساسان و چاه های سربالش و رقابت در برداشت آب از رودخانه شاپور 

و پداییز و قطعدی   بین بخش شرب و کشاورزی موجب ناپایداری در تأمین آب بخصوص در فصدول تابسدتان   

مکرر آب در استان و حتی نوبت بندی آب در مرکز استان گردیده است. ناپایدداری و نبدود مندابع متعدارف در     
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دسترس داخل و خارج از استان به منظور افزایش ظرفیت تولید موجب شده اسدت بدرای جبدران کمبدود آب     

دریدا روی آورده شدود. بدر همدین اسداس      شرب و بهداشت استان به منابع نامتعارف از جمله نم  زدایی آب 

هدزار متدر مکعدب از     97کن در طول نوار ساحلی استان با ظرفیت روزانده   شیرین سایت آب 5مجوز احداه 

وزارت نیرو اخذ گردیده است. گرچه به لحاظ منابع برداشت آب خام از خلیج فارس محددودیت جددی وجدود    

ات زیانبار زیست محیطی و وابسدتگی تدأمین تجهیدزات بده     ندارد لکن قیمت باالی نم  زدایی آب دریا، اثر

خارج از کشور از جمله عوارض و ایرادات این راهکار است. در بخش فاضدالب نیدز تنهدا سده شدهر بنددری       

آوری فاضدالب   درصد نسبت جمعیت تحت پوشش خدمات جمع 25و  74،47بوشهر، گناوه و دیلم ) بترتیب با 

 آوری و دفع بهداشتی فاضالب برخوردارند.  معبه کل جمعیت شهری( از خدمات ج

مربدع بدرای هدر     8/8در بررسی شاخص های محیط زیستی و سرانه فضای سبز استان این شداخص برابدر  

متر مربع مدی باشدد نیداز بده افدزایش       5/22شهروند محاسبه شده است که در مقایسه با سرانه استاندارد که 

متر مربعی فضای  12هرنفر می باشد. همچنین در مقایسه با سرانه متر مربع برای  7/13فضای سبز به میزان 

متر مربع کمبدود نشدان مدی     2/3سبز شهر تهران نیز متوسط نیز متوسط فضای سبز شهرهای استان بوشهر 

درصد از آب مورد نیاز فضای سبز از آب خدام   86دهد. در خصوص آبیاری فضای سبز شهرهای استان حدود 

درصدد مدی باشدد     52دتاً هم آب چاه می باشد. این عدد نسبت به متوسط کشدور کده   تامین می شود که عم

 وضعیت مطلوب تری نشان می دهد

درصد را نشان مدی دهدد    19شاخص نسبت برخورداری جمعیت روستایی استان از فضای سبز چند منظوره 

 درصد بیشتر است. 3درصد(  16) 93که نسبت به عملکرد شاخص کشوری در پایان سال 

 با استاندارد جهانی بررسی شاخص های فضای سبز استان بوشهر  :27جدول         

 شاخص
واحد 
 متعارف

وضع موجود 
 1394بینی  پیش

استانداردهای 
 جهانی

 25 -20 8.8 متر مربع سرانه کل فضای سبز شهری

فضای سبز شهری تحت پوشش شبکه آبرسانی مستقل 
 فضای سبز )آب خام(

 100 86 درصد

 دفتر امور شهری استانداری بوشهر مأخذ:      

باب ایسدتگاه آتدش نشدانی     40در حوزه خدمات ایمنی و آتش نشانی شهر های استان بوشهر با دارا بودن 

نفر نیروی آتش نشان حرفه ای به شرایط استاندارد جهانی نزدی  اسدت ولدی از نظدر تعدداد      302مستقل و 
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 32اد خودرو مورد نیاز) بدا احتسداب خودروهدای فرسدوده موجدود(      نفر و از نظر تعد 687آتش نشان داوطلب 

دستگاه کمبود را نشان می دهد. الزم به توضیح است که علت باال بودن تعداد ایسدتگاه هدای آتدش نشدانی     

نفر مدی باشدد    50000شهرهای استان نسبت به استاندارد جهانی  وجود تعداد زیادی شهر با جمعیت کمتر از 

شهر نیدز   3شهر هر ی  دارای ی  ایستگاه مستقل می باشند و ایستگاه آتش نشانی  25داد شهر( که تع 28)

 در دست احداه می باشد.

 94نشانی استان  با استاندارد جهانی  مقایسه شاخص های آتش: 28جدول 

 شاخص /استاندارد

تعداد موردنیاز 
برحسب 
 استاندارد

تعدادموجود 
   94سال

تعداد کمبود 
برحسب 

 ستانداردا
 تعریر استاندارد

 هزار نفر ی  ایستگاه50به ازای هر - باب   40 باب  15 تعداد ایستگاه

نشان  تعداد نیروی آتش
 ای حرفه

 - نفر 302 نفر 292 
نفر شهروند ی  نفر 2500به ازای هر
 ای نشان حرفه آتش

 687  44  731 نشان داوطلب آتش
نفر شهروند ی   1000به ازای هر 
 ن داوطلبنشا آتش

 32 دستگاه 88   120 تعداد خودرو

 2به ازای هر ایستگاه کوچ  )حداقلی( 
نشانی سب  و  دستگاه خودروی آتش
 سنگین نیمه

 در خصوص نسبت برخورداری جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات ایمنی و آتش نشانی عملکدرد شداخص  

     1393اخص کشدوری در سدال   بت بده شد  باشدد کده نسد   می 1394( در سال روستا 7درصد )تعداد  1.8استان 

 درصد کمتر است. 13.2( به میزان درصد 15)

در حوزه پسماند و در بخش بازیافت مواد در حال حاضر شهرهای اسدتان فاقدد عملکدرد مدی باشدند ولدی       

اقداماتی در خصوص مطالعه و مکانیابی سایت هایی در نقاط شمال ، مرکز و جنوب استان انجام شده اسدت .  

درصد و در بخش مکانیزاسیون جمع آوری پسماند با عملکرد  54.7بخش دفن بهداشتی پسماند با عملکرد در 

درصد نسبت به عملکرد های شاخص کشوری وضعیت بهتری را نشان می دهند اما در بحدث تفکید  از    85

درصد (  4.8ر ) درصد در مقایسه با عملکرد شاخص در سطح کشو 3مبداء زباله ها شهرهای استان با عملکرد 

درصد کاهش نشان می دهد. لذا الزم است در بخش تفکی  زباله از مبداء و بازیافت آنها مدیریت  1.8معادل 

شهری استان با برنامه ریزی دقی  نسبت به استفاده از این پتانسیل اقدام نمدوده و در ایدن زمینده مشدارکت     

 بخش خصوصی بویاه در بحث بازیافت مد نظر قرار دهد. 
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درصد اسدت   20حدود  1394نسبت برخورداری جمعیت روستایی استان از سیستم مدیریت پسماند در سال 

 .دهد( فاصله نسبتاً زیادی را نشان میدرصد  60)  1393که نسبت به عملکرد شاخص کشوری در سال 

 

 : عملکرد شاخص های پسماند و مقایسه با کشور29جدول 

عنوان 

 شاخص

واحد 

 متعارف

 رشد درصد 1394 1393 1392 1391 1390

ور
کش

ان 
ست
ا

ور 
کش

ان 
ست
ا

ور 
کش

ان 
ست
ا

ور 
کش

ان 
ست
ا

ور 
کش

ان 
ست
ا

ور 
کش

ان 
ست
ا

 

بازیافت مواد 

 و انرژی
 0 5 0 23 0 21 0 20 0 20 0 19 درصد

دفن 

بهداشتی 

 پسماند
 38.2 21 54.7 7 30 5 25 3 20 3 15 3 درصد

 

صدد       در 43ادل در حوزه حمل و نقل عمومی سهم حمل و نقدل عمدومی از سدفرهای شدهری در اسدتان معد      

درصددی طدی ایدن     8درصد بوده است بیانگر رشدد   35که بالغ بر  1390باشد که هر چند نسبت به سال می

درصددی   75سالهاست ولی این رقم هم نسبت به عملکرد شاخص کشوری و هم نسبت بده شداخص هددف    

رف مددیریت  سهم حمل و نقل عمومی از کل سفرها پایین تر است که نیازمند ی  برنامه ریزی جددی از طد  

 شهری است.

 

 سالمت - 2-13

آگاهی از وضعیت بهداشت و درمان جامعه در جهت شناسایی و تعیین سطح بهداشت عمومی بعنوان یکدی  

 .از شاخصهای مهم و اساسی در برآورد میزان رفاه اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است

تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر جمعیت از جمله شاخص های مهم حوزه سالمت می باشد کده  

برای کشورهای بدا   2013بیانگر دسترسی مردم ی  جامعه به خدمات سالمت می باشد. این شاخص در سال 
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 شاخص دربررسی این  ست.به ازای هر هزار نفر بوده ا 7/5و برای کشورهای با درآمد باال  2.3درآمد متوسط 

 .وجود داشته استتخت  3/1به ازای هر هزار نفر  1394سطح استان بوشهر نشان می دهد در پایان سال

. اسدت شاخص درصد اشغال تخت بیمارستانی بیانگر کارایی و میزان بهره برداری از تخت های بیمارستانی 

در  سدالهای مدورد بررسدی   خص در طدول  می باشد. بررسی این شدا  85 -80ال تخت مطلوب بین غدرصد اش

افدزایش   1394درصد در پایان سال  68به  1390در سال  58استان نشان می دهد که درصد اشغال تخت از 

یافته است. افزایش کمی و کیفی خدمات ارایه شده در نتیجه طرح تحول سالمت یکی از عوامل عمدده ایدن   

 افزایش می باشد.

تخدت   1353تخت به  967ان می دهد که تعداد تخت های فعال استان بررسی تعداد تخت های استان نش

 درصدی تخت ها می باشد. 40افزایش یافته است که بیانگر افزایش 

تعداد پزش  به ازای هر هزار نفر جمعیت از جمله شاخص های مهم دسترسی به خدمات سالمت تلقی می 

زای هر هزار نفر جمعیت بوده است. بررسی این پزش  به ا 6/1این شاخص برای ایران  2013گردد. در سال 

 به ازای هر هزار نفر جمعیت بوده است که از میانگین کشوری کمتر می باشد. 04/1شاخص در استان بوشهر 

به علت افزایش مرگ  94روند نزولی داشته و در سال  1393تا   1390مرگ کودکان زیر ی  سال از سال 

م نسبت به سال قبل افزایش یافته است ولی در مقایسه بدا سدال هدای    نوزادی، مرگ کودکان زیر یکسال ه

های مدادر  قبل تر روند نزولی خود را حفظ کرده است. افزایش   زایمان های پر خطر، بیماری ها و ناهنجاری

بر اساس گزارش بان  جهانی این شداخص   می شود. سال ی مرگ و میر کودکان زیر زادی موجب افزایش 

 در هر هزار تولد زنده بوده است. 13به میزان  2015سالدر ایران در 

مورد در سدال   30بر اساس گزارش منتشر شده توسط بان  جهانی مرگ کودکان زیر پنج سال در ایران از 

کاهش یافته است.  ایران در میان کشورهای منطقده   2015مورد در هر هزار تولد زنده در سال  16به  2004

دهندده روندد روندد     ه نهم قرار دادشته است.  بررسی این شاخص در استان نیز نشاندر جایگا 2013در سال  

کداهش یافتده اسدت کده از میدانگین       49/15بده   1394در پایان سال  نزولی شاخص میباشد به گونه ای که

سدال نارسدی ، ناهنجداری هدای      5کشوری پایین تر می باشد. شایع ترین علل مرگ در گروه سنی کمتدر از  

 دی،حواده و سایر علل می باشد. مادرزا
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در هدر   25بدرای ایدران    مرگ و میدر مدادران   مقدار شاخص 2015درآخرین گزارش بان  جهانی در سال 

بوده است کده در   18.6در استان بوشهر  1394مقدار این شاخص در پایان سال .تولد زنده بوده است صدهزار

ردارد.  بر اساس اهداف توسعه پایدار و آخدرین بیانیده   تری قرامقایسه با میانگین کشوری در وضعیت مطلوب 

 پایان دادن 2015منتشر شده ، آرمان نهایی برای بعد از سال 2014سازمان جهانی بهداشت که در آوریل سال

 به مرگهای قابل اجتناب مادران است.

 

 های بخش سالمت عملکرد شاخص: 30جدول 

 عنوان شاخص
واحد 
 متعارف

1390 1391 1392 1393 1394 1395 
رشد/ 
 درصد

میزان مرگ و میر اطفال 
 زیرپنج سال

در هزار 
 تولد زنده

38/18 21/17 97/14 39/13 49/15 - 07/8- 

 میزان مرگ و میر مادران باردار
در صد 
هزار تولد 
 زنده

29/27 51/15 64/20 19/19 6/18 - 45/15- 

 33/22 - 26/1 04/1 02/1 02/1 03/1 نسبت تخت به هزار نفر جمعیت

 77/44 1400 1353 1097 1047 1019 1003 تعداد تعداد تخت فعال

 20 18 17 17 16 15 15 تعداد تعداد بیمارستانها

 میزان اهدای خون در جمعیت
به ازای 
هزار نفر 
 جمعیت

9/32 5/33 03/33 90/4 5/35 - 83/22 

 22/22 44 44 42 42 37 37 واحد ها تعداد کل پایگاه

یناسیون زیر ی  پوشش واکس
 سال

 0 100 100 100 100 100 100 درصد

دسترسی جمعیت به خدمات 
 بهداشتی درمانی

 0 100 100 100 100 100 100 درصد

 9/0 223 223 225 225 227 220 تعداد خانه بهداشت فعال
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 ورزش -2-14

ای ورزشدی موجدود   سانتی متر برخوردار اسدت. فضد   90/0استان بوشهر هم اکنون از سرانه فضای ورزشی 

مکان سرپوشیده شامل اسدتخر، امداکن    160زمین روباز( و  26فضای روباز)زمین چمن مصنوعی و  89شامل 

هزار نفر از ورزشکاران سازمان یافته و غیر سازمان یافته در  90اختصاصی و چند منظوره ورزشی می باشد که 

مددال   35مددال کشدوری و    562وشدهر کسدب   به فعالیت می پردازند. نتیجه تالش ورزشکاران اسدتان ب  آن

نفر به اردوهدای   130پارالمپی  جهانی و آسیایی و بین المللی می باشد. از بین ورزشکاران این استان تاکنون 

نفر از انها افتخار عضویت در تیم های ملی رشدته هدای گونداگون را     80مختلر تیم ملی دعوت شده اند که 

 کسب کرده اند.

متر مربع و سدرانه فضدای ورزشدی روبداز     17/0ی سرپوشیده استان بوشهر  در حال حاضر سرانه فضای ورزش

 متر مربع می باشد .  7/0مترمربع می باشد . سرانه کشوری در حال حاضر  72/0استان بوشهر  

 1392 سال پایان تا کشور استان بوشهر و مقایسه باکل ورزشی اماکن سرانه و مساحت: 31جدول 

 نام استان
ت  سال جمعی

1392 

 سرانه سانتی مترمربع تعداد اماکن ورزشی

 کل سرپوشیده روباز کل سرپوشیده روباز

 9020 1773 7247 249 160 89 1061695 بوشهر

 7421 1703 5718 4770 3711 1059 210041018 کل کشور 

 

 اجتماعی و فرهنگی -2-15

کتاب را چاپ نمدوده اندد. در    عنوان 286ه که جمعا ناشر بود 34، مجمو  ناشران استان ، 1390تا پایان سال 

 35ناشر افزایش پیدا کرده است .  قابل ذکر است که در استان حدود  44، تعداد ناشران استان به  1394سال 

ناشران غیر فعال می باشند . اگر چه کاهش تدریجی تیراژ کتابهای چاپ شده در استان ، بیشتر تابع تمایدل و  

ان استانی برای چاپ آثار خود در چاپخانه های خارج از استان مربوط می شود ، با ایدن حدال   انگیزه نویسندگ

پایین بودن کیفیت چاپ و نیز محدودیت تکنولوژی چاپ رنگی در استان مزید بر علت بوده است . نکته دیگر 

صداص داشدته و   اینکه بیشترین تیراژ موضو  در بین کتاب های منتشر شده به موضوعات دینی و علمدی اخت 

 کمترین آنها شامل کتاب های با موضو  هنر و تاریخ می باشد . 
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چاپخانه، چاپ سیل  و چاپ دیجیتال وجود داشته ، که از این تعداد  32در استان بوشهر جمعا  1389در سال 

ن اید در سدالهای اخیدر    واحد در دیگر شهرستان های استان قرار داشته اسدت.  19واحد در شهر بوشهر و  14

چاپ خانه و ... افزایش پیدا کرده است که نسبت بده ابتددای    74به  1394شاخص با روندی افزایشی در سال 

 درصد رشد داشته است.  2/18برنامه پنجم حدود 

الزم بده توضدیح اسدت کده      عنوان افزایش پیدا کرده اسدت.  42، به 1394تعداد نشریات منتشر شده در سال 

ای پیشرو و فعال در حوزه ی نشریات است و دارای سابقه ی درخشانی در ایدن  استان بوشهر یکی از استان ه

 .می باشدحوزه 

غیر فعال است. البتده علدی رغدم هماهندگ      سالن 2، میباشد که از این تعداد سالن  9تعداد سالن های سینما 

از نقش رسدانه هدای   ناشی راسر کشور،  استقبال نه چندان مناسب از فیلم ها بودن زمان نمایش فیلم ها با س

ارتباط جمعی جدید شامل شبکه های ماهواره ای ، سایت های اینترنتی ، ... در گذران اوقدات فراغدت مدردم    

 است.

مدورد در سدال    24اجرای صحنه ای موسیقی درسالهای اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده ، بطوریکه از 

   رسیده است. 94مورد در سال 300به 90

 فرهنگی استان بوشهر و کشور -های اجتماعیمقایسه شاخص : 32جدول 

 

 سهم استان از کشور رتبه استان کشور  بوشهر عنوان شاخص
 3/2 16 3202 74 تعداد کتابخانه های عمومی

 2/1 23 39738 793 تعداد کتاب های موجود در کتابخانه های عمومی
 18/0 20 73009 130 تعداد عناوین کتاب های منتشر شده
 22/0 19 57693 128 تعداد عناوین کتاب های تالیر شده

 4/2 22 14362 42 های اکران شده تعداد تماشاگران فیلم
 1 15 105665 1541 گنجایش سینماها

 9/2 6 306 9 تعداد سالن های فعال سینما
 3 14 46810 1554 تولید برنامه تلویزیونی
 3 16 128120 3681 تولید برنامه رادیویی
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 آموزش  -2-16

با اندکی افزایش نسبت به سال قبدل، روندد    90در  سال )بخش دولتی( آموزان دوره ابتدایی تعداد کل دانش

؛ را در پی داشته استبا افزایش پایه ششم به این دوره تحصیلی، افزایش جهشی  91و از سال   یافتهصعودی 

 % (.5که بعد از آن شیب تغییرات  کند شده است )حدود 

 93نفر در سال   26259ه تعداد نزولی بداد کل دانش آموزان دوره راهنمایی )متوسطه اول ( با طی روند  تع

نفر کاهش داشته است . کاهش تعدداد داندش    2700به طور متوسط سالیانه  89-93طی سالهای  رسیده که 

 است. با اجرای نظام جدید آموزشی و حذف پایه اول راهنمایی مشهود 91آموزان در سال 

همواره روند ؛ سال اخیر( 2سهم دانش آموزان غیر دولتی در دوره ابتدایی طی دوره شش ساله اخیر)به ویاه 

 رشد داشته است ؛)در بین 0.8واحد درصد و به طور متوسط سالیانه  1صعودی داشته که  در کل از نظر مقدار 

 واحد( 5واحد و پسران  3دختران 

 91-92سال اخیر روند نزولی داشته است و از سال تحصدیلی   10اول طی های دوره متوسطه  تعداد کالس

های دایر تقریباً به نصدر   به بعد به دلیل اجراء نظام جدید آموزشی و حذف ی  پایه در هر سال  تعداد کالس

 رسیده است. 84-85کالس های سال تحصیلی 
 

 اندازه گیری : باب  واحد بخش دولتی–روستا  -شهر   -های دایر  : آمار کالس33جدول 

میانگین 
 تغییرات 

دوره  سال تحصیلی
 تحصیلی

 نو 
94-93 93-92 92-91 91-90 90-89 

 ابتدایی 3108 3427 4073 4125 4175 1.7
کل 
)دولتی و 
 غیردولتی(

 متوسطه اول 1870 1781 1181 1176 1130 -5

 متوسطه دوم 2407 2110 1916 1902 1865 -2.7
 کل 7385 7318 7170 7203 7170 -1.4

 

 92-93درصدد در سدال    59/58بده عددد    89-90درصد در سال تحصیلی  8/54درصد معلمان زن از مقدار

 درصد افزایش داشته است.2/1%درصد و به طور متوسط سالیانه برابر 2/4رسیده که از نظر مقدار 



 تصاد مقاومتی برنامه عملیاتی استان بوشهر در حوزه اق

55 

 

نفدر در    8555امه داده و به تعداد تعداد معلمان با آهنگی مالیم روند صعودی را اد 89-90از سال تحصیلی

التدریس آزاد و آموزشیاران  های آزاد؛ نیروهای ح  رسیده است. این افزایش ها ناشی از استخدام 92-93سال 

 آموزی بر اساس مصوبات دولت یا مجلس شورای اسالمی بوده است. نهضت سواد
 

 : تعداد معلمان )بخش دولتی( به تفکیک جنس 34جدول 

در  5/19آموز در کالس دایر با نوساناتی روند صعودی داشته و از مقدار  ایی؛ میزان تراکم دانشدر دوره ابتد

و بده   1/4رسیده که از نظر مقدار به اندازه  93-94در  سال تحصیلی  6/23به عدد  1384 -85سال تحصیلی

 افزایش یافته است. 0.2طور متوسط سالیانه برابر 

در سال تحصیلی  2/23به عدد  84-85در سال تحصیلی  5/23شاخص از  در دوره متوسطه اول؛ مقدار این

 کاهش داشته است.0.001و به طور متوسط برابر3/0رسیده که از نظر مقدار  به اندازه  94-93

      در سدال تحصدیلی   5/21در دوره متوسطه دوم؛  روند این شاخص نزولدی بدوده اسدت؛ مقددار آن از عددد      

کداهش   10/0واحد و به طور متوسدطه سدالیانه    -8/0ه که از نظر مقدار به اندازه رسید 7/20به عدد  85-84

 داشته است.

 1384-93های  : تراکم دانش آموز در کالس دایر )بخش دولتی( طی سال35جدول 
میانگین 
 تغییرات

 سال تحصیلی
 مکان 

94-93 93-92 92-91 91-90 90-89 85-84 

 ابتدایی 5/19 23 7/21 2/22 1/23 6/23 2.1
شهر و 
 روستا

 متوسطه  اول 5/23 1/21 2/22 5/22 2/22 2/23 -0.12

 متوسطه دوم 5/21 7/19 2/21 8/20 21 7/20 -0.37

 

میانگین 
 غییراتت

 سال تحصیلی
 نو  جنسیت

94-93 93-92 92-91 91-90 90-89 85-84 

 زن دد 4150 4575 4906 5013 5103 2.3

 مرد دد 3418 3533 3507 3542 3387 -0.09 معلمان

 کل دد 7568 8108 8413 8555 8490 1.2

 درصد معلمان زن از کل دد 8/54 4/56 3/58 59/58 1/60 1.1
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هدای یدادگیری ایمدن،      که عوامل تجهیزات و زیرساخت( Safe schoolsبا توجه به مدل مدارس ایمن )

باشدند،   مدیریت بحران مدارس در آن مدوثر مدی   کاهش خطرپذیری بالیای طبیعی و آموزش پایدار همچنین

 درصد رسیده است.  5/57درصد به  5/48سبت مدارس غیرایمن به ایمن در طول دوره ده ساله از ن

 درصد مدارس ایمن به کل مدارس:36جدول 

 وضعیت کلی)مجمو  سه مورد( مدیریت بحران آموزش تجهیزات و زیرساختها سال

1384 494 106 106 48.5 

1389 554 119 118 54.4 

1390 543 116 116 53.3 

1391 498 107 107 49 

1392 512 110 110 50.3 

1393 585 125 126 57.5 

یافتده   های برابر آموزشی فاصله جنسیتی در جمعیدت باسدواد کداهش    ایجاد فرصتدر ی  دهه گذشته با           

هد که تفاوت نرخ باسوادی در بین زندان و مدردان    ان مینش 1390و  1385 سال هاینتایج سرشماری است. 

و برآورد می شود ایدن میدزان در    تنزل یافته است. 1390در سال درصد  7.8به  1385درصد در سال  9/7از 

 درصد کاهش یابد. 5.9به رقم  1394سال 

درصد در  5/79میزان باسوادی مناط  شهری از  1390و  1385سال های های انجام شده  طب  سرشماری

در هدر  است. در همین زمان نرخ باسوادی مناط  روسدتایی   رسیده 1390سال  درصد در 88.3به  1385سال 

ثابدت بدوده   . به عبارت دیگر میزان افزایش باسوادی در مناط  روستایی بوده استدرصد  1/74دو سرشماری 

ادی در بین منداط  شدهری و   تفاوت درصد باسو درصد کاهش داشته است. 0.3ولی در مناط  شهری حدود 

بده رقدم    1394برآورد می شود این میزان در سدال   کاهش یافته است. درصد 14.5درصد به  4/5روستایی از 

 درصد کاهش یابد. 10.9

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

راهبردهای توسعه استان 

 در اسناد فرادست
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 ((نظریه پایه توسعه استان))
توسعه دانش پایهه و دریهامرور    یابی بهدستها و تنگناهای موجود ، برای  باتوجه به مسائل اصلی ، قابلیت

های تجهارت  المللی در حوزهبرتر و ایفای نقش ویژه ملی و بینهای استان تاکید بر کاربرد فناوری

 پروری و مرصوالت تخصصی کشهاورزی  خارجی وحمل و نقل، گردشگری، انرژی، شیالت و آبزی

 از : های بلند مدت استان عبارتند خواهد بود. به این ترتیب هدف

سازگاری کلیه برنامه های توسعه استان بدا الزامدات زیسدت محیطدی بمنظدور حفدظ ، احیداء و ارتقداء          .1
 های محیط زیست و تحق  توسعه پایدار . توانمندی

تقویت زیرساختها و الزامات پدافند غیرعامل در استان به ویاه در مورد طرحهای حساس مانند نیروگداه   .2
 انرژی پارس و تاسیسات نفتی جزیره خارک. –ی هسته ای ، منطقه ویاه اقتصاد

افزایش نقش آفرینی موثر در مراحل تعریر،تصویب و اجدرای طدرح هدای بدزرگ در پهنده سدرزمینی        .3
 استان.

حفظ و ارتقاء جایگاه برتر استان بعنوان قطب ملی تولید انرژی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، مبادالت  .4
 ش آبزیان، کشت محصوالت خارج از فصل و تولید و فرآوری خرما.تجاری و بین المللی ،تکثیر و پرور

 های بازرگانی و تقویت پیوند اقتصاد استان با بازارهای جهانی و توسعه صادرات. گسترش فعالیت .5

جنوب و افزایش کارکرد -های زیربنایی بمنظور تقویت محور میانی کریدور شمال توسعه و تقویت شبکه .6
 ترانزیتی.

 ارزش در بخش های معدن، نفت،گاز و پتروشیمی بر پایه کاربرد فناوریهای برتر.تکمیل زنجیره  .7

 توسعه صنایع دریایی و فراساحل در بخش های با ارزش افزوده باال. .8

 توسعه خدمات برتر و دانش بنیان مبتنی بر مزیت های استان.  .9

کید بر اندرژی هدای خورشدیدی،    توسعه برنامه های الزم برای ایجاد و بهره برداری از انرژیهای نو با تا .10
 بادی و امواج دریا.

 ایجاد و تقویت منابع پایدار آب متناسب با گسترش مراکز زیست و فعالیت . .11

 افزایش سطح آگاهی عمومی درمدیریت بهینه مصرف آب. .12

 توسعه و تقویت زیرساخت های فناوری ارتباطات و اطالعات. .13

هدای   ناشی از تمرکز فعالیت –و سایر مناط  استان تعادل بخشی به سازمان فضایی بین نواحی جنوبی  .14
 از طری  توزیع متوازن فعالیتهای اقتصادی در پهنه سرزمین. –مدرن صنعتی در بخش جنوبی

 های سنتی و مدرن . کاهش آثار سوء ناشی از دوگانگی فعالیت .15
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  .ارتقاء جایگاه بوشهر به کانون گردشگری دریایی جنوب کشور .16

و ترانزیتی استان برای ورود گردشگران خارجی و پیوندد آن بدا گردشدگری     تقویت نقش دروازه ای .17
 تاریخی، سالمت و تفریحی سایر نقاط کشور

 های تاریخی ، فرهنگی و طبیعی . گیری از جاذبه توسعه خدمات و زیرساختهای گردشگری و بهره .18

 توسعه و تقویت مراکز آموزشی و پاوهشی با تمرکز بر بهبود کیفیت آموزش. .19

 تقاء سطح کیفی و توزیع متوازن خدمات سالمت در سطح استان.ار .20

 کنترل و کاهش بیماریهای عمده و غیرواگیر از قبیل ایدز، دیابت، چاقی، فشارخون، سرطان و.. .21

 گسترش ورزش های  همگانی ، قهرمانی و حرفه ای در استان . .22

نقدش ورزش و اهمیدت    تحول در سب  زندگی شهروندان با ترویج فرهنگ تغذیه سالم و توجه بده  .23
 و روحی. آن در تأمین سالمت جسمی

 افزایش بهره وری عوامل تولید و نهادینه سازی آن. .24

 پروری و کشاورزی . های صیادی، آبزی ارتقاء ارزش آفرینی و نوین سازی فعالیت .25

 زایی و حفاظت ، احیاء و توسعه مراتع و جنگلها. کاهش روند بیابان .26

نی مداهر و  د ساز و کارهای الزم جهت جذب و نگهداشت نیروی انسدا توسعه سرمایه انسانی و ایجا .27
 متخصص مورد نیاز استان.

حمایت موثر از تشکیل، توسعه و توانمند سازی بخش تعاون برای ایفای فعالیتهای گسدترده و اداره   .28
 بنگاه های اقتصادی بزرگ .

 روند توسعه استان . بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی زنان در .29

 توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری استان . .30

بهبود شاخص توسعه انسانی و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی با تمرکدز   .31
 بر گروههای اجتماعی آسیب پذیر.

اسدتان و تقویدت امکاندات و    کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از استقرار صنایع بزرگ در جندوب   .32
 منابع فرهنگی، هنری و گذران اوقات فراغت در این مناط .

 حفاظت ، تقویت و صیانت از دریا، سواحل و  منابع زیستی دریایی. .33
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 ن بوشهر((توسعه استا  ملی سند))
 های توسعه  ترین قابلیت الف ه اصلی

 :موقعیت مکانی ویاه استان .1

 ،کشدور عربدی حاشدیه خلدیج فدارس     5همجدواری بدا    ،ر ساحلی خلیج فارسترین نوادارا بودن طوالنی
برخورداری از کمترین فاصله نسبی با مناط  مرکزی کشور وهمچنین کشدورهای حاشدیه خلدیج فدارس     

 د جنوب شمال ارتباطیو استقرار درمحور نسبت به سایربنادر جنوبی 

هدای  و امکان توسعه دریا محدور در بخدش   نگیری از آن بعنوان قطب توسعه استابهرهو مجاورت با دریا  .2
 های آبی و ساحلی و...ورزش ،گردشگری،شیالت ،صنایع دریایی ،مختلر از جمله تجارت

 جایگاه برتر استان بعنوان قطب ملی تولید انرژی: .3

 هدای پدارس   بویاه ذخدایر حدوزه  ترین نقطه استان ترین تا جنوبیذخایر عظیم نفت و گاز  از شمالی وجود
 گاز و پتروشیمی ،ه صنایع پایین دستی مرتبط با نفتشمالی و فالت قاره و امکان توسع ،جنوبی

 وجود تنها نیروگاه اتمی کشور در استان بوشهر 

 بادی و امواج ،له خورشیدیوجود منابع انرژی نو از جم 

  ترین پایانه صادراتی نفت کشورایانه صدور نفت خارگ بعنوان اصلیاستقرار پ .4

بندادر   برخدورداری از  ،امرتجدارت  سابقه دیرینه درهای بازرگانی باتوجه به وتوسعه فعالیت امکان گسترش .5
  .  تاسیسات بندری متعدد تجاری و

سواحل زیبا و کم نظیر برخورداری از  تاریخی و تجاری همچنین ،لیت متنو  در حوزه توریسم فرهنگیقاب .6
 . دریایی های گردشگریتوسعه فعالیت ی وهای مستعد جهت جذب گردشگران داخلی و خارجو اکوسیستم

بنادرمتعدد صیادی و ظرفیت قابل توجه در تولید وپرورش آبزیان وصدنایع تبددیلی   ،وجودمنابع غنی دریایی .7
 .  وفرآوری محصوالت دریایی

جدات و اندوا     خدارج از فصدل صدیفی    کشدت  ،خرمدا  برخورداری از شرایط اقلیمی مناسدب بدرای کشدت    .8
 .مسیریگر ایگلخانه محصوالت

و ملدی از قبیدل مرکدز    ، مراکز آموزش عالی، موسسات پاوهشی و تحقیقداتی تخصصدی   هاوجود دانشگاه .9
ایسدتگاه ملدی گیاهدان     ،های میگومرکز ملی تشخیص بیماری ،پاوهشکده ملی میگو ،ایتحقیقات هسته
 شورپسند و...

 . های نامتعارفو آبوجود منابع آب سطحی قابل مهار  .10

جهت صادرات های مرتبط توسعه فعالیت وامکان فرآوری  و مرغوبایر معدنی غیرفلزی ورداری از ذخبرخ .11
  .از دریا معادن فاصله بسیار نزدی توجه به با های معدنی فرآورده
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 های توسعه ترین تنگناها و مردودیت ب ه عمده

 ن.استا  امنیت و توسعه متوازن ،سالمت ،تاثیرات مخرب صنایع نفت و گاز بر محیط زیست 
 هدای متدوالی و کداهش    بروز خشکسالی ،محدودیت منابع آب شیرین بدلیل پایین بودن میزان بارندگی

 های سطحی و زیرزمینی.آب
 هدا  حائز اهمیت آن به طرحهای ختصاص قسمتگیری بهینه از سواحل استان به علت امحدودیت بهره

 های بزرگ ملی.و پروژه
 دم تناسدب  همچندین عد   ،هایی باظرفیت هدای بداال دربندادر   آب وعدم امکان پهلوگیری شناور عم  کم

  .های استانتاسیسات بندری باقابلیت

 نامناسب آن بندی جغرافیایی استان با طول زیاد و عرض کم و تاثیر محدودیت فضایی با توجه به شکل
 .گیری سلسله مراتب مراکز فعالیت و سکونتبر شکل

 های راه بویاه حمل و نقل ریلی و هوایی و نامناسب بودن  های حمل و نقلکمبود امکانات و زیرساخت
 جوار.های هممواصالتی با استان

 های شبکه توزیع و انتقال برق و مخابرات درون و برون استانیناهمگونی و فرسوده بودن زیرساخت. 
  .کمبود اراضی حاصلخیزکشاورزی و فرسایش و شوری خاک 
 امکانات و تسدهیالت محیطدی    ،هامحدودیت شدید زیرساخت کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر و

 .برای جذب و نگهداشت در استان
 .ضریب باالی استهالک تاسیسات زیربنایی به دلیل وجود آب و هوای گرم و مرطوب و ریزگردها 
  های ی و پایین بودن سطح    شاخصهای شهر، تاسیسات و زیرساختو فرسوده بودن بافتناهمگونی

 ی در استان.عمران شهر

 ها و مراکز نظامی و نیروگاه اتمدی و حدریم آن در   محدودیت توسعه شهر بوشهر به علت استقرار پادگان
 .شهر و وسعت اراضی پست و آبگیرای از اراضی قابل توسعه  بخش عمده

 و اثرات منفی در برنامه ،های بزرگ ملیستان در مراحل تعریر و تصویب طرحعدم امکان مشارکت ا-

هدای  ها و پدروژه ای ناشی از ابهام در ابعاد و چگونگی اجرای طرح های توسعههای استانی و طرحریزی
 ملی.
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 ج ه مسائل اساسی استان 

 رعایدت نکدردن اسدتانداردهای    گاز و نیروگاه اتمی بدلیل  ،های نفتتبعات زیست محیطی ناشی از فعالیت
 .زیست محیطی

 پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در اسدتان بده خصدوص بدا وجدود       ها و الزاماتفراهم نبودن زیرساخت
 صنایع مستقر در پارس جنوبی و نیروگاه اتمی.

 های اقتصادی و اجتماعیمشارکت ضعیر بخش خصوصی در فعالیت. 
  عدم تناسب کیفیت خدمات آموزشی و پاوهشی با نیازهای واقعی جامعه در کلیه سطوح و ظرفیت محدود

 تی استان.های دوادانشگاه
  درمانی ارائه شده در استان –ضعر کمیت و کیفیت خدمات بهداشتی. 
 ورزشی و تفریحی در استان. ،پایین بودن سطح کیفیت محیطی شهرها و کمبود فضاهای فرهنگی 
 های تخصصی صادراتی.تان و عدم وجود پایانهظرفیت پایین تخلیه و بارگیری بنادر اس 

  محصوالت تولیدی استان با نیاز بازارهای هدفعدم تطاب  کیفیت و نحوه عرضه 

 کمبود امکانات و تاسیسات گردشگری و مراکز اقامتی. 

 ها عدم دسترسی به منابع آب کافی و مطمئن برای تامین نیازها و فعالیت.   

 های سطحیگسترش شوری منابع آب و فقدان تاسیسات کافی مهار آب.   

 های طبیعی منابع آبزی بدلیل برداشدت بدی   سیاری از زیستگاهکاهش شدید ذخایر آبزیان و از بین رفتن ب
 های نفت و گاز.های ناشی از توسعه فعالیترویه و غیرمجاز و آلودگی

  سنتی بودن شیوه تولید و پایین بودن عملکرد در واحد سطح محصوالت کشاورزی بویاه خرما.  

 رویه تخریب شدید منابع طبیعی استان بدلیل استفاده نامناسب و بی.  
 های اجتماعی واحدهای بزرگ مقیاس بده ویداه صدنایع نفدت و گداز در قبدال       عدم ایفای نقش مسئولیت

 .جوامع محلی
 محلی های اقتصادی های مدرن صنایع نفت و گاز با سایر فعالیت دوگانگی بین فعالیت. 

 هدای بخدش     ر های صدنعتی د  های فضایی بین جنوب و شمال استان ناشی از تمرکز فعالیت عدم تعادل 
 جنوبی.

      اندرژی پدارس در    -گسترش آسیب های فرهنگی و اجتماعی ناشدی از اسدتقرار منطقده ویداه اقتصدادی
 های کنگان و عسلویه.شهرستان

 هدای  فعالیدت    های الزم جهت توسدعه  فقدان فرهنگ کسب و کارگرایی و کارآفرینی و کمبود زیرساخت
  .دانش بنیان
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 فشارخون و سرطان. ،چاقی،غیرواگیر در استان از قبیل دیابتهای افزایش میزان بیماری 
 های بلند مدت  د ه هدف

برای دستیابی به توسعه دانش پایده و دریدامحور   ها و تنگناهای موجود ،  ، قابلیتباتوجه به مسائل اصلی       
تجدارت خدارجی    هدای هالمللدی در حدوز  برتر و ایفای نقش ویاه ملی و بینهای استان تاکید بر کاربرد فناوری

به ایدن  پروری و محصوالت تخصصی کشاورزی خواهد بود.  وحمل و نقل، گردشگری، انرژی، شیالت و آبزی
 :های بلند مدت استان عبارتند از فترتیب هد

 احیداء و ارتقداء   حفدظ های توسدعه اسدتان بدا الزامدات زیسدت محیطدی بمنظدور        سازگاری کلیه برنامه ،
 .تحق  توسعه پایدار و ی محیط زیستها توانمندی

 های حساس مانند نیروگاه ها و الزامات پدافند غیرعامل در استان به ویاه در مورد طرحتقویت زیرساخت
 انرژی پارس و تاسیسات نفتی جزیره خارک. –منطقه ویاه اقتصادی  ،ایهسته

 ه سرزمینی استان.تصویب و اجرای طرح های بزرگ در پهن،آفرینی موثر در مراحل تعریرافزایش نقش 

 مبادالت  ،صنایع پایین دستی پتروشیمی ،حفظ و ارتقاء جایگاه برتر استان بعنوان قطب ملی تولید انرژی
 کشت محصوالت خارج از فصل و تولید و فرآوری خرما. ،تکثیر و پرورش آبزیان،تجاری و بین المللی 

 بازارهای جهانی و توسعه صادراتتقویت پیوند اقتصاد استان با های بازرگانی و  گسترش فعالیت. 

 جنوب و افزایش کارکرد -بمنظور تقویت محور میانی کریدور شمالهای زیربنایی  توسعه و تقویت شبکه
 ترانزیتی.

 گاز و پتروشیمی بر پایه کاربرد فناوریهای برتر.،نفت ،تکمیل زنجیره ارزش در بخش های معدن 

 ا ارزش افزوده باال.توسعه صنایع دریایی و فراساحل در بخش های ب 
  .توسعه خدمات برتر و دانش بنیان مبتنی بر مزیت های استان 

    توسعه برنامه های الزم برای ایجاد و بهره برداری از انرژیهای نو با تاکید بر اندرژی هدای خورشدیدی، 
 بادی و امواج دریا.

  متناسب با گسترش مراکز زیست و فعالیت .ایجاد و تقویت منابع پایدار آب 

 .افزایش سطح آگاهی عمومی درمدیریت بهینه مصرف آب 

  فناوری ارتباطات و اطالعات.توسعه و تقویت زیرساخت های 

  هدای   ناشی از تمرکدز فعالیدت   –تعادل بخشی به سازمان فضایی بین نواحی جنوبی و سایر مناط  استان
 .پهنه سرزمیناز طری  توزیع متوازن فعالیتهای اقتصادی در  –مدرن صنعتی در بخش جنوبی

 های سنتی و مدرن . کاهش آثار سوء ناشی از دوگانگی فعالیت 

  ارتقاء جایگاه بوشهر به کانون گردشگری دریایی جنوب کشور 
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         تقویت نقش دروازه ای و ترانزیتی اسدتان بدرای ورود گردشدگران خدارجی و پیوندد آن بدا گردشدگری
 سالمت و تفریحی سایر نقاط کشور ،تاریخی

  های تاریخی ، فرهنگی و طبیعی  گیری از جاذبه و بهرهو زیرساختهای گردشگری  خدماتتوسعه. 
 با تمرکز بر بهبود کیفیت آموزش. یو پاوهش یمراکز آموزش توسعه و تقویت 

 .ارتقاء سطح کیفی و توزیع متوازن خدمات سالمت در سطح استان 

 سرطان و.. ،فشارخون ،چاقی ،دیابت ،کنترل و کاهش بیماریهای عمده و غیرواگیر از قبیل ایدز 

 . گسترش ورزش های  همگانی ، قهرمانی و حرفه ای در استان 

 در  ورزش و اهمیت آن نقشبا ترویج فرهنگ تغذیه سالم و توجه به  تحول در سب  زندگی شهروندان
 و روحی. یتأمین سالمت جسم

 و نهادینه سازی آن.عوامل تولید  افزایش بهره وری 
 کشاورزیپروری و  های صیادی، آبزی و نوین سازی فعالیت ارتقاء ارزش آفرینی . 

 احیاء و توسعه مراتع و جنگلها. ،زایی و حفاظت  کاهش روند بیابان 
     نیدروی انسدانی مداهر و    توسعه سرمایه انسانی و ایجاد ساز و کارهای الزم جهدت جدذب و نگهداشدت

 متخصص مورد نیاز استان 
 ،اداره  مند سازی بخش تعداون بدرای ایفدای فعالیتهدای گسدترده و     توانو توسعه  حمایت موثر از تشکیل

 بنگاه های اقتصادی بزرگ .

  نان در روند توسعه استان .ز فرهنگی وبسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی ، اقتصادی 
 . توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری استان 

 با تمرکدز بدر   مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی  و بهره بهبود شاخص توسعه انسانی
 گروههای اجتماعی آسیب پذیر.

     کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از استقرار صنایع بزرگ در جنوب استان و تقویدت امکاندات و مندابع
 هنری و گذران اوقات فراغت در این مناط . ،فرهنگی

  و  منابع زیستی دریایی.سواحل  ،تقویت و صیانت از دریا ،حفاظت 
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 : های اجراییک ه سیاست

  بدویاه در زمینده نفدت     های بزرگ،ه ارزیابی زیست محیطی برای پروژهمالحظات و ارائ الزام به رعایت
  .گاز و پتروشیمی ،

 ها و نهادهای مختلر دولتی در زمینده مددیریت بهینده    توسعه شبکه ارتباطات میان بخشی بین سازمان
 بحران.

 و تقویدت   ، شدامل کلیده خددمات مدالی، بیمده، بانکدداری      های نوین بازرگدانی ایجاد و گسترش فعالیت
 گذاری خصوصی.نهادهای سرمایه

   گدذاری و توسدعه بندادر و ارتبداط     ظرفیت بنادر کشور از طرید  سدرمایه  افزایش سهم استان از مجمو
 ها.انهموثرتر با پس کر

  صنعتی در استان. -آزاد تجاریتوسعه و تقویت مناط  ویاه و منطقه 
 کویت و    ،اقتصادی و امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس به ویاه قطر ،های تجاریگسترش همکاری

 امارات متحده عربی.
 هوایی و ریلی ،ایجاده ،های ارتباطی استان شامل حمل و نقل دریاییتوسعه و تقویت شبکه. 

   های مربوطهای ترانزیت کاال و تقویت ناوگان و جاده اییدریتهیه طرح جامع ساماندهی حمل و نقل.  

   هدای  در بخدش گدذاری  سدرمایه جهدت   بدانکی   نظامفراهم آوردن زمینه مشارکت بخش خصوصی و
 .های تخصصی صادرات کاالها و اسکلهدر احداه آزاد راهبه ویاه  ،اولویت دار توسعه استان

  هدای قدایقرانی  ساحلی اسدتان از طرید  ایجداد سدایت     شگری متناسب با موقعیتگرد امکانات توسعه ،
 . و... های دریاییآکواریوم ،های ساحلی، پارکهای دریاییگشت ،های تابستانی و آبیورزش

 مرمت و احیاء آثار و ابنیه تاریخی استان با اولویت دادن به بناهای مهم  ،حفظ. 

 بازار داخلی و امکانات صادرات زهاینیاصنایع دستی بومی در نواحی مختلر، متناسب با  توسعه.  

  و فراشهری سواحل استان در مناط  شهری زیبا سازی ودر ساماندهی   دولتی  گذاری سرمایه افزایش. 

 شبکه خطوط انتقال و توزیع برق در منداط  شدهری و روسدتایی     و اتوماسیون ، تقویتنوسازی ،توسعه

  .استان

 انتقال های توزیع و فوق توزیع و خطوطاحداه پست اپرورش آبزیان بهای سایترسانی به برق. 

 کز تخلیه صید و ساماندهی خددمات پشدتیبانی صدید و عرضده بدرای ارتقداء       اتجهیز بنادر صیادی و مر
 .استاندارد محصول

 نوزادگاه ها و صیدگاههای آبزیان ،پایش آالینده های زیست محیطی در اکوسیستم های حساس 

 ی بویاه دریایی در استانگسترش تحقیقات بیوتکنولوژ  
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 توسعه تحقیقات کاربردی و تقویت و حمایت از مؤسسات و نهادهای تحقیقاتی بخش کشاورزی 

 فرآوری ، بسدته بنددی و ذخیدره سدازی محصدوالت       و تکمیلی صنایع تبدیلی ارتقاء سطح تکنولوژی ،
 کشاورزی و شیالتی استان 

 تولیدد و پدرورش    ئر و تنو  گونه هدای دریدایی و  افزایش ذخا سیاستهای حمایتی دولت در جهت تقویت
 .آبزیان

 افزایش صید آبزیان کمتر بهره برداری شده و صید در آبهای دور  

   برداشت کردن مکانیزه همچنین و تجاری و جایگزین کردن ارقام پرمحصول  ،اصالح باغات خرما  

 رآوری محصوالت متندو  غدذایی از   به ویاه با فرهنگ سازی و خالقیت در ف ،توجه به بازار داخلی خرما
 این محصول 

 .ساماندهی توسعه سطح زیرکشت اراضی کشاورزی متناسب با محدودیت منابع آب استان 

  کم آب بر و مقاوم با خشکی و شوری  ،استقرار الگوی کشت بهینه و جایگزینی محصوالت پربازده 
   توسعه کشت محصوالت ارگانی  و سالم و تولید گیاهان دارویی 

  دامپروری در مناط  مستعد استانکشاورزی و  هایکانونتوسعه  

   باتوجه به موقعیت مرزی استان های دامی ونباتیقرنطینهتوسعه  

 دام و طیور ،توسعه بیمه محصوالت کشاورزی 

  های تولیدیتعاونیتقویت و توانمندسازی  ،تشکیل 
 عیآبخوانداری و توسعه گیاهان مرت ،های آبخیزداریاجرای طرح 

  احدداه  های نیمه تمام در بخش آب و تسریع در شرو  عملیات اجرایدی  اولویت دادن به تکمیل پروژه
 سدهای جدید

  های تغذیه مصنوعیسیستمبا تاکید بر اجرای های آب زیرزمینی تقویت سفره 
 فبرداری بهینه از منابع آب نامتعارتفاده پایدار از منابع آب و بهرهمدیریت ریس  در جهت اس 
 های آبیاریزهکشی و پوشش مناسب کانال های نوین آبیاری و، ترویج و توسعه روشاصالح 

 های زیرزمینی و تحدید استخراج آنممنوعیت استحصال غیرمجاز از آب 

 اصالح و مرمت خطوط انتقال آب و شبکه داخلدی توزیدع آب شدهرها و منداط      اولویت دادن به حفظ ،
 روستایی

  با تاکید بر بخش کشاورزی های مختلر نه آب در بخشالگوی مصرف بهی ترویج 

  تکمیل شبکه جمع آوری فاضالب و بهره برداری مناسب از پساب  

 و مناط  ویاه استانشهرکها ، نواحی صنعتی  تکمیل و تجهیز 
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  تجاری و توریستی صیادی ، کارکردهایاستان با  سواحل کانونهای جمعیتی در طولتقویت  

  سلسله مراتب شهری استان با اولویت ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات برتر در شدهر  تقویت و بهبود نظام
   بوشهر

 ساماندهی فضای مناط  شهری استان 
  پاوهشی و فناوری بمنظور دسدتیابی بده جایگداه برتدر در نظدام علدم و        ،توسعه و تقویت مراکز علمی

 گاز و پتروشیمی.،نفت  ،انرژی ،فناوری ملی و بین المللی با تاکید بر حوزه های مرتبط با دریا

  حمایت از تجاری سازی محصوالت فناورانه از طری  ایجاد کریدور علم و فناوری با تاکید بر فناوریهای
 نانو و به ویاه پزشکی هسته ای و دریایی. ،زیستی

  برنامده هدای کدارآفرینی و     ،تقویت فرهنگ کارآفرینی از طری  گسترش آموزشها و تحقیقات کاربردی
 عالیتهای دانش بنیان.ف

 .توانمندسازی منابع انسانی در زمینه آموزشهای عمومی و فنی و حرفه ای 

  پاوهشی و آزمایشگاهی دانش آموزی.،فضاهای و کانون های علمیتوسعه  

 نیازها ظرفیتها و ارتقاء سطح آموزش و تخصص مدیریتهای بخشی و منطقه ای در استان متناسب با 
 اشتی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی در شهر بوشدهر تدا سدطح مراکدز     افزایش سطح خدمات بهد

 خدمات برتر منطقه 
  کنگدان بده عندوان    ،قطب بندی ارائه خدمات پزشکی درسطح استان با محوریت بوشهربه عندوان مرکز

 قطب جنوب وگناوه بعنوان قطب شمال
 توسعه فضاهای ورزشی در سطوح همگانی و حرفه ای 
 دی بزرگ در حمایت از فعالیتهای ورزشی در استانمشارکت بنگاههای اقتصا 

  اجتماعی. –الزام واحدهای بزرگ صنعتی به تهیه پیوست فرهنگی 
     جهدت جدذب و مانددگاری نیدروی انسدانی      اعمال سیاستهای تشویقی و اعطداء امتیدازات و تسدهیالت

 متخصص

  نظدام تصدمیم گیدری و    و گسترش مشارکت سازمانهای مردم نهاد در زمینه سازی برای توانمند سازی
 فعالیتهای مدنی

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم 

فهرست عناوین پروژه های اقتصاد 

 مقاومتی استان بوشهر

 نیپا -براساس نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی 
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 فهرست عناوین پروژه های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر

 عنوان پروژه ردیف
 شرکت آب و فاضالب شهری

 اصالح الگوی مصرف آب در بخش شرب 1
 افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری 2
 افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب شهری 3
 طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب بوشهر 4
 %25کاهش هدر رفت آب شرب شهر بوشهر به میزان  5
 ایجاد تاسیسات شبکه جمع آوری فاضالب عالیشهر و چغادک 6
 نوسازی و زون بندی شبکه آب شرب شهر برازجان 7
 افزایش ظرفیت  برداشت از خط کوثر 8
 مترمکعبی 35000احداه آب شیرین کن  9

 کت آب و فاضالب روستاییشر
 آبرسانی به روستاهای فاقد آب 10
 کیلومتر 2500احداه ، توسعه و نوسازی شبکه های آبرسانی به طول  11
 متر مکعب به ازاء هر نفر 15/0افزایش سرانه مخازن آب به میزان  12

 شرکت توزیع نیروی برق
 تان بوشهرمگاوات نیروگاه تولید پراکنده در سطح اس 43احداه  13
 ارتقاء کیفیت تجهیزات و خدمات در حوزه برق 14
 دستگاه کنتور هوشمند 221500و شرو  هوشمند سازی شبکه با نصب  AMIاجرای سیستم  15
 کنتور هوشمند طرح فهام جهت مشترکین کشاورزی 3500نصب  16
 درصد 11کاهش تلفات شبکه های توزیع نیروی برق استان بوشهر به میزان  17
 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده گازی و خورشیدی در سطح استان بوشهر 78احداه  18

 شرکت گاز
 گاز رسانی به کارخانه سیمان مند دشتی 19
 گازرسانی به متانول کاوه و سیراف انرژی 20
 مرغداری فعال در سطح استان 166گاز رسانی به  21
 1395انشعاب درسطح استان در سال  22000نصب  22

 اداره کل راه و شهرسازی
 شیراز -کیلو متر آزاد راه بوشهر 220احداه  23
 شیراز-بوشهر-راه آهن عسلویه 24
 هندیجان -دیلم -گناوه -برازجان -احداه بزرگراه اهرم 25
 محوطه سازی و جداسازی میدان جمعه و کوچه های اطراف 26
 احداه خروجی جدید شهر بوشهر 27
 کالسه تنگ  9سه احداه مدر 28
 احداه مرکز درمانی رایانی 29
 محوطه سازی و جداشازی میدان شنبدی تا جمعه 30
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 فهرست عناوین پروژه های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر

 عنوان پروژه ردیف
 دوراه -احداه بزرگراه کمربندی کنگان 31
 دیر-احداه بزرگراه بوشهر 32

 عاتاداره کل ارتباطات و فناوری اطال
 افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت و کاهش مدت زمان واگذاری آن 33
 ایجاد مراکز ارائه پهنای باند دیتا در شهرستان ها 34
 ایجاد آزمایشگاه ارزش افزوده تلفن همراه با همکاری بخش خصوصی 35
 احداه شبکه بزرگراه اطالعاتی بوشهر 36
 راه اندازی سرویس اینترنتی در روستاها 37
 افزایش ضریب نفوذ پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه 38
 افزایش پهنای باند ورودی استان 39

 اداره کل بنادر و دریانوردی
 تن 5000الیروبی جهت پذیرش کشتی های تا  40
 احداه پایانه کانتینری 41
 احداه پایانه چند منظوره 42
 احداه پایانه صادرات سبز 43
 برازجان( -از محور بوشهرجاده دسترسی) 44
 احداه تاسیسات زیربنایی 45
 % رادیویی آب های استان بوشهر100پوشش  46
 ساخت شناور دریاپاک 47

 مدیریت امور عشایر
 طراحی و اجرای سایت اسکان عشایری چاه قد شهرستان دیر 48
 تهیه و توزیع موادهای خورشیدی در مناط  عشایر 49

 حمل و نقل جاده ای اداره کل راهداری و
 احداه پایانه حمل و نقل بار در شهرستان بوشهر 50

کنترل /پایش و نظارت بر تردد وسایط نقلیه با استفاده از سامانه های حمل و نقل هوشمند  جداده ای    51
 در استان بوشهر

 شرکت آب منطقه ای
 احداه سد تنگ ارم 52
 احداه سد مخزنی باغان 53
 خزنی خائیزاحداه سد م 54
 احداه سد مخزنی دالکی 55
 تحول کشاورزی شهرستان دشتستان )پایاب سدهای رئیسعلی دلواری و دالکی( 56
 احداه سد مخزنی دشت پلنگ 57
 ایجاد شبکه انتقال آب در اراضی کشاورزی شهرستان دشتستان 58
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 فهرست عناوین پروژه های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
 پروژهعنوان  ردیف

 سازمان جهاد کشاورزی
 پروژه ترکیب نااد بزهای شیری برای پرورش در شرایط بسته و نیمه بسته 59
 گوشتی( –توسعه پرورش ناادهای دومنظوره گاو )شیری  60
 توسعه پرورش شتر 61
 بهسازی و نوسازی اماکن دامی 62
 توسعه پرورش بز عدنی 63
 ولت و مرغ تخم گذارتوسعه و ایجاد واحدهای پرورش پ 64
 توسعه کشت درمحیط گلخانه 65
 احداه و توسعه گلخانه در شهرستان های جم، دیلم، گناوه 66
 اصالح باغات زیتون وارتقاءکیفیت روغن تولیدی 67
 تامین نهال اصالح شده داخلی 68
 توسعه گیاهان دارویی به جز آلوئه ورا 69
 شیمیایی و بیولوژی  )تولید محصول سالم(نظارت و تامین تجهیزات کنترل غیر 70
 هانظارت بر آفت کش 71
 مبارزه با آفات چوبخوار نخیالت 72
 تبدیل اراضی زراعی دیم به اراضی آبی در شهرستان گناوه 73
 تبدیل اراضی زراعی دیم به اراضی آبی در شهرستان دیلم 74
 ستان بوشهراجرای طرح آبیاری تحت فشار در  اراضی کشاورزان ا 75
 احداه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی)احداه  وبهسازی کانالهای آبیاری عمومی( 76
 های کوچ  تاٌمین آب درسطح استان بوشهرتاٌمین واستحصال آب کشاورزی ازمحل طرح 77
 ایجاد تشکل آب بران 78
 احیاء و مرمت قنوات در استان بوشهر 79
 زشبکه مدرن در استان بوشهرتجهیزونوسازی اراضی خارج ا 80
 تجهیزونوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی وبندهای انحرافی مستقل دراستان بوشهر 81
 زهکشی اراضی درسطح استان بوشهر 82
 کاهش امالح محلول در خاک 83
 آموزشهای تخصصی بهره برداران 84
 جذب موادخام کشاورزی 85
 بازسازی ونوسازی واحدهای تولیدی 86
 احداه شهرک گلخانه ای در شهرستان دیلم و شهرستان دشتستان )بویری وتنگ ارم( 87
 ارتقاء مکانیزاسیون 88
 استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی 89
 هکتار از نخیالت آبپخش170اصالح شیوه آبیاری نخیالت در سطح  90
 تامین وتوزیع ملکه اصالح ناادشده 91
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 ی اقتصاد مقاومتی استان بوشهرفهرست عناوین پروژه ها
 عنوان پروژه ردیف
 زهکشی اراضی در سطح استان بوشهر 92
 هکتار نخیالت سعدآباد 2400تغیر شیوه آبیاری در  93

 اداره کل شیالت
 : میگوی عاری از بیمداری (SPF های ساحلیمیگوی پرورشی در استان SPR  .SPF ایجاد مراکز  94

SPR: ه بیماری )خاص((میگوی مقاوم نسبت ب 
 احداه، بهسازی، ساماندهی و الیروبی بنادر صیادی و مراکز تخلیه صید 95
 احداه و ساماندهی مجتمع های آبزی پروری و ایجاد شهرک های کشاورزی 96
 افزایش ضرب مکانیزاسیون در توسعه آبزی پروری 97
 افزایش میزان سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی آبزیان 98
 های مصنوعی آبزیانیجاد زیستگاها 99
 بهسازی بازارهای موجود و ساخت بازارهای جدید عرضه بهداشتی آبزیان 100
 تعدیل ناوگان صیادی از طری  حذف مجوز صید و اعطا موافقت اصولی پرورش ماهی در قفس 101
 توسعه آبزی پروری در آب های متعارف 102
 توسعه پرورش ماهی در قفس 103
 فاظت از منابع و ذخایر دریایی به منظور پایداری صیدح 104

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
 های بحران بیابان زا و گردوغبارمقابله با بیابان زایی و کنترل کانون 105
 مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای موجود 106
 مطالعات آبخیزداری و منابع طبیعی 107
 های فاقد سدطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در حوزهم 108
 مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای در دست ساخت 109
 اجرای عملیات اجرایی آبخیزداری شهرستان جم 110
 اجرای عملیات اجرایی آبخیزداری حوزه چاه مبارک 111
 کاداستر اراضی ملی 112
 حریم سواحل استان بوشهر تعیین 113

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت
 تکمیل و راه اندازی طرح متانول کاوه 114
 تکمیل و راه اندازی طرح پرشین شیمی گستر در استان 115
 تکمیل و راه اندازی شرکت پتروشیمی مرجان 116
 تکمیل و راه اندازی طرح توسعه  شرکت اهتمام جم 117
 نایع کوچ  استان واستفاده از حداکثر ظرفیت تولیدفعال سازی ص 118
 در استان)فسفات،بیتومین ، دولومیت( 2انجام مطالعات اکتشافی معادن طبقه  119
 درصد60تکمیل و راه اندازی طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی  120
 ایجاد پایانه و اسکله صادرات مواد معدنی 121
 نایع دستی بوشهرایجاد خانه فرش و ص 122
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 عنوان پروژه ردیف
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 شهریور برازجان 17نوسازی بیمارستان  123
 راه اندازی و احداه اورژانس عمومی و هسته ای در بیمارستان شهدای خلیج فارس 124
 احداه بیمارستان قلب بوشهر 125
 سیستم بهداشتی استاننوسازی زیرساخت های  126
 طرح کلینی  های ثابت و سیار سالمت دهان و دندان 127
 احداه کلینی  تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه بوشهر 128
 احداه مرکز سرپایی و غربالگری سرطان در شهر بوشهر 129
 احداه مرکز رادیوتراپی در شهر بوشهر 130
 و جاده ای فاقد ساختمان و مستقر در کانکسپایگاه اورژانس شهری  37احداه ساختمان  131

 اداره کل انتقال خون
 تهیه فرآورده های دارویی مشت  از پالسما 132

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 احداه دهکده گردشگری امید بوشهر 133
 ایجاد منطقه نمونه گردشگری تپه چگاسه 134
 ی حمادایجاد منطقه نمونه گردشگر 135
 احداه دهکده گردشگری دل آرام 136
 احداه دهکده گردشگری گناوه 137
های بهر حاج نوشاد و بهر باغ از توابع شهرستان جم استان های گلیم بافی در روستاهتوسعه و گسترش کارگاه 138

 بوشهر
 دانشگاه خلیج فارس

 تکمیل ساختمان مجتمع پاوهش و فناوری دانشگاه 139
 شکده کسب و کاردان 140
 راه اندازی مرکز رشد و فناوری دریا 141
 تجاری ازدیاد کشت بافتی نخل خرما -راه اندازی مجتمع پاوهشی 142
 راه اندازی، ارتقاء و بازتوان شناختی دانشگاه خلیج فارس 143
 راه اندازی مرکز آموزش زبان 144
 فارسراه اندازی مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه خلیج  145

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 برگزاری همایش ی  روزه با عنوان اقتصاد مقاومتی در فرهنگ و هنر در استان 146
 برگذاری نمایش های نقاشی و خوشنویسی با موضو  رعایت اصول اقتصاد مقاومتی 147
 قاومتیبرگزاری نمایشگاه های عکس و پوستر با موضو  آشنایی با اصول اقتصاد م 148
 حمایت از چاپ و انتشار کتاب با موضو  ذیربط 148

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
 ایهای فنی و حرفهارتقای مهارت 150
 ای و کسب و کار بازار محورهای فنی و حرفهارتقا مهارت 151

 


