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  رزیی استان بوشهر و ربانهمسازمان مدرییت 

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر

 شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین عنوان گزارش:

 اوله اول، گام سوم، فصل مرحلارتباط با شرح خدمات: 

 آینده نگاریگروه: 

 5002212B0021303018RE104980301شناسه گزارش: 

 تیم مطالعاتی برنامه آمایش:

 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 توفیق،  مجتبی رفیعیان . حسین آرامی . مرتضی ثابت قدم روزیف مشاوران عالی: 

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

 ی اصلی مطالعاتی:هاسرگروه

 کوروش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

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

 تی: حمید حسین نسببررسی و تحلیل جمعی

 رضا جاللیاداری و سازمانی: -بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:

 مسعود جودت اصل بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

 رامین ساعد موچشی بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 ناصر پیرحیاتیبررسی و تحلیل بخش گردشگری: 

 م سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدیتحلیل نظا بررسی و

 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهی

 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT و گرافیک: مرتضی بیدگلی 

 تلفیق : رضا احمدیان 

 طاها ربانیآینده نگاری: 

 آدرس کارفرما:

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

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

 info@mpob.irنیکی: پست الکترو www.mpob.irآدرس جایگاه الکترونیکی: 

 آدرس مشاور:

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

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

 info@maab.co.irپست الکترونیکی:.maab.co.ir wwwسایت اینترنتی: 

 www.amayeshboushehr.irایت برنامه آمایش استان بوشهر: س

  

http://www.mpob.ir/
mailto:info@mpob.ir


 

 

 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان
 مدیر اجرایی:                        مدیر فنی: مشاوران عالی: دکتر فیروز توفیق

 / نصیبه قاسمیانسونیا کریمی نجد عطایی/ سعید آرمان خواجه برج سفیدی دکتر مجتبی رفیعیان ودکتر حسین آرامی

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

 مدیر گروه: کوروش کمالی

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 ا جاللیرضمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 نصیبه قاسمیان

 مدیر گروه: حمید محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 گروه بررسی و تحلیل محیط زیست:
 های زیربنایی:گروه تحلیل ویژگی

 مدیر گروه: صدیقه فیضی اصل مدیر گروه: مسعود جودت

 حسن خاکسار گروه بررسی و تحلیل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی مدیر گروه: محمدساالری مجد رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری لیل اجتماعی و فرهنگی:گروه بررسی و تح

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

 مدیر گروه:مرتضی بیدگلی سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 مهسا جالل وندی گروه بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری: هلل قدرتییدا

 مدیر گروه: رامین ساعد احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 بیتا شهیدی

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

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

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حمید حسین نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 مجتبی رفیعیان 

 آرمان خواجه برج سفیدی گروه بررسی و تحلیل نظام سکونتگاهی:

 حسین آرامی مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی گروه آینده نگاری:

 کاردانهافشین  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها ربانی

 رامین ساعد موچشی یحیی جعفری منصور صنیعی

 میرطاهرموسوی دگلیمرتضی بی نیلوفر دهقان شعار

 میرزایی اهللحجت آذین باقرنیا نصیبه قاسمیان

 بهزاد بهروزی اصفهانی شعار نیلوفر دهقان تهمینه الدی

 مسعود جودت اصل گروه بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: گروه بررسی و تحلیل حوزه بخش گردشگری:

  نصور امراللهیمدیر گروه: م مدیر گروه: ناصر پیرحیاتی

  پناه یدرحمحمدباقر  هدی پورپیرعلی

  حسین صادقی سمن ونستانی

   فریده آذربان



 

 أ

 فهرست مطالب

 ح ........................................................................................................................................................ شگفتاریپ

 3 ................................................................................................... نیادیبن دافاه لیتحل و ییشناسا -1-3-1

 7 ............................................................................................................ اهداف مجموعه ییشناسا 

 9 .................................................. یزیربرنامه نظام در کالن یهابرنامه و استان شیآما اهداف -1-3-1-1-1

 12 ............................................................................... اهداف یمحورها و یموضوع یبندطبقه -1-3-1-1-2

 13 ............................................................. فرادست اسناد اساس بر اهداف مجموعه ییشناسا -1-3-1-1-3

 29 ............................................................................... موجود وضع مطالعات از برگرفته اهداف -1-3-1-1-4

 35 ........................................... کپارچهی یینها اهداف مجموعه و یموضوع یهاپانل یبرگزار -1-3-1-1-5

 45 .......................................................................................................... نیادیبن فاهدا ییشناسا 

 47 ...................................... یینها-یمقطع اهداف شبکه و نیادیبن اهداف مراتبسلسله نییتب 

 47 ............................................................................................................ اهداف مراتبسلسله -1-3-1-3-1

 11 ................................................................................................ یینها-یمقطع اهداف شبکه -1-3-1-3-2

 15 ............................................................. نیادیبن اهداف یهاتعارض ییشناسا و یبندجمع -1-3-1-3-3

 16 ........................................................................................................................................................... : منابع

 77 .......................................................................................................................................... : 1 شماره وستیپ

 77 ............. ( نخست شیرایو - اول دور)  اهداف یاحصا خصوص در یتخصص یها پانل یبرگزار مستندات

 97 ................................................................................................................................................. : دوم وستیپ

 97 ........................................ ( : دوم دور)  اهداف یاحصا خصوص در یتخصص یها پانل یبرگزار مستندات

 



 

 ب

 فهرست جداول

 11 ................................................... اهداف ازنظر ریزیبرنامه رویکردهای سایر با آمایش رویکرد مقایسه:  1 جدول

 11 .................................. فضایي آمدهایپي ازنظر ریزیبرنامه رویکردهای سایر با آمایش رویکرد مقایسه:  2 جدول

 دهه در کنندههیته یهادستگاه کیتفک به رانیا یامنطقه یهابرنامه و هاطرح اهداف و هاضرورت: 3 جدول

 11 ............................................................................................................................................................... گذشته

 12 ....................................................... مطالعات در نیادیبن اهداف لیتحل و یيشناسا يموضوع یمحورها:  4 جدول

 13 .................................................... فرادست اسناد در اهداف مجموعه یيشناسا در یامنطقه و يمل اسناد:  5 جدول

 14 .......................................................... یامنطقه و يمل فرادست اسناد در تجارت محور در اسناد اهداف:  6 جدول

 15 ................................................ یامنطقه و يمل فرادست اسناد در معدن و صنعت محور در اسناد اهداف: 7 جدول

 16 ...................................................... یامنطقه و يمل فرادست اسناد در یکشاورز محور در اسناد اهداف:  8 جدول

 17 .................................................... یامنطقه و يمل فرادست اسناد در یگردشگر محور در اسناد اهداف:  9 جدول

 17 .......................... یامنطقه و يمل فرادست اسناد در يسکونتگاه نظام و تیجمع محور در اسناد اهداف:  11 جدول

 19 ..................................................... یامنطقه و يمل فرادست اسناد در ونقلحمل محور در اسناد اهداف: 11 جدول

 21 ............................... یامنطقه و يمل فرادست اسناد در یانرژ و گاز نفت، رمحو در مورداشاره اهداف:  12 جدول

 21 ............ یامنطقه و يمل فرادست اسناد در یریگمیتصم نظام و یيحکمروا محور در مورداشاره اهداف:  13 جدول

 23 ...................................... یامنطقه و يمل فرادست اسناد در یفناور و علم محور در مورداشاره اهداف:  14 جدول

 23 ...... یامنطقه و يمل فرادست اسناد در يعیطب منابع و ستیز طیمح ساختار محور در اشاره مورد اهداف:  15 جدول

 25 ............................. یامنطقه و يمل فرادست اسناد در يفرهنگ و ياجتماع محور در اشاره مورد اهداف:  16 جدول

 27 ..................................................... یامنطقه و يمل فرادست اسناد در آب محور در اشاره مورد اهداف: 17 جدول

 29 ....................................................................................................................... تجارت محور اهداف:  18 جدول

 29 ............................................................................................................. معدن و صنعت محور اهداف: 19 جدول

 31 ............................................................................................................... یفناور و علم محور اهداف: 21 جدول

 31 ................................................................................................................. یگردشگر محور اهداف:  21 جدول

 31 ............................................................................................................................ آب محور اهداف:  22 جدول

 31 ................................................................................................................... یکشاورز محور اهداف:  23 جدول

 31 ..................................................................................................... يفرهنگ و ياجتماع محور اهداف:  24 جدول



 

 ت

 31 .......................................................................................... يعیطب منابع و ستیزطیمح محور اهداف:  25 جدول

 32 ......................................................................................... يسکونتگاه نظام و تیجمع محور اهداف:  26 جدول

 32 ................................................................................................................... ونقلحمل محور اهداف:  27 جدول

 33 ....................................................................................................... یانرژ و گاز نفت، محور اهداف:  28 جدول

 33 ................................................................................... یریگمیتصم نظام و یيحکمروا محور اهداف:  29 جدول

 33 .................................................................................. هگان 12 یها محور کیتفک به اهداف مجموعه: 31 جدول

 37 ................................................................................ یانرژ و گاز نفت، محور یينها اهداف مجموعه:  31 جدول

 38 ........................................................................................... یگردشگر محور یينها اهداف مجموعه:  32 جدول

 38 ....................................................................................... یفناور و علم محور یينها اهداف مجموعه:  33 جدول

 39 .................................................................... يعیطب منابع و ستیزطیمح محور یينها اهداف مجموعه:  34 جدول

 41 ...................................................................................................... آب محور یينها اهداف مجموعه:  35 ولجد

 41 .............................................................. یریگمیتصم نظام و یيحکمروا محور یينها اهداف مجموعه 36 جدول

 41 .............................................................................. يفرهنگ و ياعاجتم محور یينها اهداف مجموعه:  37 جدول

 42 .................................................................. يسکونتگاه نظام و تیجمع محور یينها اهداف مجموعه:  38 جدول

 43 ............................................................................................. ونقلحمل محور یينها اهداف مجموعه: 39 جدول

 43 ............................................................................................ یکشاورز محور یينها اهداف مجموعه:  41 جدول

 44 ................................................................................................ تجارت محور یينها اهداف مجموعه:  41 جدول

 45 ...................................................................................... معدن و صنعت محور یينها اهداف مجموعه :42 جدول

 47 ................................. استان شیآما برنامه مطالعات در يموضوع گانه 12 یمحورها در نیادیبن اهداف:  43 جدول

 62 .................................................................................... گانه 12 یها محور در يانیم و نیادیبن اهداف: 44 جدول

 71 ........................................ محدود سطح مشارکت در اهداف یاحصا جهت در شده برگزار یها انلپ : 45 جدول

 91 ...................................... یينها انداز چشم و اهداف یاحصا جهت دوم دور در دهش برگزار یها پانل:  46 جدول
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 فهرست نمودارها

 8 .............................................................................................بوشهر استان شیآما اهداف نیتدو ندیفرآ:  1 نمودار

 49 .................................................. یانرژ و گاز ، نفت محور در خرد و يانیم ن،یادیبن اهداف مراتبسلسه: 2 نمودار

 51 ............................. یریگمیتصم نظام و یيحکمروا محور در خرد و يانیم ن،یادیبن اهداف مراتبسلسله:  3 نمودار

 51 ................................ يسکونتگاه ساختار و تیجمع محور در خرد و يانیم ن،یادیبن اهداف مراتبسلسه:  4 نمودار

 52 .............................................................. ونقلحمل محور در خرد و يانیم ن،یادیبن اهداف مراتبسلسه:  5 نمودار

 53 ............................................................. یگردشگر محور در خرد و يانیم ن،یادیبن اهداف مراتبسلسه: 6 نمودار

 54 ......................................................... یفناور و علم محور در خرد و يانیم ن،یادیبن اهداف مراتبسلسه:  7 نمودار

 55 ...................................... يعیطب منابع و ستیزطیمح محور در خرد و يانیم ن،یادیبن اهداف مراتبسلسه: 8 نمودار

 56 ................................................. يفرهنگ و ياجتماع محور در خرد و يانیم ن،یادیبن اهداف مراتبسلسه: 9 نمودار

 57 ............................................................. یکشاورز محور در خرد و يانیم ن،یادیبن اهداف مراتبسلسه: 11 نمودار

 58 ...................................................................... بآ محور در خرد و يانیم ن،یادیبن اهداف مراتبسلسه: 11 نمودار

 59 ................................................................. تجارت محور در خرد و يانیم ن،یادیبن اهداف مراتبسلسه: 12 نمودار

 61 ...................................................... نمعد و صنعت محور در خرد و يانیم ن،یادیبن اهداف مراتبسلسه: 13 نمودار

 64 .................................................. بوشهر استان شیآما برنامه مطالعات در یينها - يمقطع اهداف شبکه: 14 نمودار

 67 ................................................................................................................ نیادیبن اهداف یهاتعارض: 15 نمودار
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 فهرست تصاویر

 46 .......................................................................................... يمقطع و نیادیبن به اهداف کیتفک ندیفرآ:  1 ریتصو

 71 ........................................................ 27/14/95مورخ استان یها تیمامور و اندازکالن چشم نییتب پانل: 2 ریتصو

 72 ....................................................................... 27/14/95مورخ استان یها تیمامور و اندازکالن چشم: 3 ریتصو

 74 ...................... 27/14/95 مورخ استان یها تیمامور و اندازکالن چشم نییتب انلپ يهماهنگ صورتجلسه: 4 ریتصو

 75 .............................................................. 28/14/95 مورخ تجارت يتخصص پانل يهماهنگ صورتجلسه: 5 ریتصو

 77 .............................................................................................................. 86/34/33مورخ تجارت پانل: 6 ریتصو

 78 ...............................................................................................28/14/95مورخ یانرژ و گاز نفت، پانل: 7 ریتصو

 79 ....................................... 28/14/95مورخ ژهیو مناطق و یانرژ گاز، نفت، پانل يهماهنگ جلسه صورت: 8 ریتصو

 81 ......................................................................................... 28/14/95 مورخ یگردشگر يتخصص پانل: 9 ریتصو

 82 ....................................................................................... 28/14/95 مورخ یگردشگر يتخصص پانل: 11 ریتصو

 84 .................................................................................... 29/14/95 مورخ یوفناور علم يتخصص پانل: 11 ریتصو

 85 ................................................ 29/14/95 مورخ یوفناور علم يتخصص پانل يهماهنگ جلسه صورت: 12 ریتصو

 87 .......................................................................... 29/14/95 مورخ يفرهنگ و ياجتماع يتخصص پانل: 13 ریتصو

 88 ..................................... 29/14/95 مورخ يفرهنگ – ياجتماع يتخصص پانل يهماهنگ جلسه صورت: 14 ریتصو

 91 ................................................................................................... نقل و حمل و يسکونتگاه نظام پنل: 15 ریتصو

 91 ................................................................................................. یانرژو تجارت معدن، و صنعت پانل: 16 ریتصو
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 گزارش  چهارمای بر ویرایش مقدمه

ف شناسایي و تحلیل اهداگزارش  سومبا توجه به نقطه نظرات ناظر محترم آمایش استان بوشهر در خصوص ویرایش 

 ، ذیالً توضیحات مربوطه جهت استحضار اعالم مي گردد. بنیادین

 سوم سخ تکمیلی ویرایشنقطه نظرات و پا

1 

 نقطه نظر
 دبای ممحتر مشاور. اند اهداف شرکت داشته نیدر تدو ياسیشده است که رهبران س انیب رانگی میدر بخش اهداف تصم 8در ص

 بهره برده است. يو در چه پانل ياسیگروه از رهبران س ای کیکدام  یکه از رهنمودها دینما دیق قاًیدق

 پاسخ تکمیلي

توان به  يمجلس و شوراها( و نخبگان م ندهی)نماياسیرهبران س ،ياستان نیمسئول يبررس قیاز طر "رانیگ میاهداف تصم"در بخش 

داشت که  امکان وجود نیا ياسیارتباط با رهبران س یبرقرار نهیدر صورت فراهم شدن زم نی. بنابراافتیمورد انتظار دست  يخروج

ت که اس یساز و کار یدارا ياسیکاس داد. الزم به ذکر است که تدارک جلسه با رهبران سانع ارشدر گز زینقطه نظرات آنها را ن

مهم محقق نشد. با توجه به موارد مطرح شده و تالش  نیدر استان بوشهر ا لیدل نیباشد، به هم ينم ریاز موارد امکان پذ یاریدر بس

 باشد. يانجام کار منطق ندیدر فرآ "ياسیران سرهب"تم یرسد قرار دادن آ يارتباط، به نظر م نیا یبرقرار یبرا

2 

 نقطه نظر
 ياجتماع ،یاقتصاد های¬تیفعال یریقرارگ يسه نظام)خرد، کالن، و توسعه( بر چگونگ نیتمرکز ا کردی: رو1در جدول  11در ص 

 .باشد ينم طیبر بستر مح يتیو جمع

 پاسخ تکمیلي

مطالعات آمایش سرزمین، سازمان مدیریت و "جدول موردنظر از  نکهیه اول امورد دو نکته وجود دارد. نکت نیدر ارتباط با ا

، و سه نظام)خرد، کالن نیتمرکز ا کردیرو "عبارت  نکهیباشد. نکته دوم ا يمشاور نم ياخذ شده است و ابداع "1383ریزی، برنامه

اظر محترم عنوان که توسط ن "دباش ينم طیحبر بستر م يتیو جمع ياجتماع ،یاقتصاد های¬تیالفع یریقرارگ يتوسعه( بر چگونگ

 شود. حیباشد و الزم است منظور از آن تشر يمشاور قابل فهم نم یشده است برا

3 

 است. يانسان های تیو فعال تیجمع ست،یز طیمح يتعادل بخش شی: هدف اما2در جدول 11در ص  نقطه نظر

 پاسخ تکمیلي
مطالعات آمایش "ماخذ جدول  نیمختلف عنوان شده است نه اهداف آن.  عالوه بر ا یاه کردیدر رو یيفضا یها امدیجدول پ نیدر ا

 شده بر اساس سند در دسترس بوده است. انیعبارت ب نیباشد. بنابرا يم "1383ریزی، سرزمین، سازمان مدیریت و برنامه
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 نقطه نظر

 :موارد اشاره شده بود نیبه ا زین يقبل های يابیر ارزگردند د يبررس زین ریاست که اسناد ز ازین ياسناد فرادست نهیدر زم

 يمیپتروش يلیتکم عیراهبرد و توسعه صنا يسند مل 

 توسعه بخش نفت و گاز يسند مل 

 کشور یراهبرد انرژ يسند مل 

 التیتوسعه ش يسند مل 

 یتوسعه کشاورز يسند مل 

 یآب کشاورز يسند مل 

 توسعه صنعت و معدن يسند مل 

 کشورآب  يسند مل 

 پاسخ تکمیلي

شاور قرار ندارد و موارد        شتر یهمان گونه که پ سترس م سناد فوق الذکر در د شد همه ا س    تیکه قابل یذکر  ستر نها وجود به آ يد

ست که          ست. الزم به ذکر ا شده ا ضافه  شت به گزارش ا شروع برنامه آما    4دا ست و        شیسال از ابالغ و  شته ا شهر گذ ستان بو ا

در پنل   نیادی اهداف بن  نکه یبا توجه به ا    نیمشااااور قرار نگرفته اسااات. عالوه بر ا   اری اختدر  يبازه زمان   نیا اطالعات مورد نظر در 

 ينظر م قرار گرفته اساات، به یيو توافق نها یچکش کار ،ينیمورد بازب ياسااتان یتوسااط نخبگان و دسااتگاه ها 22/18/97مورخ 

 .دندار یریآن تاث یيهان يکار و خروج یاسناد ذکر شده بر محتوا يرسد بررس

 !!!دیاز مطالعات وضع موجود به اهداف رس توان¬ي: چگونه م4-1-1-3-1بند  29ص  نقطه نظر 5



 

 خ

 سوم سخ تکمیلی ویرایشنقطه نظرات و پا

 پاسخ تکمیلي

ه از اهداف برگرفت یاسناد، در گام بعد یمحتو لیهمان گونه که در گزارش ذکر شده است پس از مطالعه اسناد باالدست و تحل

 يکارشناسان مورد بحث و بررس يداخل يتخصص یشده و در قالب پنل هانظرات کارشناسان ارائه مطالعات وضع موجود بر اساس

 ح،یهت ترجج"در سه عنصر هر هدف شامل  ياز مطالعات وضع موجود در قالب تفکر ارزش همطالعه اهداف برگرفت جیقرار گرفت. نتا

دانست.  یریگ میتصم یشده برا تیهدا تیتوان خالق يالصه مرا به طور خ يقرار گرفت. تفکر ارزش يمورد بررس "و موضوع نهیزم

 یزآشکار سا ،ياهداف با مدل ارزش یساز ياهداف، کم قیدر تحق تیسنجش موفق ياهداف، چگونگ یبندو ساختار یيشناسا

تفکر  قیز طراست که ا یاز جمله موارد میتصم یهافرصت یيو شناسا ،ينفع یذ یریگمیدر تصم هانهیاهداف پنهان، ابداع گز

 قابل انجام است. يارزش

 شیه آمامطالعات برنام یگذار استیو س یزیشرح خدمات بخش برنامه ر یدر راهنما يبه ذکر است که استفاده از تفکر ارزش الزم

 جهت"و  "موضوع"، "نهیزم" رینظ یيروش و مفهوم واژه ها نیا یریبکارگ يشده است. در سند ذکر شده، چگونگ شنهادیاستان پ

 شده است. نیتدو یو توسعه منطقه ا شیسند توسط دفتر امور آما نیشده است. ا انیب "حیترج
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 .اوردیهر محور ب کیجدول به تفک کیمحتوا را در  لیاحصا شده با روش تحل یي، مشاور محترم اهداف نها29است که در ص ستهیبا نقطه نظر

 پاسخ تکمیلي
از مجموع اهداف حاصل از مطالعات مشاور قرار  يگانه، جدول 12 یاول مربوط به محورهادر گزارش اعمال شد. بعد از ارائه جد

 داده شده است.

7 
 نقطه نظر

 انجام گردد: ریاصالحات ز 41تا  33جدول 36در ص 

  گردد. منتقل یکشت به بخش کشاورز نینو های وهیش جیترو زیبه بخش آب و ن داریمنابع آب پا نی: هدف تام33جدول 

 هدف استفاده از تجارب مسئوالن .... حذف گردد.35ل جدو : 

 الح گردد اص يمل یریگ-میقدرت استان در نظام تصم شیبه صورت افزا يمل یرگی میقدرت استان در تصم شیهدف: افزا

 يانگکالن استان، کلمه بازر يبازرگان تیری.... حذف گردد و در هدف بهبود ساختار مدنهیسهم استان در زم شیافزا زیو ن

 حذف گردد.

 در گزارش اعمال شد. پاسخ تکمیلي

8 
 .دینما انیاز محورها ب کیهر  کیرا به تفک 33تا  29به اهداف ص  دنیاست که مشاور محترم به طور خالصه نحوه رس ستهیبا نقطه نظر

 مطرح شده است. 5مساله در سوال  نیاست و ا یسوال تکرار نیا پاسخ تکمیلي

9 
 نقطه نظر

 بهره به ارتقا گویمحور حذف گردد. و هدف: توسعه پرورش م ایدر یيغذا عیصنا داریاز هدف توسعه پا داری: کلمه پا39دول در ج

 .ابدی رییتغ  گویمزارع پرورش م وری

 در گزارش اعمال شد. پاسخ تکمیلي

11 
 گردد. انیب 43و  42رفرنس مطالب ص  نقطه نظر

 رفرنس هستند. یدول وجود دارد که داراصفحه ها دو ج نیدر ا پاسخ تکمیلي

11 

 حذف گردد. 44ص  1 ریتصو نقطه نظر

 پاسخ تکمیلي
ار نمود نیشرح خدمات و نظر مشاور، وجود ا یراهنما یمفهوم مورد نظر ارائه شده است و با توجه به محتوا شینمودار جهت نما نیا

 است. یضرور

12 

 حذف گردند. 45مطالب ص  نقطه نظر

 پاسخ تکمیلي

اهداف  نیا کین در ادامه به تفکباشد که الزم است مطرح شود تا بتوا يم يو مقطع نیادیبخش در ارتباط با اهداف بن نیا حاتیتوض

استان  شیمطالعات برنامه آما یگذار استیو س یزیشرح خدمات بخش برنامه ر یبخش از راهنما نیمطالب ا نیپرداخت. عالوه بر ا

 رسد. يبه نظر م یضرور يمبان نیا جودو نیاقتباس شده است. بنابرا

13 

 اصالح شود. هیرو نیا زیباشد و در کل گزارش  ن يو جزئ يانیم ن،یادیاهداف به صورت بن یبندمی: تقس46ص  قطه نظرن

 پاسخ تکمیلي
زارش دهد اما در گ يو خرد بهتر مفهوم موردنظر را ارئه م يانیاست که اهداف در سه سطح کالن، م نینظر مشاور بر ا نکهیبا وجود ا

 استفاده شده است. يواژه هدف خرد از هدف جزئ یبه جا

 اهداف پرداخته شده است. نیو رفع تعارضات ب يصفحات به شبکه اهداف مقطع نیحذف شوند. در ا 64تا  58ص  نقطه نظر 14



 

 د

 سوم سخ تکمیلی ویرایشنقطه نظرات و پا

 پاسخ تکمیلي

رح ش یرجوع به راهنما نیو هنچن "یينها-يو شبکه اهداف مقطع نیادیسلسله مراتب اهداف بن نییتب -3-1-3-1"بر اساس بند 

 تیه اهمبا توجه ب نیباشد. عالوه بر ا يگزارش م نیا یها ياز خروج يکیبوده و  يالزام یينها-يشبکه اهداف مقطع میخدمات، ترس

ورد م زیاهداف ن نیها الزم است تا تعارضات ب استیراهبرد ها و س نیآن در تدو یثرگذارکار و ا ندیموضوع تعارضات در فرآ

 .ردیقرار گ يبررس

15 
 نقطه نظر

رش و شفاف در گزا قیبه نمودارها را به طور دق دنینحوه رس يستیمشاور محترم با ن،یادیسلسله مراتب اهداف بن یدر نمودارها

 دهد. حیتوض

 در گزارش اعمال شد. پاسخ تکمیلي

16 

 نقطه نظر
نمودار  کی و شفاف در قالب قیرا به طور دق نیادیبه اهداف بن دنیگزارش مشاور محترم نقشه راه رس یکه در ابتدا گردد يم شنهادیپ

 دهد. حیتوض را آن و سپس مرحله به مرحله نییتب

 پاسخ تکمیلي
 در گزارش یمربوط به هر بخش به صورت نوشتار اتیارائه شده است. قابل ذکر است که جزئ 1کار در نمودارانجام  يکل ندیفرآ

 انعکاس داده شده است.
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 پیشگفتار

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

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

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

مله تدوین ج متفاوت است، از آن هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکمقیاس ملي از مراحل مختلفي  

و  اهداف اندازچشمي به تدوین پژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیاني است. سطح راهبردی با الگوی 

یاتي به عمل و سطح کنديمي مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملي  و  پردازديم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازديمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازینموردی هاپروژهو  هاطرح ارائه

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

رح صلي شا و ارکان.مراحل پردازديم شدهينیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابي اقدامات و تحوالت ناشي از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

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

ربیات جهاني و تج هاوشرشود.فصل دوم، به مطالعه و بررسي مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسي و ارزیابي مي فرادست

یش های مکاني آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتي پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

ی عمومي را به انجام اجماع سازي همکاری و  دهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیي شناسااست.فصل چهارم، 

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در اولویت منظوربهاستان  مسائلبندی شناسي و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به مي

های اصلي و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتي الزم برای تهیه ادایت طرحفصل هشتم نیز به معرفي و هارزیابي سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتي استان

یعي و بررسي و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسي و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

داری و سازماني، ا -ي و تحلیل سیاسي، بررسي و تحلیل اجتماعي و فرهنگي، بررسي و تحلیل اقتصادی، بررسستیزطیمح

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

ها، بررسي و تحلیل تحلیل نظام سکونتگاهي استان و ساختار فضایي آن، بررسي و تحلیل پیوندهای اصلي بین سکونتگاه

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتي در آمایش استان و جمع –ي مالحظات ایمني، دفاع

 دهد.ي قرار ميموردبررساستان را 



 

 ر

ین: شناسایي با عناو چهارفصلی توسعه فضایي اختصاص داشته و شامل وهایسنارو طراحي  اندازچشمگام سوم به تبیین 

تدوین  ی توسعه فضایي استان ووهایسناری استان، شناسایي هاتیمأمورکالن و  اندازشمچو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان مي

ها و سازمان فضایي توسعه، معرفي طرح چهارفصلگام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام 

های کالن (، شامل توزیع مکاني سیاستPolicy Mapها )ه سیاستهای ویژه موضعي و موضوعي توسعه، ارائه نقشپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومي توسعه را شامل مي

ذاری در گشناسایي و برآورد منابع مالي سرمایه چهارفصلگردد و شامل در گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه مي

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه مي مه شراکتریزی مشارکتي، برناتوسعه استان، کلیات بودجه

با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابي و  چهارفصلگام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل 

ي برنامه افزار پایش و ارزیابپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحي و تهیه نرم

 یش است.آما

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتي آمایش

 گردد. در این مرحله طي پنج گام، طرح عملیاتي آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه طراحي مي

صیلي و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازديمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلي آمایش 

ررسي شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعي و موضعي در برنامه آمایش، بررسي تفصیلي قابلیت اراضي 

مدخالن(،  های اجرایي استان، بررسي تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیها و منابع مالي دستگاهها، برنامهطرح

لعات تفصیلي و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم بندی از مطاکمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.مي

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

ین های کالن و تدوتکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابي به اهداف، بازنگری و کنترل سیاس

 های اجرایي توسعه است.سیاست

با عناوین ارائه سازمان فضایي تفصیلي،  چهارفصلدر گام سوم سازمان فضایي توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل 

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتي توسعه ميهای ویژه موضوعي و موضعي توسعه، نقشه سیاستمعرفي طرح

ها با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلي طرح چهارفصلو دارای  گردديمم برنامه عملیاتي توسعه تهیه در گام چهار

، روش جرااهای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلي، برآورد کلي هزینه و پروژه

ها، ي پروژهبندی زماني و مالهای توسعه، اولویتاجرای پروژه منابع مالي و سازماني برای نیتأممالي(، بررسي  نیتأمپیشنهادی 



 

 ز

نگي ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحي برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

اختار سازمان و س چهارفصلشامل گام پنجم نیز که به طراحي نظام پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه اختصاص دارد، 

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

 باشد.اجرایي پایش، ارزیابي و بازنگری مستمر برنامه مي

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابي برنامه آمایش

 شود. و گام، پایش و ارزیابي برنامه آمایش استان انجام ميدر این مرحله طي د

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

زشیابي برنامه، بررسي عه و ارپایش توس دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابي برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابي برنامه، تهیه نرم

های اجرایي استان با برنامه عملیاتي آمایش، بررسي تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتغییرات در محیط

 د.باشمي

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

عي و های موضپذیری برنامه آمایش، بررسي کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسي تحققتعیین

 ساسي در برنامه آمایش است.های ادر برنامه و پیشنهاد بازنگری اسیمقکوچک

سناریوی  و طراحي اندازچشمتبیین  مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح خدمات است. -1-3-1بند  بر اساستوسعه فضایي استان با عنوان گزارش شناسایي و تحلیل اهداف بنیادین 
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 مقدمه

تحلیل اهداف بنیادین مطابق با شرح خدمات برنامه آمایش استان بوشهر در ابتدای گام سوم با عنوان مطالعات شناسایي و 

با ناظر  شده برگزار يشناسروش، ولي با توجه به جلسه باشديمو طراحي سناریوی توسعه فضایي مطرح  اندازچشمتبیین 

ابتدا مطالعات  استراتژیک، در یزیربرنامهبق با روند سنتي مقرر گردید که مطا – فارسجیخلدانشگاه  –محترم برنامه آمایش 

ین توسعه اقدام به شناسایي اهداف بنیاد ازآنپساستان را به انجام رسانده و  یهاتخصصتوسعه آتي بر اساس  اندازچشمتعیین 

له صورت در دو مرح پانل ها وبر مبنای  اج اهداف بنیادین در فرآیند مطالعات برنامه آمایش استان بوشهرراستخاستان شود. 

برگزار شد چارچوب اصلي و ویرایش نخست اهداف بنیادین به همراه  95در مرحله اول که در بهار و تابستان سال گرفت، 

پانل و با توجه به اتمام مطالعات وضع موجود  96در زمستان مرحله دوم  انجام شد.اهداف مقطعي و ترسیم سلسله مراتب آن 

ت که الزم به ذکر اس. نفعان استان انجام شده که مستندات آن در انتهای این گزارش منعکس شده است ذیهایي با حضور 

اهداف طي چندین پنل تخصصي مجددا مورد بررسي قرار گرفت و  97پس از تعیین اهداف بنیادین، در پاییز و زمستان 

 خروجي های نهایي به دست آمد.

فعان و در ن یادین بر اساس اصل مشارکت جویي از ذینانل های شناسایي اهداف باز پسری اولین  همانطور که گفته شد

 یدهانیفرآآموزش  ، رویکرد تفکر ارزشي وینگارندهیآضمن ارائه اصول  ها در این نشست .برگزار گردید 95تابستان 

و بندهای اولیه محورهای  هاچارچوب، باشديمدر این مطالعات  موردنظرمشارکتي که رویکرد  ینگارندهیآعلمي و عملي 

صي . بدین ترتیب خروجي پانل های تخصگذاشته شد نظرتبادلبر اساس مطالعات اولیه مشاور به بحث و و اهداف  چشم انداز

 بارتندعمحور های مورد نظر الزم به ذکر است که موضوعي در استان قرار گرفت.  یهاپانلمبنای انتخاب محورهای  عنوانبه

 از: 

 تجارت -

 صنعت و معدن -

 انرژی ونفت ، گاز  -

 گردشگری -

 علم و فناوری -

 فرهنگيو  اجتماعي -

 یریگمیتصمنظام حکمروایي و  -

 و منابع طبیعي ستیزطیمح -
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 سکونتگاهي جمعیت و ساختار -

 ونقلحمل  -

 کشاورزی -

 آب -

ری برگزا در توسعه استان بوشهر مطالعات جامعي پیش از موردنظراز سوی دیگر جهت انجام دقیق در احصای اهداف 

جامع  صورتبه یامنطقهملي و  یهااسیمقدست در اموضوعي صورت گرفت. بر این اساس اسناد فر –تخصصي  یهاپانل

و  دهش و جایگاهي که استان در این اسناد داشته است تحلیل موردنظرو مجموعه اهداف  قرارگرفتهو ارزیابي  يبررس مورد

 یهاگزارشاست. از سوی دیگر با بررسي و مطالعه  شدهاستخراجمورد اجماع،  گانه 12به تفکیک محورهای  موردنظراهداف 

  .به تفکیک استخراج و با اهداف مستخرج از اسناد فرادست تلفیق شدند اشاره موردمطالعاتي وضع موجود اهداف 

مخاطبان مختلف  گانه اقدام به کسب نظرات 12موضوعي در محورهای تخصصي  یهاپانلمشاور با برگزاری  حالنیدرع

که  هاسمنگروه نهادهای دولتي، نهادهای عمومي و همچنین نمایندگاني از  3که از  ينفعان یذ یهابحثنمود و با استماع 

زارش به که در انتهای گ شدهدهیدتعارضاتي با اهداف توسعه آتي استان  اندگرفتهيمخصوصي قرار  یهاگروه یبندردهدر 

 است.  شدهاشاره آن

نفعان در این فرآیند، اهداف مورد  ی موضوعي در استان و در نظر گرفتن خواست ذیهاپانلپس از برگزاری  تینها در

 .اندشدهمنعکسمجموعه اهداف در این گزارش  صورتبهبازبیني و اصالح قرار گرفت و 

مقطعي و اهداف زیر  شناسایي مجموعه اهداف؛ اهداف بنیادین، اهداف مراتبسلسلهدر گزارش حاضر پس از طي 

 .ستا شدهمیترس هاآنمقطعي در هر یک از محورهای موضوعي شناسایي و نمودار درختي سلسله مراتبي برای هر یک از 

ا ر و ارتباطات مابین اهداف مقطعي و اهداف بنیادین مراتبسلسلهنهایي که  –شبکه اهداف مقطعي نیز در خاتمه گزارش 

 شامل مي شود ارائه شده است.

 یهاگاهدستو متعاقب آن کسب نظرات  شدهارائهو کلیات اهداف  اندازچشماست که گزارش حاضر بر اساس  ذکرقابل

  .تنظیم گردیده است ربطیذ

 صورتبهکه نظرات خود را  اداراتي خصوصاًمربوط به تدوین اهداف و  یهابحثدر  کنندگانمشارکتاز  لهیوسنیبد

 . دیآيمکمال تشکر به عمل  اندداشتهمکتوب به این مشاور اعالم 
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 شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین -1-3-1

دستیابي به اهداف خاصي تدوین و اجرا  منظور به یابرنامههر . دهنديمرا تشکیل  یزیربرنامهاهداف، شاکله اصلي 

نوی، سعادت و کمال در بعد مادی و معدستیابي به  يطورکلبهها هستند، ها و موقعیتاز ارزش برخواسته. اساساً اهداف شوديم

ها و سایر ساختارهای کالن ملت -. جوامع بشری در قالب دولتدهنديماهداف اصلي پیشرفت جوامع بشری را تشکیل 

هدف  مختلفي برای رسیدن به یهاسبکدیني و معنوی، به  یهاارزشملي و  -تاریخي یهاارزشکدام با توجه به  سیاسي، هر

زماني  یهاازهبمليِ توسعه در  یهابرنامه. تدوین کننديمدستیابي به سعادت و کمال مادی و معنوی( تالش اصليِ پیشرفت)

، بخشي، سازماني و... همگي یامنطقه یهابرنامه، تهیه هاآنملي و تالش برای رسیدن به  یاندازهاچشممختلف، تدوین 

، اندازشمچبرای دستیابي به اهداف از طریق تدوین سند ملي  یزیرهبرنامبرای رسیدن به اهداف هستند. در ایران  یيهاگام

ملي در  اهداف. ردیگيمبخشي انجام  یهابرنامهساله توسعه( و آمایش سرزمین و  5 یهابرنامهملي توسعه ) یهابرنامه

 یزیربرنامه هانآدستیابي به  و برای افتهیتبلورخاص در آمایش استاني  طوربهتوسعه استاني و  یهاطرحریزتر در  یهااسیمق

خاصي بر اهداف در تهیه سند آمایش استاني شده است،  دیتأکآمایش استاني  یهاطرح. در رویکرد جدید تهیه شوديم

است.  رارگرفتهقتوسعه و بر اساس تفکر ارزشي در دستور کار  یهااستیستعیین اهداف در نخستین گام تدوین  کهینحوبه

از  هرکدامملي و نیز اهداف موجود در اسناد ملي در  یهاآرمانو  هاارزشعه اهداف استان بر اساس در این بخش مجمو

و بر اساس نظرات کارشناسان در قالب تفکر ارزشي، اهداف بنیادین و شبکه اهداف  شدهاستخراجموضوعات محوری 

جامعه اعم از اجتماعي، اقتصادی  یهاخواست، هدف عبارت است از غایت یزیربرنامهدر  است.  شدهمشخصنهایي  -مقطعي

ممکن  . هدفشوديمتدوین  هاآنبه  يابیدستها برای حاکم بر جامعه است و برنامه یهاارزشو فرهنگي که منبعث از نظام 

رد. ن کدرجه نسبي تحقق آن را تعیی توانيماست کیفي یا کمي باشد ولي دارای این ویژگي است که در پایان زمان برنامه 

، ناظر به دوره زماني برنامه است و باید طي برنامه گردنديماهداف کلي برنامه که در چارچوب اهداف آرماني تعیین 

 یزیررنامهبمشخص شوند که قابلیت کمي شدن در مراحل بعدی  یاگونهبهتحقق یابد. لذا این اهداف الزم است  المقدوريحت

 دنظرممعیني در آینده  زمانمدتظرف  ستیبايممیزان ارزشي است که یک شاخص ، هدف گریدعبارتبهرا داشته باشند. 

 (. 1394به آن درجه برسد ) مستندات برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي، 

 ، در طرح آمایش سرزمین با توجه به ماهیتشوديمترکیبي استفاده  یهاروشتعیین و تدقیق اهداف طرح، از  منظوربه

مبنا  عنوانبهد راهبردی دار یزیربرنامهبردی آن، در تبیین اهداف بنیادین رویکرد تفکر ارزشي که سنخیت بیشتری با راه

ن دارند و اهمیت بنیادی هاارزشکه در هر موقعیت تصمیمي،  شوديم دیتأکاست. در این تفکر بر این نکته  شنهادشدهیپ



تحل  ییشناسا  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

4 

( فقط به این خاطر است که هایریگجهت، راهبردها، و هااستیس، هابرنامه، هاطرح، هااقدامها )شامل موضوعیت گزینه

 ها هستند.ابزاری برای تحقق ارزش

 استراتژیک  یهاارزش

ری مفهوم نظ یهاجنبهفالسفه بوده است. در مورد  موردتوجهتصویر آینده هستند و از دوران تمدن یونان باستان  هاارزش

 ردمواست و در چند دهه اخیر موضوع ارزش به دلیل آثار ویژه و اهمیت وافری که دارد  دهشانیب، مطالب بسیاری 1ارزش

 است.  قرارگرفتهاندیشمندان  توجه

 هايژگیو. این شونديمو یا با تغییر اندکي مواجه  ابندیينمهستند که در طول زمان تغییر  یيهايژگیودارای  هاارزش

 از:  اندعبارت

 . اندمشترکمیان مردم  هاارزش -

 به قضاوت فردی افراد بستگي ندارند.  هاارزش -

 . اندهمراهبا عواطف  هاارزش -

 نسبتاً ثابت و بادوام هستند.  هاارزش -

گي ، در ایستارهای دیني و فرهنهستند ارتباطضمن آنکه با موجودیت نظام سیاسي در  یاجامعهبنیادین در هر  یهاارزش

 هاارزش. این دارند قراراز قدسیات  یاهالهدر  رونیازاو  اندجامعهل نظام صدقي و ارزشي آن . پس حامدارند شهیرجامه نیز 

 و فیتعري در چگونگ هاملتو  هادولتتفاوت و تمایز  درواقع. باشنديمسیاسي نیز  یهانظامجغرافیای هویتي  کنندهمیترس

 توانديم بنیادین یهاارزشباشد،  یاریو معي یک کشور مالک . اگر برای شناخت منافع ملشوديمهویدا  هاارزشترسیم این 

 (. 166، 1391، قربان زادهنسخه مناسبي برای این منظور باشند)

ارزش، ذاتي و درون اشیاء نیست، بلکه در درون ماستو آن نحوه برخورد انسان با محیط زندگي : »دیگويمون میسس 

در خارج از قلمرو علم است، نه به خاطر اینکه  هاارزشته که مسائل مربوط به همچنین برتراند راسل اظهار داش« خویش است.

 مییگويم کهيهنگامکالً در خارج از قلمرو دانش قرار دارند.  هاآن، بلکه بدان خاطر که شونديمبه فلسفه مربوط  هاارزش

، بلکه در حقیقت احساسات دروني میکنينمچیزی دارای ارزش است، این موضوع را فارغ از احساسات شخصي خود بیان 

 . میینمايبازمخود را 

رح زیر بیان کرده . جیمز یلر استنتاجات آنان را به شاندرفتهیپذتعبیر ذهني بودن را « نظریه تصمیم» پردازانهینظرتقریباً تمام 

ادراک و طرز تفکر فرد ارزش یک متعلقه دروني موجود بشری است و طرز تلقي مربوط به ارزش، در درون نظام »است: 

                                                      
1 - Axion 
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را  هانآقرار دارد. به همین دلیل، چون یک متعلقه خارجي )عوامل فیزیکي( یا جزو اعمالي نیست که بشر  رندهیگمیتصم

تعیین ارزش یک عامل فیزیکي و یا علمي، الزم  منظوربه، بنابراین دهديمنسبت  هاآنرا که  یيهاارزشو  کنديمارزیابي 

ه بنابراین هر تصمیمي که با مفهومي به نام ارزش آمیخت« را ارزیابي کنیم. هاآندر مورد  رندهیگمیتصم است که طرز تلقي

رای . بقرارداد يموردبررسو ...  يشناسروان، مذهب، فلسفه و يشناسجامعهآن را از دیدگاه گوناگون مانند  توانيماست 

 از:  اندعبارتسطوح ارزش را تعریف کرد. این سطوح  باید هاآن ترآسانارزش و تعیین  یهاشهیردرک بهتر 

 استراتژیک )مذهب، ایدئولوژی، سیاست و حکومت(  یهاارزش -

 حد واسط )فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی(  یهاارزش -

 قومي  یهاارزش -

 حد پایین )غریزی(  یهاارزش -

 اندازچشمو  اهدافط( مبنای تدوین دو نوع اول اهداف )اهداف استراتژیک و اهداف حد واس ر سند آمایش استاند

 یرأمردم با  و شوديماساسي منعکس  قانونخاص در نظام حاکمیتي و  طوربه. مبنای شناسایي این اهداف ردیگيماستان قرار 

 . دهنديمنشان  شدهنییتع یهاارزشانتخاباتي همراهي خود را با  یندهایفرآدادن به قانون اساسي و مشارکت در 

 نظام جمهوری اسالمی ایران  یهاارزشو  هاآرمان

توحیدی اسالم  ينیبجهاندر  .دانديمخود را حرکت در مسیر طرح جامع اسالم  تیمأمورجمهوری اسالمي ایران اساساً 

یران سرآغاز حرکت ملت ا عنوانبهخالصه انقالب اسالمي ایران  طوربهمبدأ، مقصد، مسیر و برنامه جامع حرکت معین است. 

 یهاوعدهاسالم ناب محمدی )ص( نقطه شروع فرآیندی است که سرانجام خود را در تحقق  یهاآرمانجهت اهداف و در 

 . دانديمکره زمین و تشکیل جامعه آرماني اسالم، تحت حکومت جهاني و حقه مهدی موعود )عج(  یدرروالهي 

آمال و آرزوهای یک ملت، تحت  : هاآرمانباشد. « هاارزش»و « هاآرمان»باید برخاسته از  اندازچشممباني ارزشي 

گویند که معموالً دارای بار ارزشي و اعتقادی آن نظام بوده و محدود به زمان معیني نیست. « هاآرمان»حاکمیت یک نظام را 

 : شوديمکه برگرفته از قانون اساسي است اشاره  هاآرماندر ادامه به برخي از 

 .به مفهوم گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به خود مستقل یاجامعهبنا نهادن  استقالل:

 رقرارشدهببا مسئولیت در آن  توأمباشد. آزادی،  شدهينفکه در آن هرگونه استبداد فکری  یاجامعهبنا نهادن  آزادی:

 باشد و آزادی انتخاب شغل در آن رعایت شده باشد.

وت انساني متفا یهاتیخالقدر آن رشد کنند، استعدادها شکوفا شوند و  هاانسانکه  یاجامعهبنا نهادن  توسعه انسانی:

 در آن بروز کنند. 
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، وپرورشآموزشکه در آن نیازهای ضروری انسان )مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،  یاجامعهبنا نهادن 

 باشد.  شدهنیتأمتکاملي انسان و تأمین اجتماعي( در جهت استمرار حرکت  يبدنتیتربتشکیل خانواده، 

ماعي و عدالت اجت شدهنیتأمکه در آن امکانات مساوی و متناسب و کار برای  همه  یاجامعهبنا نهادن  توسعه اجتماعی:

 در آن حاکم باشد. 

ول تح ررونددکه در آن تمامي عناصر اجتماع، مشارکت فعال و گسترده  یاجامعهبنا نهادن  توسعه سیاسی و مشارکت:

 باشد.  شدهسپرده هاآنجامعه داشته باشند و سرنوشت مردم به دست خود 

، عالوه ر فردهباشد که  شدهمیتنظ يبه صورتآن  یاقتصادکه نظام  یاجامعهبنا نهادن  توسعه اقتصادی و خودکفایی:

ظام توسعه با ن یاجامعهبر تالش شغلي، فرصت و توانایي کافي برای خودسازی معنوی، سیاسي و اجتماعي داشته باشد. 

 اقتصادی که مبتني بر سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است. 

ات تولید شیبرافزاخودکفا در علوم، فنون، صنعت، کشاورزی، امور نظامي با تأکید  یاجامعههمچنین بنا نهادن 

 .نیازهای عمومي کنندهنیتأمکشاورزی، دامي و صنعتي و 

ر آن از که د یاجامعهکه در آن حاکمیت قانون مستقر باشد و  مدارقانون یاجامعهادن بنا نه توسعه قضایی و حقوقی:

 حقوق مردم پاسداری شود و مرد و زن، از هر قوم، قبیله، رنگ، نژاد و زباني، در برابر قانون مساوی باشند. 

 در آن ممنوع باشد.  ستیزطیمحآالینده و مخرب  یهاتیفعال، وظیفه عمومي تلقي شود و ستیزطیمححفاظت از 

ح از منابع طبیعي و استفاده از درآمدهای ملي در سط یبرداربهرهکه  یاجامعهبنا نهادن  توسعه مناطق گوناگون کشور:

میان مناطق مختلف کشور به نحوی انجام شود که هر منطقه به فراخور نیازها و  یاقتصاد یهاتیفعالو توزیع  هااستان

 سرمایه و امکانات الزم را در دسترس داشته باشد.  استعدادهای رشد خود،

 باشد و تشکیالت طردشدهناکارآمد در آن  یساالروانیدبنا نهادن جامعه که نظام جامعه که نظام  تحول نظام اداری:

 از آن حذف گردیده باشد.  یرضروریغ

برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد  یهافرصتبرخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایي،تأمین اجتماعي،  رفاه ملی:

 مطلوب.  ستیزطیمحاز  مندبهرهفقر، فساد، تبعیض و  دورازبهمستحکم خانواده ، 

که سیاست خارجي آن بر اساس معیارهای اسالمي، تعهد برادرانه نسبت به همه  یاجامعهبنا نهادن  سیاست خارجی:

ت ارضي، ، حفظ استقالل و تمامییریپذسلطهو  یيجوسلطهفي هرگونه از همه مستضعفان جهان، ن غیدريبمسلمانان و حمایت 

 غیر محارب استوار گردد.  یهادولتمتقابل با  زیآمصلحو روابط  گرسلطه یهاقدرتعدم تعهد در برابر 
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ی و دائتالف و اتحاد ملل اسالمي و وحدت سیاسي، اقتصا هیبر پاکه سیاست کلي آن  یاجامعهبنا نهادن  جهان اسالم:

 فرهنگي جهان اسالم استوار شود. 

ربوطه، م یهایزیربرنامهقوانین و مقررات و  همهآنکه در  یاجامعهبنا نهادن  واحد بنیادین جامعه(: عنوانبهخانواده )

در جهت  آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگي بر پایه حقوق و اخالق اسالمي 

 ستوار باشد. ا

ي و اسالمي علمي، فني، فرهنگ یهانهیزمکه در آن روح بررسي و تتبع و ابتکار در تمام  یاجامعهبنا نهادن  علم و فناوری:

 باشد.  شدهتیتقو

لقي شود ، وظیفه عمومي تستیزطیمحکه در آن حفاظت  یاجامعهبنا نهادن  و منابع طبیعی: ستیزطیمححفاظت از 

 .)1391و مبیني دهکردی،  قائد ریم)رضایي در آن ممنوع باشد ستیزطیمحآالینده و مخرب  یهاتیفعالو 

 شناسایی مجموعه اهداف 

توان برای افق توسعه استان برشمرد. این اهداف به طور عام شامل ها را ميناپذیری از هدفمجموعه بسیار وسیع یا پایان

ها، حفظ و توسعه محیط زیست، حفظ عه فضایي، کاهش عدم تعادل، توسهاهای توسعه اقتصاد کالن، توسعه بخشهدف

 میراث فرهنگي، کاهش فقر، افزایش راندمان تولید و ... خواهد بود. 

 توانند در رقابتپوشي خواهند بود و از طرف دیگر بعضي از آنها ميبه طور طبیعي این اهداف از یک طرف دارای هم

تر و تشخیص فرعي تر از اهدافگر متضاد باشند. برای ادامه بررسي، تشخیص اهداف اساسيبا یکدیگر قرار گرفته و یا با یکدی

 ها کامالً ضروری خواهد بود. بندی منطقي از هدفها و ارائه یک دستهارتباط بین هدف

این فرآیند نشان  1نمودار است که در شدهاستفادهتدوین اهداف آمایش استان بوشهر از یک فرآیند جامع  منظوربه

ام کشور و نیز جایگاه آن در نظ یزیربرنامهنظام  یهاطرحاست. ابتدا موقعیت طرح آمایش سرزمین در بین سایر  شدهداده

 ین و اجرایشناسایي مجموعه اهداف ابتدا اهداف آمایش سرزم منظوربهاست. در ادامه  شدهمیترس یزیربرنامهمدیریت و 

شامل سند  يباالدستآورد شده است. در مرحله بعد اهداف اسناد  یامنطقهآمایش سرزمین در سطوح ملي و  یهاطرح

 کلي آمایش سرزمین، سند ملي آمایش سرزمین، برنامه یهااستیسآمایش سرزمین،  گانههشت، اصول بلندمدت اندازچشم

هر و اهداف کالن توسعه استان بوش یهاطرحاست، در کنار این اسناد، اسناد  فتهقرارگرو تحلیل  يموردبررستوسعه و ... ششم 

و برگزاری  هاقرار گرفت. در مرحله سوم اهداف تصمیم گیران سیاسي و نخبگان در قالب پرسشنامه يموردبررسها این طرح

اهداف مراحل پیشین مورد تحلیل است، مرحله چهارم مجموعه  شدهاستخراج گانه 9جلسات پانل که در محورهای موضوعي 
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س از پ.در گام نهایي اندشدهاستخراجو با توجه به مطالعات وضع موجود، اهداف طرح آمایش استان بوشهر  قرارگرفته

 .اندشدهمیترسنهایي اهداف -مراحل فوق ساختار سلسله مراتبي اهداف ترسیم و شبکه مقطعي یبندجمع

 : فرآیند تدوین اهداف آمایش استان بوشهر 1نمودار 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ

  

اهداف طرح آمایش استان بوشهر

ج -هدف -ب-هدف الف-هدف ...

اهداف تصمیم گیران

نخبگان   (نماینده مجلس وشوراها)رهبران سیاسی مسئولین استانی

اهداف برگرفته از مطالعات وضع موجود به موقعیت تصمیم در شرایط فعلی استان

مبتنی بر مطالعات وضع موجود در هر کدام از بخشهای تخصصی

اهداف اسناد باالدستی و اسناد کالن استانی
سند توسعه  

اشتغال و  

سرمایه گذاری

استان

د سند توسعه بلن

مدت استان

سند ملی توسعه

اشتغال و سرمایه

گذاری

ضوابط ملی 

آمایش سرزمین

برنامه ششم  

توسعه

م  برنامه پنج

توسعه

سند ملی آمایش

سرزمین

هشت گانه  اصول

آمایش سرزمین

سند چشم انداز

ساله20

(مبانی نظری و تجارب)اهداف علمی آمایش سرزمین 

منطقه ای ملی
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 یزیربرنامهکالن در نظام  یهابرنامهاهداف آمایش استان و  -1-3-1-1-1

به  هاتننهکه  استنگر، دورنگر و راهبردی های جامعمولود وجود نوعي احساس نیاز به دیدگاه درواقعآمایش سرزمین 

توان ا مي. این تفکر ربه همراه داردای را نیز با خود بلکه روابط بخشي ا منطقه داردی نظر او بین منطقه يبخش ریغروابط 

لي از ریزی مبرنامه یهااستیسچند اهداف و  ریزی و اجرایي کشور دانست هرنوعي تحول در مختصات فکری نظام برنامه

نوعاً جهت کاستن از شکاف میان مناطق، توزیع  اهاستیسمختلف متفاوت است اما این  یازمانهدیگر و در  یجابهجایي 

باشد. آمایش مجدد و یا تغییر الگوی رشد جمعیت و فعالیت اقتصادی در فضا، توسعه مناطق و ارتقاء تخصیص منابع مي

 اگر ابعاد .ریزی کشور برخوردار استترین سند توسعه کشور از جایگاه خاصي در نظام برنامهباالدست عنوانبهسرزمین 

 يروشنبه ریزی ایرانریزی و توسعه را در سطوح مختلف بررسي کنیم جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامهمختلف برنامه

 خواهد بود. صیتشخقابل

ریزی و نظام اجرایي کشور در قالب سطوح مختلف برنامه )اعم از عالوه بر روابط افقي که در ارتباط میان نظام برنامه

یک از  ریزی که جایگاه هر( وجود دارد، وجود ارتباطاتي عمودی در درون نظام برنامهمدتکوتاه/ تمدانیمبلندمدت/ 

نماید ضروری است. این سطوح را از یکدیگر تشریح مي یریرپذیتأثو  یرگذاریتأثسطوح برنامه را تبیین نموده و چگونگي 

 توان داشت.ریزی نميف مورد انتظار نظام برنامهبدون شناخت این نوع از روابط درک کافي از نحوه عملکرد و وظای

 توان از هم تفکیک کرد:ریزی را ميبندی کلي چهار سطح برنامهیک تقسیم بر اساس

 ا آمایش4 ا توسعه  3  ا کالن2  ا خرد1

ین کند، ایش را از سایر سطوح تفکیک ميخاصي دارند که آما یهايژگیوهرکدام از سطوح فوق نیز مشخصات و 

زی ریمقایسه رویکرد آمایش با سایر رویکردهای برنامهتحت عنوان  1جدول یک از آن ها در  وح و هدف برنامه ریزی هرسط

 نمایش داده شده است.  نظر اهداف از
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 اهداف ازنظرریزی نامه: مقایسه رویکرد آمایش با سایر رویکردهای بر 1جدول 

 اهداف

 ریزیهدف برنامه سطوح
 کننده ا سود بنگاه ا تابع رفاه اجتماعيمطلوبیت مصرف خرد

 کالن
تابع هدف  بتناسبهبهینه  یهاشاخصمتغیرهای کالن اقتصاد که این سطوح و  موردنظر یهانرخدستیابي به سطوح و 

 گردند.با عملکرد اقتصاد خرد انتخاب ميتوسعه اقتصادی ا اجتماعي سیاسي در سازگاری 

 توسعه
 را تعیین نموده مدتکوتاهمدت / و تبیین تابع هدف منسجم اجتماعي که استراتژی توسعه بلندمدت / میان

 کند.را تبیین مي هاآنتوسعه و سطوح بهینه  یهاشاخص

 رزمینهای اقتصادی، اجتماعي و محیطي سوری از منابع و ظرفیتبهره آمایش

 1565ریزی، : مطالعات آمایش سرزمین، سازمان مدیریت و برنامهمأخذ

ت چارچوب توسعه بلندمد عنوانبهسطوح مختلف حاکي از جایگاه باالی آمایش  یهایزیربرنامهشده در اهداف تعیین

ماعي های اقتصادی و اجتفیتوری از منابع و ظرریزی است. بهرهراهنمای تدوین سایر سطوح برنامه درواقعو  استان کشور/

رسیدن  واقع درگیرد. و محیطي هدف اصلي آمایش سرزمین است که سایر اهداف سطوح توسعه، کالن و خرد را نیز در برمي

ای است و ساله، ساالنه، بخشي و منطقه 5های ساله مستلزم رسیدن به اهداف برنامه 21به هدف آمایش در یک افق بلندمدت 

ها در راستای اهداف آمایش صورت گیرد. از طرف دیگر مطالعه پیامدهای فضایي گیری این برنامهضروری است جهت

ي خواهد ریزی کمک شایانریزی و در بین سطوح برنامههرکدام از سطوح فوق در تبیین بهتر جایگاه آمایش در نظام برنامه

 نمایش داده شده است. 2جدول مقایسه تطبیقي پیامدهای فضایي سطوح برنامه ریزی در  نمود.

از سوی دیگر ضرورت ها و اهداف موجود در طرح های تهیه شده در سطوح مختلف برنامه ریزی مورد مقایسه قرار 

 نمایش داده شده است. 3جدول گرفته که در 

 آمدهای فضاییپی ازنظرریزی : مقایسه رویکرد آمایش با سایر رویکردهای برنامه 2جدول 

 پیامد فضایی

 پیامدهای فضایی سطوح
 جهت حداکثر کردن سود بنگاه يابیمکانتعامل فعالیت و فضا ا  خرد

 پراکنش غیر هماهنگ فعالیت در فضا کالن

 اکنش غیر هماهنگ فعالیت در فضارابطه انسان ا فعالیت، پر توسعه

 های انسان در فضا و چیدمان منطقي از استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمینتعامل بین انسان و فعالیت آمایش

 1565ریزی، : مطالعات آمایش سرزمین، سازمان مدیریت و برنامهمأخذ
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 هدر دهه گذشت کنندههیته یهادستگاهایران به تفکیک  یامنطقههای و برنامهها ها و اهداف طرح: ضرورت3جدول 

سطح 

 برنامه
 دستگاه مسئول تهیه شدههیتههای طرح ها و اهدافضرورت

 کالن

و  نظام اسکان و فعالیت یسازنهیبهآمایش نحوه استقرار و فعالیت و 

ادی صاقت –توسعه فضایي  بلندمدتو تنظیم راهبرد  يرسانخدمات

 سرزمین ایران

طرح آمایش سرزمین جمهوری 

 اسالمي ایران
 وبودجهبرنامهسازمان 

 کالن

بسترسازی مدیریت خردمندانه فضا، پیشگیری از آثار سوء کالبدی 

و حریم آثار باستاني،  ستیزطیمحسوانح طبیعي، حفاظت از 

 نظام اسکان شهری و روستایي یسازنهیبه

 و شهرسازیوزارت مسکن  طرح کالبدی ملي

 یامنطقه یهالیپتانسسازی  وربهرهتشخیص و  کالن
صنعتي،  -طرح مناطق آزاد تجاری

 ادامه طرح توسعه محور شرق

و  وبودجهبرنامهسازمان 

 سازمان مناطق آزاد

 طرح جامع توسعه گردشگری یامنطقه یهالیپتانسسازی  وربهرهتشخیص و  کالن
و  یگردرانیاسازمان 

 جهانگردی

 انهمی
تشخیص اراضي مناسب برای توسعه شهری و نظام شبکه شهری و 

 روستایي کشور
 وزارت مسکن و شهرسازی یامنطقهطرح کالبدی 

 میانه
تدوین خطوط کالن توسعه و طرح ساختار کالبدی توسعه ناحیه / 

 شهرستان

طرح توسعه عمران شهرستان / 

 ناحیه
 وزارت مسکن و شهرسازی

 و راهکارهای توسعه و عمران استان تدوین راهبردها میانه
طرح توسعه استان/ مطالعات 

 اجتماعي استان –اقتصادی 
 وبودجهبرنامهسازمان 

 میانه
و استقرار بهینه نقاط روستایي در پهنه  يرسانخدماتتدوین نظام 

 سرزمین

طرح ساماندهي مناطق روستایي 

 کشور )ملي، شهرستاني و بخشي(
 بنیاد مسکن انقالب اسالمي

 میانه

 فضایي -توسعه اقتصادی یهاتیظرفسازی  وربهرهتشخیص و 

اجرایي  یهاپروژهو  هاطرح یسازهماهنگو تعریف و  هااستان

 مرتبط

 برنامه توسعه استان

سازمان مدیریت و 

و  هااستان یزیربرنامه

 هایاستاندار

 خرد
 تنظیم کاربری زمین، کنترل و نظارت بر توسعه کالبدی و ساختار

 یشهرکالنکالبدی منطقه 

طرح مجموعه شهری و منطقه 

 شهری
 وزارت مسکن و شهرسازی

 خرد
عمراني در حریم./ محدوده  یهاتیفعالو ساز و  برساختنظارت 

 استحفاظي شهرها و کنترل توسعه کالبدی در محدوده بالفصل شهرها
 هایاستانداروزارت کشور،  طرح جامع حریم شهرها

 1565ریزی، ایش سرزمین، سازمان مدیریت و برنامه: مطالعات آممأخذ

  



تحل  ییشناسا  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

12 

 موضوعی و محورهای اهداف  یبندطبقه -1-3-1-1-2

 ، اهداف در سطوحزمانهم صورتبهبا توجه به کالن بودن طرح آمایش استان و عدم امکان تحلیل و بررسي همه اهداف 

ي اهداف بر اساس شرح خدمات تهیه . انتخاب محورهای موضوعاندشدهیبندطبقهقالب محورهای موضوعي  و درریزتر 

. بر این انجام شد استان و پنل های تخصصي 1مشارکتي نگارییندهآنفعان در جریان کارگاه  نظر ذی ،برنامه آمایش استاني

مبنا قرار گرفت. در این بخش نیز مجموعه اهداف در هرکدام از  ،محورهای مطالعاتي اهداف عنوانبهمحور  12اساس، 

 و با استناد به منابع در جداول مربوطه آورده شده است.  شدهیيشناساها و سایر روش باالدستری، از اسناد موضوعات محو

جدول مطالعاتي در  گانه 12در چارچوب محورهای  مطالعه موردهمانگونه که مطرح گردید عناوین موضوعي اهداف 

  .ستمنعکس گردیده ا 4

 : محورهای موضوعی شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین در مطالعات  4جدول 

 محورها ردیف

 یگاز و انرژ ،نفت 1

 صنعت و معدن 2

 و فرهنگي ياجتماع 3

 جمعیت و نظام سکونتگاهي 4

 حمل و نقل 5

 محیط زیست و منابع طبیعي 6

 آب 7

 تجارت 8

 نظام تصمیم گیریحکمروایي و  9

 گردشگری 11

 کشاورزی 11

 علم و فناوری 12

 : مطالعات مشاور بر اساس مطالعات اسناد فرادستماخذ

نوان مبنا آغاز گردید و احصای مجموعه اهداف بر اساس آن عدسته ذیل به 3شناسایي اهداف بر مبنای  یهاگاممراحل و 

  :ادامه یافت

 یامنطقهملي و  هاییاسمقدر  اهداف برگرفته از اسناد فرادست 

  وضع موجود از مطالعاتاهداف برگرفته 

                                                      
ي ، نمایندگان مردمي و نخبگان و اساتید دانشگاه ی اجرایهادستگاهبا حضور نمایندگان   25/12/95شنبه مورخ مشارکتي در تاریخ  ینگارندهیآاولین کارگاه آموزشي  - 1

هدف اصلي از برگزاری این کارگاه ، آموزش و  .استان بوشهر برگزار گردید ینگارندهیآتوسعه و  یهاپژوهشسالن اجتماعات مرکز آموزش و و در محل 

 ی تخصصي بوده است.هاپانلوص موضوعات محوری ي و همچنین اجماع در خصپژوهندهیآدستیابي به اجماع واحد در خصوص مباني و مفاهیم 
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 گانه برگزار  3 یهابخشموضوعي و با حضور نمایندگان  یهاپانلنفعان که در  اهداف برگرفته از خواست ذی

 گردید

 شناسایی مجموعه اهداف بر اساس اسناد فرادست  -1-3-1-1-3

اسناد فرادست و مبنا قرار دادن رویکردها، اصول و اهداف این اسناد متمرکز کشور، بررسي  یزیربرنامه نظامبهبا توجه 

 هایاستیو س اندازچشماسنادی چون سند  الخصوصيعلدر مقیاس استاني است.  یزیربرنامهنخستین هر نوع  یهاگامجزو 

 رد. قرار گی هایزیربرنامهاصلي کشور است ضروری است مبنای سایر  هاییریگجهت یرندهدربرگابالغي رهبر که 

با  ينوع بهکه  و ..( اییهناحتوسعه  یهاطرحساله، طرح کالبدی،  5توسعه  یهابرنامهعالوه بر این سایر اسنادی چون) 

رویکردها و اهداف عمومي برای توسعه استان هستند جهت  یرندهدربرگو  نامه آمایش استان در ارتباط بودهمحوریت بر

 طي شده در شناسایي مجموعه اهداف نهایي یهاگامدر ادامه به تشریح نتایج مطالعات و . اندتهقرارگرفاستخراج اهداف مبنا 

اهداف بر اساس محتوای اسناد بوده است اما در  یبندطبقهبر اساس موضوعات محوری اشاره خواهد شد. الزم به ذکر است 

اهداف بنیادین و مقطعي در این قالب تحلیل و ارائه  است و قرارگرفتهمحور فوق مبنا  12تدوین لیست نهایي مجموعه اهداف 

 دستينییپادر بررسي اسناد فرادست سعي شده تا تمامي اسناد باالدست و  شوديممشاهده  5جدول که در  گونههمان. شوديم

 .گردد یبندجمعو در هر محور  قرارگرفته يسبرر موردکالن و خرد  هاییاسمقمطالعات برنامه آمایش، در 

 در شناسایی مجموعه اهداف در اسناد فرادست یامنطقه: اسناد ملی و  5جدول 

 یامنطقهاسناد  فیرد اسناد ملی فیرد

 طرح جامع گردشگری استان بوشهر 1 طرح جامع بنادر شیالتي ایران 1

 ( 1393توسعه استان )  اندازچشمسند  2 هوری اسالمي ایرانی جمفناورستیزسند ملي  2

 ( 1393نظریه پایه توسعه استان )  3 سند راهبردی صنعت و معدن 3

 ( 1393سند ملي توسعه استان بوشهر )  4 نقشه جامع علمي کشور 4

 طرح ناحیه کنگان 5 سند توسعه آموزش عالي دریایي 5

 طرح ناحیه بوشهر 6 طرح جامع بنادر بازرگاني کشور 6

    ( 1383آمایش جمهوری اسالمي ایران )  7
     1394ضوابط ملي آمایش سرزمین سال  8
    طرح ستیران 9

    (1382ساله کشور ) 21 اندازچشمسند  11
    ی ابالغي برنامه ششم با اقتصاد مقاومتيهااستیس 11
    م رهبریی کلي آمایش سرزمین ابالغي مقام معظهااستیس 12
    (ICZMطرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلي کشور) 13

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 6جدول در  یامنطقهست به تفکیک موضوعات محوری و در دو سطح ملي و ددر اسناد فرا اشاره موردبررسي اهداف 

 . اندقرارگرفته يبررس مورد 17جدول تا 

 یامنطقهاهداف اسناد در محور تجارت در اسناد فرادست ملی و :  6جدول 

 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

لي
د م

سنا
ا

 

 توزیع متناسب درآمد در استان - 1382ساله  21 اندازچشمسند 

 1384مایش سرزمین آ گانههشتاصول 
 ارتقاء کارایي و بازدهي اقتصادی -

 تسهیل و تنظیم روابط دروني و بیروني اقتصاد استان -

 1391کلي آمایش سرزمین  یهااستیس
 و بازدهي اقتصادی استان یيکار آارتقاء  -

 ای و جهانيکسب جایگاه شایسته منطقه -

 1394ضوابط ملي آمایش سرزمین 
 يالمللنیبتان در عرصه ترانزیت داخلي و اس ينیآفرنقش -

 پشتیباني توسعه بازرگاني و امور تولیدی در نقاط دور از ساحل  -

 بهبود توان رقابتي اقتصاد استان منظوربهنیروی کار  یوربهره - 1392یگذارهیسرماسند ملي توسعه اشتغال و 

 1391-1394برنامه پنجم توسعه 
 استان وکارکسببهبود فضای و  یگذارهیسرماتوسعه  -

 ارتقاء کمي و کیفي بازارهای ملي -

 1396-1411برنامه ششم توسعه 
 وکارکسببهبود محیط  -

 در صادرات محصوالت بومي یریپذرقابتارتقای  -

اد 
سن

ا
قه

نط
م

ا
 ی

 (1393)1414توسعه استان بوشهر در سال  اندازچشمسند 
ای، بازرگاني، بورس و فني و مالي، بیمه خدمات یهاحوزهارائه خدمات برتر در  -

 مهندسي 

 بوشهر نظریه پایه توسعه استان
عه ایجاد تعادل بین توس منظوربهفراهم آوردن بسترهای اقتصادی و زیرساختي الزم  -

 تجاری و صنعتي و توسعه محلي و نقاط پیراموني یهاکانون

 1387بوشهر  یاهیناحطرح توسعه و عمران 
بر تقویت نقش تبادل کاال بین ایران و کشورهای همسایه و فراتر از آن در  دیتأک -

 قالب تجارت مرزی به جهت رونق بنادر استان

 نظریه پایه توسعه استان بوشهر

ویژه بر قابلیت تجاری و بازرگاني استان و افزایش سهم صادرات و واردات با  دیتأک -

 توجه به مزیت رقابتي استان 

 فارسجیخلتجاری با کشورهای حوزه  یهایرهمکاگسترش  -

 استان یگذارهیو سرماسند توسعه اشتغال 

ایجاد امکانات مساعد برای فعالیت قانوني مشاغل خرده پای تجاری و تبدیل بخش  -

 غیررسمي به بخش رسمي

 شرکتنهادی و  گذارانهیسرماافزایش منابع مالي در سطح استان از طریق جذب  -

 بزرگ یها

 استان با رونق تجارت و بازرگاني ارتقاء سطح زندگي مردم در  - 1383طرح توسعه و عمران ناحیه کنگان

 1393آذر  شدهينیبوشهر بازبسند ملي توسعه استان 

 يالمللنیبقطب مبادالت تجاری و  عنوانبهحفظ و ارتقاء جایگاه برتر استان  -

و  د اقتصاد استان با بازارهای جهانيهای بازرگاني و تقویت پیونگسترش فعالیت -

 توسعه صادرات

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 یامنطقهاهداف اسناد در محور صنعت و معدن در اسناد فرادست ملی و : 7جدول 

 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

لي
د م

سنا
ا

 

 ای برتر اقتصادی، در سطح منطقه دست یافتن به جایگاه - 1382ساله  21 اندازچشمسند 

 1384آمایش سرزمین  گانههشتاصول 
 ارتقاء کارایي و بازدهي اقتصادی -

 تسهیل و تنظیم روابط دروني و بیروني اقتصاد استان -

 1391ی کلي آمایش سرزمین هااستیس
 یي و بازدهي اقتصادی استانکار آارتقاء  -

 انيای و جهکسب جایگاه شایسته منطقه -

)نظریه پایه توسعه ملي  سند ملي آمایش سرزمین

1383) 

 ی نسبي استان هاتیمزبا توجه به  دارتیاولوتوسعه صنایع  -

 ي نفت و گازستدنییپاي و باالدستی صنعتي مبتني بر تقویت صنایع هاتیفعالتوسعه  -

 ی معدني استانهاتیقابلی از برداربهره توسعه -

 ژه اقتصادی کشور با اقتصاد استانپیوند مناطق آزاد و وی - 1394زمین ضوابط ملي آمایش سر

 بهبود توان رقابتي اقتصاد استان منظوربهی نیروی کار وربهره - 1392یگذارهیسرماسند ملي توسعه اشتغال و 

 1396-1411برنامه ششم توسعه
 انیبندانشگسترش اقتصاد  -

 والت بوميی در صادرات محصریپذرقابتارتقای  -

اد 
سن

ا
قه

نط
م

ا
 ی

 ی صنعتي و صنایع کوچکهاشهرکدر بخش  ژهیوبهی توسعه صنعت گذارهدف (1393سند ملي توسعه استان بوشهر)

 بوشهر نظریه پایه توسعه استان

 افزوده باال باارزشی هابخشتوسعه صنایع دریایي و فراساحل در  -

ایجاد تعادل بین توسعه  منظوربهزم فراهم آوردن بسترهای اقتصادی و زیرساختي ال -

 جاری و صنعتي و توسعه محلي و نقاط پیرامونيتی ها کانون

 ی صنعتيهاشهرکو امکانات رفاهي در  هارساختیزافزایش دسترسي به  - ی استانگذارهیو سرماسند توسعه اشتغال 

 صادی، خدمات و رفاه اجتماعيسطح تولیدات اقت باال بردن - 1383طرح توسعه و عمران ناحیه کنگان

 1393ر آذ شدهينیبوشهر بازبسند ملي توسعه استان 

 افزوده باال باارزشی هابخشتوسعه صنایع دریایي و فراساحل در  -

ی هاتیفعالی بخش تعاون برای ایفای توانمندسازاز تشکیل، توسعه و  مؤثرحمایت  -

 اقتصادی بزرگ یهابنگاهگسترده و اداره 

 مطالعات مشاور :مأخذ

 

  



تحل  ییشناسا  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا
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 یامنطقه: اهداف اسناد در محور کشاورزی در اسناد فرادست ملی و  8جدول 

 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

لي
د م

سنا
ا

 

 ، رفاه و امنیت غذایيسالمتبهدستیابي  - 1382ساله  21 اندازچشمسند 

 در سالمت و کشاورزی یاهستهگسترش استفاده از کاربردهای صنعت  - 1394-1398برنامه ششم توسعه  سینوشیپ

 شیالت یهابخشتوسعه صنایع دریایي در  - 1394ضوابط ملي آمایش سرزمین 

 تطبیقي برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتي یهااستیس
 آب ژهیوبهمنابع و عوامل تولید کشاورزی  یوربهرهافزایش  -

 در محصوالت راهبردی کشاورزی یيداتکاخوافزایش ضریب  -

اد 
سن

ا
قه

نط
م

ا
 ی

 (1393)1414توسعه استان بوشهر در سال  اندازچشمسند 
 تولید محصوالت کشاورزی خارج از فصل و گیاهان دارویي  -

 تولید و فرآوری انواع آبزیان -

 (1393سند ملي توسعه استان بوشهر)

بخش گیاهان داروئي، پرورش آبزیان و  در ژهیوبهگرایش به سمت صنایع تبدیلي  -

 هانخلستاننوسازی و توسعه 

 تحقیقات کشاورزی یهایآورفنافزایش مراکز تحقیق و توسعه و  -

 نظریه پایه توسعه استان  بوشهر

تکثیر و پرورش آبزیان، کشت  ی ٔ نهیدرزمحفظ و ارتقاء جایگاه برتر استان  -

 ری خرمامحصوالت خارج از فصل و تولید و فرآو

 در بخش کشاورزی افزودهارزشو  یوربهرهافزایش  -

 یپروریآبز یهاتیفعالدر  ينیآفرارزشارتقاء  -

 نوین یهایفناوراز  یریگبهرهایجاد مزیت رقابتي در تولیدات آبزیان و نخیالت با  -

تولید و حفظ منابع آب  یوربهرهدر راستای افزایش  یاگلخانه یهاکشتتوسعه  -

 زمینيزیر

 موجود یهاگونهتولیدات خرما با اصالح  یوربهرهافزایش  -

 افزایش تولیدات آبزیان از طریق پرورش ماهي در قفس -

 1387بوشهر  یاهیناحطرح توسعه و عمران 

تکثیر و پرورش آبزیان دریایي خاصه  شدهیيشناسا یهاحوزه یاندازراهتوسعه و  -

 میگو در استان

 عتي از شیالت از طریق توسعه مزارع پرورش آبزیان در بستر دریاصن یبرداربهره -

 موجود یهاتیظرفو  هاتیقابل تناسببهتوسعه صید صنعتي  -

 توسعه و ایجاد تجهیزات و تأسیسات پشتیبان در امر شیالت -

  حفظ و ارتقای اشتغال بومي در زمینه کشاورزی و شیالت - 1383طرح توسعه و عمران ناحیه کنگان

 1393آذر  شدهينیبوشهر بازبسند ملي توسعه استان 

قطب تکثیر و پرورش آبزیان، کشت  عنوانبهحفظ و ارتقاء جایگاه برتر استان  -

 محصوالت خارج از فصل و تولید و فرآوری خرما

 پروری و کشاورزیهای صیادی، آبزیفعالیت یسازنینوو  ينیآفرارزشارتقاء  -

 کشاورزی و صنایع تبدیلي یهاتیفعالحمایت از ایجاد و گسترش  - استان یگذارهیو سرماسند توسعه اشتغال 

 : مطالعات مشاورمأخذ

  



تحل  ییشناسا  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا
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 یامنطقهدر محور گردشگری در اسناد فرادست ملی و  اسناد: اهداف  9جدول 

 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

لي
د م

سنا
ا

 

 شمالي، غربي و جنوب کشور یهااستانگردشگری طبیعي در  یهاتیقابلتوسعه  - (1383)نظریه پایه توسعه ملي  نسند ملي آمایش سرزمی

 و ایجاد اشتغال  هااستانافزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلي  - تطبیقي برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتي یهااستیس

اد 
سن

ا
قه

نط
م

ا
 ی

 کانون توسعه گردشگری عنوانبهبوشهر  - (1393)1414ه استان بوشهر در سال توسع اندازچشمسند 

 بخش گردشگری یهارساختیزتقویت  - (1393سند ملي توسعه استان بوشهر)

 نظریه پایه توسعه استان بوشهر

 صنعت گردشگری در استان یهارساختیز، خدمات و هاکانونتوسعه  -

نزیتي استان برای ورود گردشگران خارجي و پیوند آن و ترا یادروازهبر نقش  دیتأک -

 با گردشگری تاریخي، سالمت و تفریحي سایر نقاط کشور

 1387بوشهر  یاهیناحطرح توسعه و عمران 
ردی و و جهانگ یگردرانیاتأسیسات و تجهیزات  ینهیدرزم یگذارهیسرماتأکید بر  -

 تقویت نقاط توریستي استان

 1393آذر  شدهينیبوشهر بازبتان سند ملي توسعه اس

و ترانزیتي استان برای ورود گردشگران خارجي و پیوند آن  یادروازهتقویت نقش  -

 با گردشگری تاریخي، سالمت و تفریحي سایر نقاط کشور

های تاریخي ، گیری از جاذبهگردشگری و بهره یهارساختیزتوسعه خدمات و  -

 فرهنگي و طبیعي

 تبدیل بوشهر به کانون گردشگری دریایي جنوب کشور  - عه استان بوشهرنظریه پایه توس

 : مطالعات مشاورمأخذ

 

 یامنطقهنظام سکونتگاهی در اسناد فرادست ملی و  جمعیت و : اهداف اسناد در محور 11جدول 

 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

لي
د م

سنا
ا

 

 های هر منطقهو توان هاتیباقابلای متناسب های منطقهدستیابي به تعادل - 1391سرزمین ی کلي آمایش هااستیس

 (1383)نظریه پایه توسعه ملي  سند ملي آمایش سرزمین

 کشور پرتراکمکاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق مرکزی و  -

ی هاطیمحها در لیتبرقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعا -

 روستایي

 هاتیفعالتعادل بخشي به توزیع جمعیت متناسب با منابع و  -

 وی حیاتي ، مهم هارساختیز تیو تقوی  سازو مقاومی حیاتي هاانیشری سازمنیا -

 حساس

 1375طرح کالبدی ملي 
 عتيی صنهاتیفعالها و ی کشور برای توسعه سکونتگاههانیزمبررسي تناسب  -

 شبکه شهری برای شهرهای مهم کشور مراتبسلسلهپیشنهاد  -

 1391-1394برنامه پنجم توسعه 
 ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسالمي ا ایراني -

 تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایي -

 ی با اعمال رویکرد آمایش سرزمینامنطقهنیل به تعادل  - 1396-1411برنامه ششم توسعه



تحل  ییشناسا  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا
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 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

 1394ضوابط ملي آمایش سرزمین 

 ی روستایيهاعرصهها و ي سکونتگاهدهسازمانتقویت و  -

 فارسجیخلرونق بخشي به فرآیندهای اسکان و فعالیت در جزایر  -

ی دارا و افتهیتوسعهي انرژی در مناطق کمتر و تخصصمناطق ویژه  و توسعهایجاد  -

 قابلیت

 ماتي در کشوری ارتباطي و خدهارساختیزتوسعه  -

 ی مهم و حساسهارساختیزی و تقویت سازمقاومی حیاتي و هاانیشری سازمنیا -

 ي مطلوب شبکه شهری کشوردهسازمان -

 ي به شبکه سکونتگاهي کشوربخشانسجام -

 اصالح و تقویت ساختاری و عملکردی روابط شهر و روستا -

 ومتيای تطبیقي برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقهااستیس
و کاهش انتشار انواع  ونقلحملی بخش هاتیفعالي طیمحستیزبهبود شرایط  -

 هاندهیآال

اد 
سن

ا
قه

نط
م

ا
 ی

 تقویت پیوند با مقیاس ملي از طریق ایجاد خطوط ریلي و ارتقاء عملکرد فرودگاهي - (1393سند ملي توسعه استان بوشهر)

 نظریه پایه توسعه استان

 اسکان جمعیت رو به رشد استان منظوربهجمعیتي موجود  توسعه و تقویت مراکز -

 کاهش محدودیت فضایي توسعه مرکز استان  -

ا اسکان جمعیت رو به رشد استان، ب منظوربهتوسعه و تقویت مراکز جمعیتي موجود  -

 برای استان در عرصه ملي شدهنییتعی هاتیمأمورتوجه به نقش و 

 1387شهر ی بواهیناحطرح توسعه و عمران 

 بخشیدن به عملیات اجرایي این شهرها و شدتی جدید از شهرهاحمایت  -

 وي شهرهای متوسط و منطقشهرهای بزرگ و توسعه موزون  هیرويبکنترل رشد  -

 کوچک

 استان در سطحمتعادل نمودن پراکندگي جمعیت  -

 1383طرح توسعه و عمران ناحیه کنگان

 طح ناحیه جهت توزیع مناسب جمعیتایجاد نقاط متعادل جمعیتي در س -

نعتي و امکانات ص هاتیفعالی جمعیتي در اثر تمرکز هایبارگذارتوزیع مناسبي از  -

 موجود در ناحیه جنوب

تقویت و توسعه نقاط سکونتگاهي و ساماندهي جمعیت جهت پشتیباني از صنایع  -

 سنگین نفت و گاز

ائه در جهت هماهنگي بیشتر در ار توسعه تیباقابلتقویت شهرهای کوچک و متوسط  -

 عملکردهای برتر

 ایجاد تعادل میان نقاط شهری و روستایي و ساماندهي نظام سکونتي -

 ی جدید هاقطبیي از مراکز اصلي رشد و ایجاد تمرکززدا -

 ستیزطیمحایجاد تعادل بهینه میان جمعیت و  -

 1393آذر  شدهينیبوشهر بازبسند ملي توسعه استان 
اشي از ن –عادل بخشي به سازمان فضایي بین نواحي جنوبي و سایر مناطق استان ت -

 های مدرن صنعتي در بخش جنوبيتمرکز فعالیت

 نظریه پایه توسعه استان بوشهر

اسکان جمعیت شاغل در صنایع  منظوربهتوسعه و تقویت مراکز جمعیتي موجود  -

 انرژی

ی مسکوني، هابخش) گسترش  کاهش محدودیت فضایي توسعه مرکز استان -

مراکز نظامي  و هاپادگانبر انتقال  دیتأکفرهنگي، گردشگری و تجاری بندر بوشهر با 

 به خارج از شهر (

 : مطالعات مشاورمأخذ



تحل  ییشناسا  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا
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 یامنطقهدر اسناد فرادست ملی و  ونقلحمل: اهداف اسناد در محور 11جدول 

 با موضوعاهداف مرتبط  سند مقیاس 

لي
د م

سنا
ا

 

 به دلیل موقعیت  استراتژیک استان  ونقلحملی ترانزیتي و هاتیفعالگسترش  - 1382ساله  21 اندازچشمسند 

 های ارتباطي اصلي و شریاني در استانتقویت شبکه ریلي و راه - 1391ی کلي آمایش سرزمین هااستیس

 سند ملي آمایش سرزمین

 (1383 )نظریه پایه توسعه ملي

در  دارتیاولومحورهای  عنوانبهاستفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطي کشور  -

 ونقلحملي المللنیبکریدورهای  عنوانبهتوسعه 

 هوایي ونقلحملشبکه  تیو تقو زیو تجهتوسعه  -

 1391-1394برنامه پنجم توسعه 

 یشهربروندرون و  ونقلحملایجاد مدیریت یکپارچه  -

 ریلي ونقلحملی در شبکه اتوسعهاد رویکرد ایج -

ي المللي و افزایش درآمد ناشهوایي بین ونقلحملتقویت موقعیت کشور در شبکه  -

 کاال و مسافر و اشتغال مولد ونقلحملاز ترانزیت و 

 عمومي و ریلي ونقلحملافزایش سهم  - 1396-1411برنامه ششم توسعه

 1394ضوابط ملي آمایش سرزمین 

 ي مجدد شبکه ریلي کشوردهسازمانتوسعه، تجهیز، ارتقاء و  -

ي المللنیب ونقلحملتوسعه و تجهیز محورهای اصلي ارتباطي کشور در کریدورهای  -

 غربي کشور -جنوبي و شرقي –ی( شمالي اجاده)

ای و دری فارسجیخلتوسعه، تجهیز و تقویت بنادر کشور در سواحل دریای خزر،  -

 عمان

 هوایي کشور ونقلحملعه، تجهیز و تقویت شبکه توس -

 ارتباطي و خدماتي در کشور یهارساختیزتوسعه  -

 ی تطبیقي برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتيهااستیس

و کاهش انتشار انواع  ونقلحملی بخش هاتیفعالي طیمحستیزبهبود شرایط  -

 هاندهیآال

 کشور ونقلحملي سیستم المللنیبافزایش ترانزیت و ارتقای نقش  -

 دریایي منطقه ونقلحملافزایش سهم کشور از  -

 عمومي ونقلحملی هاسامانهبهبود و توسعه  -
اد 

سن
ا

قه
نط

م
ا

 ی

 (1393سند ملي توسعه استان بوشهر)
 ی درون استانياجادهارتقاء سطح عملکرد محورهای  -

 هيلي  و ارتقاء عملکرد فرودگاتقویت پیوند با مقیاس ملي از طریق ایجاد خطوط ری -

 در کشور افزایش سهم استان از مجموع ظرفیت بنا - نظریه پایه توسعه استان

 1387ی بوشهر اهیناحطرح توسعه و عمران 
 ي بوشهربندرگاهتقویت نقش ترابری دریایي و عملکرد  -

 ال بوشهر با نواحي جنوبي و شماليایجاد کریدور ریلي جهت اتص -

 1393آذر  شدهينیبوشهر بازبلي توسعه استان سند م
-تقویت محور میاني کریدور شمال منظوربههای زیربنایي توسعه و تقویت شبکه -

 افزایش کارکرد ترانزیتي در استانجنوب و 

 نظریه پایه توسعه استان بوشهر

 لونقملحی و شبکه اجاده ونقلحملشبکه  ارتباطي استان شامل یهاشبکهتقویت  -

 ریلي

 استان از مجموع ظرفیت بنادر کشورافزایش سهم  -

 جهت بهبود دسترسي به بازار مصرف ونقلحملتوسعه شبکه  - ی استانگذارهیو سرماسند توسعه اشتغال 

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 یامنطقهت ملی و در محور نفت، گاز و انرژی در اسناد فرادس مورداشاره: اهداف  12جدول 

 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

لي
د م

سنا
ا

 

 1382ساله  21 اندازچشمسند 
 یدارسازیپا منظوربهمولد  یهایيداراحرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به  -

 بهینه از منابع یبرداربهرهفرآیند توسعه و تخصیص و 

 1391کلي آمایش سرزمین  یهااستیس

گیری از ظرفیت و سواحل جنوب و شمال کشور با بهره ریجزااهنگي توسعه هم -

، موقعیت جغرافیایي، زیربناهای اساسي، منابع دریایي و نفت و گاز و جوارهمهای استان

  بر یانرژاستقرار صنایع مرتبط، پشتیبان و 

 83سند ملي آمایش سرزمین 

 عظیم نفت و گازاز ذخایر  یبرداربهرهاکتشاف و  یهاتیظرفافزایش  -

 از میادین مشترک نفت و گاز یبرداربهرهاولویت  -

 صنعتي مبتني بر نفت و گاز در مناطق استراتژیک و کم برخوردار  یهاتیفعالتوسعه  -

 مرتبط با صنعت نفت و گاز یهایفناوربومي کردن و تسلط بر  -

 افتهیوسعهتبي و کمتر توسعه مناطق جنو منظوربهنفت و گاز  یهالیپتانساستفاده از  -

 بر نفت و گاز دیتأکبا  جوارهممبادله انرژی با کشورهای  -

 نفت و گاز يدستنییپاتقویت صنایع باالدستي و  -

 1383نظریه پایه توسعه ملي 

 معادن، نفت و گاز یهابخشبا اولویت در  یگذارهیسرما -

 نو و پاک در سبد انرژی کشور یهایانرژافزایش سهم  -

 در حوزه انرژی یوربهرهارتقاء  -

 نفت و گاز  یهادانیمها برای توسعه برداری حداکثری از ظرفیتبهره -

 شناسایي و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور -

 1394ضوابط ملي آمایش سرزمین 

 یاراد و افتهیتوسعهانرژی در مناطق کمتر  يو تخصصمناطق ویژه  و توسعهایجاد  -

 قابلیت

 مدیریت و بهبود مصرف انرژی -

 برداشت از میادین مشترک نفت و گاز -

 کاهش شدت مصرف انرژی در کشور -

 بادی و خورشیدی( ژهیوبهتجدید پذیر ) یهایانرژافزایش سهم  -

نو(  یاهیانرژایجاد و توسعه مناطق ویژه و تخصصي انرژی )نفت، گاز، پتروشیمي و  -

 و دارای قابلیت افتهیتوسعه در مناطق کمتر

 1391-1394برنامه پنجم توسعه 
 نفت و گاز  یهادانیمتوسعه  -

 شناسایي و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور -

 1396-1411برنامه ششم توسعه

 معادن، نفت و گاز یهابخشبا اولویت در  یگذارهیسرما -

 پاک در سبد انرژی کشور نو و یهایانرژافزایش سهم  -

 در حوزه انرژی یوربهرهارتقاء  -

 کاهش شدت انرژی -

تطبیقي برنامه ششم توسعه با اقتصاد  یهااستیس

 مقاومتي

 در بازار جهاني نفت و یاثرگذار منظوربهافزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور  -

 مشترک هااندیمدر  ژهیوبه تولید نفت و گاز، یهاتیظرفو توسعه  بر حفظ دیتأکگاز و 

اد 
سن

ا

قه
نط

م
ا

 ی

توسعه استان بوشهر در سال  اندازچشمسند 

1414(1393) 

 به قطب ملي انرژی هیدروکربني شدنلیتبد -

 پتروشیمي يدستنییپاهای نو و صنایع انرژی -
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 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

آذر  شدهينیبوشهر بازبسند ملي توسعه استان 

1393 

 يدستنییاپقطب ملي تولید انرژی و صنایع  عنوانبهن حفظ و ارتقاء جایگاه برتر استا -

 پتروشیمي

معدن، نفت،گاز و پتروشیمي بر پایه کاربرد  یهابخشتکمیل زنجیره ارزش در  -

 برتر یهایفناور

 خورشیدی، بادی و امواج دریا یهایانرژبر  دیتأکنو با  یهایانرژاز  یبرداربهره -

 نظریه پایه توسعه استان بوشهر

نوین و با  یهایرفناواز  یریگبهرهنفت و گاز و پتروشیمي با  يدستنییپاتوسعه صنایع  -

 پدافند غیرعامل ضوابطو  يطیمحستیزبر مالحظات  دیتأک

 ایجاد و تقویت مراکز خدمات پشتیبان تولید صنایع نفت و گاز در استان -

 مستقر در این بخشرفع تنگناهای ساختاری و تعامل مناسب بین استان و صنایع  -

های نو و تجدید پذیر مانند استفاده از انرژی خورشید و برداری از انرژیتوسعه بهره -

 دریا

ر ایجاد منطقه ب دیتأکتقویت پیوند اقتصاد استان با بازارهای جهاني و توسعه صادرات با  -

 صنعتي –آزاد تجاری 

 : مطالعات مشاورمأخذ

 یامنطقهدر اسناد فرادست ملی و  یریگمیتصمنظام حکمروایی و در محور  مورداشاره: اهداف  13جدول 

 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

لي
د م

سنا
ا

 

 ، برخوردار از وجدان کاریریپذتیمسئولفعال،  - 1382ساله  21 اندازچشمسند 

 سهم مردم در امور کشور ) وحدت و همبستگي ملي( افتهیسازمانافزایش  - 1391کلي آمایش سرزمین  یهااستیس

 1391-1394برنامه پنجم توسعه 

 ساماندهي نیروی انساني -

 اصالح ساختارها و فرآیندها -

 توانمندسازی و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني -

 تقویت مدیریت بخشي -

 و اجرایي کشور یریگمیتصمارتقاء نظام تصمیم سازی،  - 1396-1411  برنامه ششم توسعه

 1392نقشه راه اصالح نظام اداری 

ر تعامل با برای دولت د رمتمرکزیغدستیابي به ساختاری تسهیل گر، چابک، متناسب و  -

 سایر فعاالن

ت اجرایي به خدما یهادستگاه، کارکنان و هابنگاهتسهیل و تسریع دسترسي مردم،  -

 دولتي فارغ از زمان و مکان

 برتر، قیمت مناسب و زمان کوتاه در فضای رقابتي. تیفیباکدمات عمومي ارائه خ -

 باال و متناسب با نیازها یوربهرهجذب نیروی انساني متخصص ، با  -

مدیریتي کشور مبتني بر مباني ارزشي،  یهانظامتمامي عناصر  مندنظامرشد و ارتقای  -

 نظری و منطبق با اسناد فرادست

، تعلق و تعهد سازماني، انضباط یدارامانتو  يخودکنترلگ کار، فرهن یسازنهینهاد -

 به مردم منتيب يدهخدماتاداری، اجتماعي و مالي و 

مي، و اعتماد عمو یریپذتیمسئولحفظ و صیانت از حقوق مردم، افزایش پاسخگویي،  -

 ارتقای سالمت اداری و کاهش فساد

قق ها در راستای تحمدیریت اجرای برنامهو  یزیربرنامهکسب اطمینان از صحت فرآیند  -

 کشور اندازچشماهداف 
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 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

 1393شورای عالي اداری  نامهبیتصو

 هدف اصلي:

 ارتقاء شایستگي مدیران کشور

 اهداف فرعي:

رایي گ یاحرفهو  یساالرستهیشاایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل دانش گرایي،  -

 مدیرانمبتني بر اخالق اسالمي در نصب و ارتقاء 

 کارمندان مستعد یهايستگیشاها و ، قابلیتهاتیظرفشناسایي و توسعه  -

اد تطبیقي برنامه ششم توسعه با اقتص یهااستیس

 مقاومتي
 دولت با توسعه دولت الکترونیکي یهایریگمیتصمبهبود  -

اد 
سن

ا
قه

نط
م

ا
 ی

 نظریه پایه توسعه استان  

 ارسفجیخلامنیت  نیتأمای قطر و امارات در حوزه امنیتي با کشوره یهایهمکارتداوم  -

ق غیررسمي از طری سوداگرانِ یهاتیفعالباال بردن هزینه قاچاق کاال و سوخت و سایر  -

 یامنطقهامنیتي  –تعامالت انتظامي 

 استان یگذارهیو سرماسند توسعه اشتغال 

 با فساد در برگزاری قراردادها مبارزه -

 هاآنو فرایندهای صدور مجوزها و اصالح  هااستیسبازنگری در  -

 دولت در قبال بخش غیررسمي یهااستیسبهبود نگرش و  -

 اجرایي یهادستگاهبهبود نظام ارزیابي عملکرد  -

 بهبود شیوه وصول مالیات -

 یوربهرهتوسعه دولت الکترونیک و  مدیریت نوین جهت ارتقای  -

 غلي(ش يرساناطالعتسهیالت جستجوی شغل ) -

 پرداخت یارانه به کارفرمایان برای جذب نیروی کار -

 یآموزمهارتو ارتقای فرهنگ  یاحرفهفني و  یهاآموزشتوسعه و بهبود  -

 بازار کار ازیموردن یهامهارتایجاد انگیزه برای بیکاران جهت فراگیری  -

 اربازار ک یهامهارتنیازهای تخصصي و  نیتأمآموزشي برای  یهایریگجهت -

 ملي و محلي یهااستیسایجاد هماهنگي الزم میان  - طرح جامع ناحیه کنگان

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 یامنطقهدر محور علم و فناوری در اسناد فرادست ملی و  مورداشاره: اهداف  14جدول 

 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

لي
د م

سنا
ا

 

 1382ساله  21 اندازچشمسند 

 علم و فناوری در منطقه ٔ نهیدرزمجایگاه برتر  -

 برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری  -

کشور در جهت افزایش سهم کشور  یهاتیظرفو بسیج امکانات و  يدهسازمان -

 در تولیدات علمي جهان

مي قه اقتصادی علتبدیل مجموعه کشورهای اسالمي منطقه جهت تبدیل به منط -

 فناوری و صنعتي

تطبیقي برنامه ششم توسعه با اقتصاد  یهااستیس

 مقاومتي

 آفرینکار یهادانشگاهبه  هادانشگاهتجهیز نظام آموزش عالي کشور برای تحول  -

 انیبندانشبر توسعه صنایع  دیتأکارتقاء سطح مهارت و فناوری در صنعت، با  -

 انرژی و نفت و گاز در حوزه انیبندانشه و پیشرفت یهایفناورتوسعه  -

 يالمللنیبتوسعه علم و توسعه فناوری و تربیت دانشجو در سطح  -

 يالمللنیبدر سطوح  دشدهیتولاز علم و فناوری  یبرداربهره -

 حمایت از انتشار دستاوردهای پژوهشي و فناورانه -

اقتصادی ا اجتماعي  یهابخشآموزش عالي با نیازهای  یهابرنامههماهنگي بین  -

 کشور

 نقشه جامع علمي کشور
 دستیابي به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسالم -

 ارتقای جایگاه اول کشور در حوزه علم و فناوری -

اد 
سن

ا

قه
نط

م
ا

 ی

 1393آذر  شدهينیبوشهر بازبسند ملي توسعه استان 
 استان یهاتیمزمبتني بر  انیبندانشتوسعه خدمات برتر و  -

 فناوری ارتباطات و اطالعات یهارساختیزتوسعه و تقویت  -

 : مطالعات مشاورمأخذ

 

 یامنطقهدر اسناد فرادست ملی و  و منابع طبیعی ستیز طیمح: اهداف مورد اشاره در محور ساختار  15جدول 

 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 
لي

د م
سنا

ا
 

 سالم ستیزطیمحاز  یمندبهره - 1382ساله  21 اندازمچشسند 

 منابع طبیعي یایو اح ستیزطیمححفاظت  - 1384آمایش سرزمین  گانههشتاصول 

 1391کلي آمایش سرزمین  یهااستیس
 سامان بخشي فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت -

 های توسعهزیست در طرححفظ محیط -

)نظریه پایه توسعه ملي  سند ملي آمایش سرزمین

1383) 
 عدم اتکای تولیدات ملي بر مصرف منابع طبیعي  -

 ، منابع طبیعي و تنوع زیستيستیزطیمحبرداری پایدار از بهره - 1391-1394برنامه پنجم توسعه 

 ستیزطیمحپایدار از منابع طبیعي و پایه  یبرداربهرهحفظ، احیا و  - 1396-1411برنامه ششم توسعه
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 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

 1394ضوابط ملي آمایش سرزمین 

 و منابع طبیعي و مقابله با آثار منتج از تغییرات اقلیمي ستیزطیمححفاظت از  -

 (يطیمحستیز)توان اکولوژیک و ظرفیت  يطیمحستیزرعایت مالحظات  -

 پرتراکم و آلوده یشهرهاکالندر  ژهیوبه يطیمحستیزکاهش آلودگي  -

 ب با شرایط محیطيتوسعه پوشش گیاهي متناس -

 با گردها زیر دهندهشکل یهاکانونروان و مهار  یهاشنو تثبیت  یيزداابانیب -

 اولویت مناطق بحراني

در مناطق  ژهیوبهساماندهي و مدیریت پسماندهای شهری، صنعتي و کشاورزی  -

 حساس محیط زیستي

 ينیفرا سرزم یهاکشتگسترش  -

 نگلي و مراتع کشورتوسعه، حفاظت و احیاء فضاهای ج -

 پایش محیط زیستي یهاسامانهتقویت و توسعه  -

اد 
سن

ا
قه

نط
م

ا
 ی

 (1393سند ملي توسعه استان بوشهر)

 باال بردن راندمان بخش کشاورزی -

 یاریآبنوین کشت و  یهاوهیشترویج  -

 صنعتي یهاندهیآالکاهش عوارض ناشي از  -

 گردوغبارفرسایش و تولید  یهاکانونکنترل  -

 نظریه پایه توسعه استان بوشهر

ر حفاظت ب دیتأکو  يطیمحستیزتوسعه استان با الزامات  یهابرنامهسازگاری کلیه  -

 ریایي، نوار ساحلي و جزایر استانویژه د یهاستمیاکوسو  وخاکآباز منابع 

تي و شیال یهاتیفعالحفاظت و تقویت ذخایر زیستي دریایي از طریق ساماندهي  -

 دریایي یهاستگاهیز توسعه

 سطحي در سطح استان یهاآبگسترده از منابع  یبرداربهره - 1387بوشهر  یاهیناحطرح توسعه و عمران 

 1383طرح توسعه و عمران ناحیه کنگان

 مرتبط با منطقه ویژه پارس یهاپروژهو  هاطرح يطیمحستیزانجام مطالعات ارزیابي  -

 جنوبي 

 جدید جمعیتي در محور مواصالتي مجاور ساحل یهایربارگذاجلوگیری از  -

 نظریه پایه توسعه استان بوشهر

 یهاپروژهو  هاطرحاولویت نخست در طراحي و استقرار  عنوانبه ستیزطیمححفظ  -

 توسعه در استان

اجرای ضوابط مدیریت سبز با صیانت از دریا و سواحل و همچنین احیاء و توسعه  -

 هاجنگلمراتع و 

 1393ذر آ شدهينیبوشهر بازبسند ملي توسعه استان 

 يطیمحستیزتوسعه استان با الزامات  یهابرنامهسازگاری کلیه  -

های اکولوژیک منطقه و تحقق توسعه پایدار حفظ ، احیاء و ارتقاء توانمندی -

 در استان يطیمحستیز

 یست و فعالیتایجاد و تقویت منابع پایدار آب متناسب با گسترش مراکز ز -

 حفاظت ، تقویت و صیانت از دریا، سواحل و  منابع زیستي دریایي -

 هاجنگلزایي و حفاظت ، احیاء و توسعه مراتع و کاهش روند بیابان -

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 یامنطقهو در محور اجتماعی و فرهنگی در اسناد فرادست ملی  اشاره مورد: اهداف  16جدول 

 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

لي
د م

سنا
ا

 

 يکپارچگیو وحدت  - 1382ساله  21 اندازچشمسند 

 1384آمایش سرزمین  گانههشتاصول 

  يکپارچگیو وحدت  -

 گسترش عدالت اجتماعي -

 ایراني–حفظ هویت اسالمي  -

 حراست از میراث فرهنگي -

 1391کلي آمایش سرزمین  یهااستیس
 ایراني –یکپارچگي ملي و سرزمیني و تقویت هویت اسالمي  -

 توسعه منابع انساني -

)نظریه پایه  سند ملي آمایش سرزمین

 (1383توسعه ملي 

 جذب و نگهداشت جمعیت -

 اسالمي –حفظ و پویایي هویت ایراني  -

 ساختن توزیع جمعیت در سطح استان ترمتعادل -

 توسعه دارتیاولومناطق  ازیموردننیروی انساني  نیتأم تغییر الگوی جذب مهاجرین و -

 تقویت همبستگي ملي ضمن حفظ ساختارهای فرهنگي هر منطقه -

 افتهیتوسعهکاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگي در مناطق کمتر  -

 1391-1394برنامه پنجم توسعه 

حرافي ، مقابله با جریانات انیيراگقانونتکمیل و اجرای طرح مهندسي فرهنگي کشور، تقویت  -

 اندیشه دیني امام  داشتننگهدر حوزه دین، زنده 

 تقویت نهاد خانواده -

 انقالب یهاآرمانتقویت هویت ملي جوانان متناسب با  -

 ارتقاء امنیت اجتماعي -

 گسترش عدالت اجتماعي -

 1396-1411برنامه ششم توسعه

 ارتقای ظرفیت سرمایه اجتماعي -

 (NGO)نهادمردم یهاسازمانقویت ت -

 زنان و جوانان ژهیوبهتقویت مشارکت اجتماعي مردم  -

 رفع موانع ازدواج جوانان در کشور -

 افزایش نرخ باروری -

 اهتمام به تحقق عدالت اجتماعي -

 ریپذبیآستوانمندسازی اقشار  -

 توسعه ورزش همگاني -

 سالمت نندهدکیتهد یهايآلودگکاهش مخاطرات ناشي از  -

 یریپذتیمسئولو  یيگراقانونارتقای فرهنگ  -

 و تولیدات صنایع فرهنگي باهنرمرتبط  یهارساختیزتوسعه  -

 صیانت از میراث فرهنگي -
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 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

ا تطبیقي برنامه ششم توسعه ب یهااستیس

 اقتصاد مقاومتي

 جازیم یهاشبکهفردی و اجتماعي در  یهامیحرامنیت و صیانت از حقوق و  نیتأم -

 جوانان مندنظامافزایش مشارکت اجتماعي  -

 و در معرض آسیب دهیدبیآسزنان  یتوانمندساز -

 اجتماعي یهامهیبگسترش پوشش  -

 توسعه انساني و اجتماعي مناطق روستایي یهاشاخصارتقاء  -

 اجتماعي یهابیآسکنترل رشد  -

 هاگردانرواند مخدر و توسعه صیانت و حمایت اجتماعي در عرصه کاهش تقاضای موا -

 یهابیآسارتقاء سطح مشارکت ملي )دولتي و مردمي( برای پیشگیری از وقوع جرم و  -

 اجتماعي

 1394ضوابط ملي آمایش سرزمین 

 انساني یهاهیسرمااجتماعي و توسعه  یهاهیسرماارتقای  -

قي و جنوب و نیمه شر تعادل در توزیع جمعیت بین نیمه غربي و شمال غربي کشور یسازنهیشیب -

 شرقي کشور

 افزایش جمعیت در سواحل دریای عمان -

 در این قلمروها یریپذتیجمعتوسعه پایدار نواحي کویری و افزایش سطح  -

الزم برای استقرار جمعیت در نواحي مستعد و برخوردار از امکانات زیربنایي  یهانهیزمایجاد  -

 بیش از نیاز جمعیت

 یشهرکالنجمعیت در مناطق  مهار و کنترل رشد -

 اجتماعي در نواحي مختلف استان نیتأمتوسعه رفاه و  -

 هامهاجرتساماندهي و هدایت هدفمند جریان  -

 تقویت تعامالت فرهنگي فراملي -

اد 
سن

ا
قه

نط
م

ا
 ی

توسعه استان بوشهر در  اندازچشمسند 

 (1393)1414سال 

 بیروني یهامهاجرتافزایش توان نگهداشت جمعیت و کاهش  -

 فارسخلیجکانون تعامالت فرهنگي و هنری با حوزه کشورهای حاشیه  -

 تقویت دسترسي به خدمات فرهنگي و ورزشي در سطح شهرها - (1393سند ملي توسعه استان بوشهر)

 نظریه پایه توسعه استان  
امور  جهت مشارکت در نهادمردم یهاسازمان، اصناف و هاکانونحمایت از احزاب،  -

 سیاسي –فرهنگي  -اجتماعي

 شدهينیبوشهر بازبسند ملي توسعه استان 

 1393آذر 

 استان توسعه درروندبسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعي ، اقتصادی و فرهنگي زنان  -

 استان یریگمیتصمتوسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم سازی و  -

همگاني از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعي با  یمندبهرهبهبود شاخص توسعه انساني و  -

 ریپذبیآساجتماعي  یهاگروهتمرکز بر 

اجتماعي ناشي از استقرار صنایع بزرگ در جنوب استان و تقویت امکانات  یهابیآسکاهش  -

 و منابع فرهنگي، هنری و گذران اوقات فراغت در این مناطق

 تانسا یگذارهیو سرماسند توسعه اشتغال 
شغلي در این  یهافرصتکند کردن روند مهاجرت نیروی کار از مناطق روستایي با ایجاد  -

 مناطق برای جلوگیری از گسترش بخش غیررسمي

 طرح جامع ناحیه کنگان

 ایجاد زمینه مشارکت افراد محلي در توسعه استان -

 ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعي -

 ختلفعدالت اجتماعي در نواحي م نیتأم -

 فرهنگي ا ناحیه یهاتیهوو  هااصالتحفظ  -

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 یامنطقهدر اسناد فرادست ملی و  آبدر محور  اشاره مورد: اهداف 17جدول 

 اهداف مرتبط با موضوع سند مقیاس 

لي
د م

سنا
ا

 

 (1383سند ملي آمایش سرزمین )نظریه پایه توسعه ملي 
 اده بهینه از منابع آباستف -

 عدم اتکای تولیدات ملي بر مصرف منابع طبیعي  -

 ، منابع طبیعي و تنوع زیستيستیزطیمحبرداری پایدار از بهره - 1391-1394برنامه پنجم توسعه 

 1394ضوابط ملي آمایش سرزمین 

 مدیریت یکپارچه منابع آب کشور -

 دید در قلمروهای راهبردیی جهاتیفعالتوسعه  ازیموردنآب  نیتأم -

 تعادل بخشي به منابع و مصارف آب در واحدهای هیدرولوژی -

ی تطبیقي برنامه ششم توسعه با اقتصاد هااستیس

 مقاومتي
 آب ژهیوبهی منابع و عوامل تولید کشاورزی وربهرهافزایش  -

اد 
سن

ا
قه

نط
م

ا
 ی

 ی سطحي در سطح استانهاآبگسترده از منابع  یبرداربهره - 1387ی بوشهر اهیناحطرح توسعه و عمران 

 بهبود و ارتقاء شبکه فاضالب شهری - (1393سند ملي توسعه استان بوشهر)

 نظریه پایه توسعه استان  بوشهر

ی تولید و حفظ منابع آب وربهرهی در راستای افزایش اگلخانهی هاکشتتوسعه  -

 زیرزمیني

 متناسب با گسترش مراکز زیست و فعالیتایجاد و تقویت منابع پایدار آب  -

ر حفاظت از ب دیتأکي و طیمحستیزی توسعه استان با الزامات هابرنامهسازگاری کلیه  -

 ی ویژه دریایي، نوار ساحلي و جزایر استانهاستمیاکوسو  وخاکآبمنابع 

ادل تعی سطحي ، احیاء و هاآبآب از طریق مهار  نیتأمایجاد و تقویت منابع پایدار  -

 ی نامتعارفهاآببخشي منابع آب زیرزمیني و استفاده از 

 : مطالعات مشاورمأخذ

ه موقعیت نقش تجارت و بازرگاني در استان با توجه ب شیافزا بر دیتأکنتایج بررسي اسناد فرادست بیانگر این است که 

جاد ای الزم به ذکر است که. باشديماني ورود و خروج کاالهای بازرگ یهادروازهیکي از  به عنوان که است ویژه استان

و ایي استان کریدورهای دری از طریق فارسخلیجحاشیه  یکشورها ژهیوبهو جهاني و  يالمللنیبپیوند و تعامل پویا با سطوح 

  .توسعه تجارت مبتني بر دریا از اهداف مهم در اسناد باالدستي بوده است گریديعبارتبه

ی هاخشبیي و بازدهي اقتصادی و توسعه صنایع دریایي و فراساحل در کارآارتقاء اردی نظیر در محور صنعت و معدن مو

افزوده باال مورد تاکید قرار گرفته است. عالوه بر این در برنامه ششم توسعه به عنوان جدیدترین سند مورد بررسي به  باارزش

رگذار رتقای جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد کشور بسیار اثنیز اشاره شده است که مي تواند در ا انیبندانشگسترش اقتصاد 

 باشد.

تولید محصوالت خارج از فصل و توسعه پرورش و صید آبزیان دریایي منابع در تولید،  یوربهرهدر بخش کشاورزی افزایش 

  .بدان اشاره شده استمواردی است که چندین بار در اسناد فرادست  نیترمهمدر استان از 

ن گردشگری دریایي و تبدیل بوشهر به کانو ژهیوبهگردشگری و  یهارساختیزو  هاکانون، توسعه گردشگریدر بخش 

  .است گرفته قرار دیتأکگردشگری دریایي جنوب کشور در اسناد مورد 
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بوده  یاهمنطقاسناد ملي و  دیتأکاصلي مورد  اهداف ي ازیک عنوانبه "مدیریت یکپارچه منابع آب استان" آبدر محور 

 توانديمآب و مدیریت صحیح آن  نیتأماهمیت فراواني است. با توجه به کمبود آب شرب نقاط سکونتگاهي،  یو دارااست 

 باشد.  موردتوجه آبیکي از اهداف محور  عنوانبه

پذیر  دهای تجدیدر محور نفت، گاز و انرژی اهدافي نظیر برداشت از میادین مشترک نفت و گاز و افزایش سهم انرژی

 از جمله مواردی است که بیشتر مورد توجه بوده است.

حفاظت از و  ی بخش نفت و گازهاتیفعالی ناشي از توسعه هايآلودگکنترل و کاهش  ستیزطیمحدر محور 

وقعیت ماسناد فرادست بوده است. الزم به ذکر است که  توجه مورداهدافي است که  جملهاز  و منابع طبیعي ستیزطیمح

ن توسعه آینده این صنایع، اهمیت ای اندازچشم گاز وی ناشي از توسعه صنایع نفت و هايآلودگي استان در مواجه با کنون

 . کنديمهدف را دوچندان 

لي دریایي استان جزو اهداف اص ونقلحملریلي به دریا و توسعه  ونقلحملو ارتباطات اتصال شبکه  ونقلحملدر محور 

 . اندداشته دیتأک برانبوده و اسناد فرادست 

زو کلي کاهش مهاجر فرستي ج صورتبهفرهنگي و جمعیت، جلوگیری از مهاجرت نخبگان استان و -در محور اجتماعي

 یکي از اهدافي است که با جلوگیری از عنوانبهاهداف اصلي برای توسعه استان است. کمبود نیروی انساني متخصص 

مه دستیابي به بسیاری از اهداف مقطعي در سطوح پائین تر است که پس از شناسایي که الز شوديم نیتأممهاجرت نخبگان 

 کامل مجموعه اهداف و ترسیم شبکه اهداف، اهداف میاني و مقطعي مرتبط با آن مشخص خواهند شد.

هي متعادل در ابر ایجاد نظام سکونتگ اسناد دیتأکاهداف موجود در اسناد باالدست در ارتباط با نظام سکونتگاهي دال بر 

ت و گاز در توسعه صنایع نف جهینت درخاصي از استان  یهاکانونسطح استان است. با توجه به روند تخلیه روستاها و توسعه 

روند در آینده  این ادامههمانند کنگان، عسلویه و جم بسیار سریع بوده و  هاسکونتگاهروند رشد و توسعه بعضي از  حاضرحال 

د. لذا دستیابي روستایي خواهد ش یهاسکونتگاهبزرگ توسعه در نواحي جنوبي استان و تخلیه  یهاکانون یریگشکلمنجر به 

در استان  است مدنظرفضایي  یزیربرنامه یهاطرحیک هدف کالن که در غالب  عنوانبهبه یک نظام سکونتگاهي متعادل 

 قرار گیرد.  ظرمدنیک هدف بنیادین در این محور  عنوانبه توانديمبوشهر هم 

نابع ملي، توسعه و م یهاکانونپیش روی استان بوشهر، با توجه به  یهاچالشیکي از  یریگمیتصمدر ارتباط با نظام 

تداخل اختیارات نهادهای مدیریت محلي با نهادهای مدیریتي مربوط به صنایع نفت و گاز است. در بسیاری از نواحي صنعتي 

محلي تصمیمات خود را اتخاذ  یریگمیتصممستقل و عدم هماهنگ با نهادهای  صورت هبنفت و گاز  یهاشرکتاستان 

ان فضایي استان سبب عدم امک یهاپهنه. این عدم هماهنگي و اختیارات محدود استان در مورد بعضي از کننديمکرده و اجرا 

نوني در در راستای بهبود شرایط ک توانيم و دستیابي به توسعه مناسب شده است. لذا یکي از اهداف اصلي که یزیربرنامه
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انتخاب شود، مدیریت یکپارچه و افزایش قدرت نهادهای محلي است. این هدف در اسناد کالن استاني  یریگمیتصمنظام 

از جمله اهدافي است که با ادبیات گوناگون چند  انیبندانشتوسعه خدمات برتر و در محور علم و فناوری،  است. شدهمطرح

 ر تکرار شده است. با

 اهداف برگرفته از مطالعات وضع موجود  -1-3-1-1-4

پس از مطالعه اسناد باالدست و تحلیل محتوی اسناد، در گام بعدی اهداف برگرفته از مطالعات وضع موجود بر اساس 

طالعه م و بررسي قرار گرفت. نتایج بحث مورددر قالب پنل های تخصصي داخلي کارشناسان و  شدهارائهنظرات کارشناسان 

 "جهت ترجیح، زمینه و موضوع"عنصر هر هدف شامل  در سهاز مطالعات وضع موجود در قالب تفکر ارزشي  برگرفتهاهداف 

است. نتایج  شدهیيشناسااز محورهای موضوعي  هرکدامتا این گام مجموعه اهداف در  واقع در. مورد بررسي قرار گرفت

 آمده است. 29جدول تا  18جدول محورهای موضوعي در شناسایي مجموعه اهداف در قالب هرکدام از 

 تجارت: اهداف محور  18جدول 

 هدف موضوع زمینه جهت ترجیح ردیف
 اقتصادی یهاتیفعالتنوع  یسازنهیشیب تنوع فعالیت ای اقتصادی یسازنهیشیب 1

 استان یریپذرقابتافزایش توان  یریپذرقابت اقتصاد استان افزایش 2

 انگیزه قاچاق کاال و سوخت یسازنهیکم انگیزه قاچاق کاال و سوخت یسازنهیکم 3

 ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتي تجارت و صنعت مناطق آزاد  ایجاد 4

 ستاناقتصاد ا یسازنهیشیب 5
پیوند با کشورهای حاشیه 

 فارسخلیج

پیوند تجاری استان با کشورهای  یسازنهیشیب

 فارسخلیجحاشیه 

 : مطالعات مشاور بر اساس مطالعات وضع موجودماخذ

 

 صنعت و معدن: اهداف محور 19جدول 

 هدف موضوع زمینه جهت ترجیح ردیف
 ي زنجیره تولیدبخشانسجام تولید زنجیره تولید يبخشانسجام 1

 هماهنگي با سطح ملي توسعه محلي یسازنهیشیب 2
ی هماهنگي توسعه ملي و محلي سازنهیشیب

 متمرکز بر بخش نفت و گاز

 اهشهرستانی نقش تخصصي سازنهیشیب سطح تخصصي هاشهرستاننقش اقتصادی  یسازنهیشیب 3

 بخش نفت و گاز افزودهارزشدروني سازی  دهافزوارزش و گازبخش نفت  دروني سازی 4

 تکمیل 5
ی اقتصادی) معدن، نفت و هابخش

 گاز، پتروشیمي(
 زنجیره ارزش

ی معدن، هابخشتکمیل زنجیره ارزش در 

نفت،گاز و پتروشیمي بر پایه کاربرد 

 ی برتر.هایفناور

 : مطالعات مشاور بر اساس مطالعات وضع موجودماخذ
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 : اهداف محور علم و فناوری21جدول 

 هدف موضوع زمینه جهت ترجیح ردیف

 سهمافزایش  انیبندانشاقتصاد  یسازنهیشیب 1
قتصاد از ا انیبندانشی سهم اقتصاد سازنهیشیب

 استان

 ی نوهایانرژی در گذارهیسرمای سازنهیشیب یگذارهیسرما ی نوهایانرژ یسازنهیشیب 2

 تکمیل 3
ی اقتصادی) معدن، نفت و هاشبخ

 گاز، پتروشیمي(
 زنجیره ارزش

ی معدن، هابخشتکمیل زنجیره ارزش در 

نفت،گاز و پتروشیمي بر پایه کاربرد 

 ی برتر.هایفناور

 ی زیست دریایيهایفناورتوسعه  دریایي-ی زیستيهایفناور فناوری توسعه 4

 استفاده از جزر و مد تولید برق یبسترساز 5
ر و زجي با استفاده از آببرقی تولید ازبسترس

 مد دریا

 ی نوهایانرژی در گذارهیسرمای سازنهیشیب یگذارهیسرما ی نوهایانرژ یسازنهیشیب 6

 : مطالعات مشاور بر اساس مطالعات وضع موجودماخذ

 : اهداف محور گردشگری 21جدول 

 فهد موضوع زمینه جهت ترجیح ردیف
 توسعه خدمات برتر توسعه خدمات برتر یسازنهیشیب 1

 و تجهیزات ساتیتأس گردشگری یسازنهیشیب 2
و  ساتیتأسی در گذارهیسرمای سازنهیشیب

 زیربناهای گردشگری

 توسعه گردشگری ساحلي بهره گیری از ساحل گردشگری توسعه 3

 : مطالعات مشاور بر اساس مطالعات وضع موجودماخذ

 آب: اهداف محور  22جدول 

 هدف موضوع زمینه جهت ترجیح ردیف
 ی مدیریت یکپارچه منابع آببسترساز مدیریت یکپارچه منابع آب بسترسازی 1

 بهبود و ارتقای شبکه فاضالب شهری شبکه فاضالب فاضالب شهری بهبود و ارتقا 2

 ب سطحيایجاد منابع آ منابع سطحي منابع آب ایجاد 3

 منابع آب شرب پایدار نیتأم منابع آب شرب نیتأم 4

 : مطالعات مشاور بر اساس مطالعات وضع موجودماخذ

 : اهداف محور کشاورزی 23جدول 

 هدف موضوع زمینه جهت ترجیح ردیف
 ی و صیادیپروریآبزتوسعه بخش  شیالت یادیو صی پروریآبز توسعه 1

 ي زنجیره تولیدبخشانسجام زنجیره تولید تولید يبخشمانسجا 2

 ی بهره وی بخش کشاورزیسازنهیشیب یوربهره کشاورزی یسازنهیشیب 3

 بیشینه ساز سهم شاغلین بومي اشتغال بومي اشتغال یسازنهیشیب 4

 ی کشت و آبیاریهاوهیشی سازنهیبه ی آبیاریهاوهیش یاریو آبکشت  یسازنهیبه 5

 ی نوین کشتهاوهیشترویج  ی کشتهاوهیش کشت و آبیاری رویجت 6

 : مطالعات مشاور بر اساس مطالعات وضع موجودماخذ
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 فرهنگی  و: اهداف محور اجتماعی  24جدول 

 هدف  موضوع زمینه جهت ترجیح ردیف
 مهاجرت نخبگان استان یسازنهیکم مهاجرت نخبگان یسازنهیکم 1

 اجتماعي استان یهاهیسرماارتقاء و تقویت  سرمایه اجتماعي اجتماعي هیسرما ارتقا 2

 فرهنگي -انسجام روابط قومي یسازنهیشیب انسجام روابط قومي فرهنگي یسازنهیشیب 3

 نهادمردم یهاسازمانتوسعه  یسازنهیشیب توسعه نهادمردم یهاسازمان یسازنهیشیب 4

 ارتقای کیفیت زندگي کیفیت زندگي گيکیفیت زند ارتقا 5

 مهاجرت شاغلین بدون خانواده یسازنهیکم شاغلین بدون خانواده مهاجرت یسازنهیکم 6

 نگهداشت جمعیت در استان یسازنهیشیب نگهداشت جمعیت یسازنهیشیب 7

 مهاجرت جمعیت از استان یسازنهیکم مهاجرت جمعیت یسازنهیکم 8

 گفرهن یسازنهیشیب 9
تعامالت با کشورهای حوضه  

 فارسخلیج

تعامالت فرهنگي با کشورهای  یسازنهیشیب

 فارسخلیجحوضه 

 دسترسي به خدمات درماني یسازنهیشیب دسترسي درماني خدمات یسازنهیشیب 11

 دسترسي خدمات فرهنگي و ورزشي یسازنهیشیب 11
دسترسي به خدمات فرهنگي و  یسازنهیشیب

 ورزشي

 تقویت بنیان خانواده بنیان خانواده خانواده تتقوی 12

 : مطالعات مشاور بر اساس مطالعات وضع موجودماخذ

 و منابع طبیعی ستیزطیمح: اهداف محور  25جدول 

 هدف  موضوع زمینه جهت ترجیح ردیف
 يطیمحستیز یهايآلودگ یسازنهیکم آلودگي ستیزطیمح یسازنهیکم 1

 ستیزطیمحارتقاء کیفیت  کیفیت ستیزطیمح ارتقا 2

 توسعه صنایع سبز یسازنهیشیب توسعه صنایع سبز یسازنهیشیب 3

 ستیزطیمحروند تخریب  یسازنهیکم روند تخریب ستیزطیمح یسازنهیکم 4

 شدهبیتخر یهاستمیاکوستسریع روند بازسازی  ایو احبازسازی  هاستمیاکوس تسریع 5

 یيزیستي دریا یهاگونهحفاظت از  یسازنهیشیب حفاظت زیستي دریایي یاگونه یسازنهیشیب 6

 حفاظت از ذخایر زیستي دریایي محیط زیست ذخایر زیستي دریایي حفاظت 7

 تعیین مالیات بر صنایع سبز مالیات سبز صنایع تعیین 8

 یعصنا یهاندهیآالکاهش عوارض  عوارض صنایع یهاندهیآال کاهش 9

 جلوگیری از بارگذاری جمعیت در سواحل بارگذاری جمعیت سواحل یریجلوگ 11

 : مطالعات مشاور بر اساس مطالعات وضع موجودماخذ
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 نظام سکونتگاهی جمعیت و : اهداف محور 26جدول 

 هدف  موضوع زمینه جهت ترجیح ردیف
 تعادل در نظام سکونتگاهي یسازنهیشیب تعادل نظام سکونتگاهي یسازنهیشیب 1

 نقش شهرها نظام سکونتگاهي ارتقاء 2
ارتقای نقش شهرهای استان به مقیاس ملي و 

 جهاني

 چند کارکردی کردن مناطق ویژه مناطق یکارکردها مناطق ویژه چند کارکردی کردن 3

 ساختار فضایي بنادر يدهسازمان ساختار فضایي بنادر يدهسازمان 4

 استان یهاتیمزتناسب با  توسعه فضایي یسازنهیشیب 5
 یهاتیزمتناسب توسعه فضایي با  یسازنهیشیب

 استان

 هاپورتایجاد لند  ایجاد لند پورت ایجاد 6

 تقویت پیوندهای اقتصادی شهرها و روستاها پیوندهای اقتصادی روستایي-پیوندهای شهری تقویت 7

 روستایي یهاسکونتگاهحفظ  و توسعهفظ ح روستایي  یهاسکونتگاه حفظ 8

 یسازمتناسب سکونت و فعالیت نظامارتباط  یسازنهیشیب 9
تناسب نظام سکونتگاهي و نظام  یسازنهیشیب

 فعالیت

 عدالت در توزیع خدمات یسازنهیشیب توزیع عادالنه خدمات یسازنهیشیب 11

 نظام سکونتگاهي و توسعهتقویت  تقویت و توسعه اسکان جمعیت تقویت 11

 ایجاد نقاط شهری جدید ایجاد نقاط شهری جدید ایجاد 12

 تقویت نقش شهرهای کوچک و متوسط نقش شهرها شهرهای کوچک و متوسط تقویت 13

 : مطالعات مشاور بر اساس مطالعات وضع موجودماخذ

  ونقلحمل: اهداف محور  27جدول 

 هدف  موضوع نهزمی جهت ترجیح ردیف
 دریایي ونقلحمل یگذارهیسرما یسازنهیشیب یگذارهیسرما دریایي ونقلحمل یسازنهیشیب 1

 ونقلحمل تقویت پیوند 2
 وخشکي  ونقلحملارتباط 

 ایدر
 خشکي و دریا ونقلحملتقویت پیوند 

 يریل ونقلملحدر  یگذارهیسرما یسازنهیشیب ریلي ونقلحمل ونقلحملچرخه  یسازنهیشیب 3

 سطح عملکرد دروني استان یاجاده یمحورها ارتقاء 4
درون  یاجادهارتقاء سطح عملکرد محورهای 

 استاني

 پیوند با سطح ملي ونقلحمل تقویت 5
 طوطختقویت پیوند با مقیاس ملي از طریق ایجاد 

 ریلي

 ارتقای عملکرد فرودگاه بوشهر عملکرد فرودگاه بوشهر ارتقا 6

 افزایش سهم ظرفیت بنادر از مجموع کل کشور ظرفیت بنادر ایش سهمافز 7

 تقویت نقش بندرگاهي بوشهر يبندرگاهعملکرد  بوشهر تقویت 8

 سهم (ترانزیت دریایي) کاال و مسافر افزایش 9
ز و مسافر ا یيکاالافزایش حجم و سهم ترانزیت 

 طریق دریا

 جود: مطالعات مشاور بر اساس مطالعات وضع موماخذ
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  نفت، گاز و انرژی: اهداف محور  28جدول 

 هدف  موضوع زمینه جهت ترجیح ردیف

 افزایش 1
 يدستنییپاصنایع 

 پتروشیمي
 یگذارهیسرما

 يدستنییپادر صنایع  یگذارهیسرماافزایش 

 پتروشیمي

 خام فروشي نفت خام یسازنهیکم خام فروشي نفت یسازنهیکم 2

 موقعیت برتر نو یهایانرژ دستیابي 3
 ینهیدرزمستیابي به سطح اول کشور د

 برتر یهایانرژ

 صنعت نفت و گاز شرایط نیتأم 4
 یهاشرکت یگذارهیسرما

 بومي و محلي

مشترک صنعت   یگذارهیسرماشرایط  نیتأم

 بومي و محلي یهاشرکتنفت و گاز با 

 ضع موجودمشاور بر اساس مطالعات و : مطالعاتماخذ

 یریگمیتصمو نظام  حکمروایی: اهداف محور  29جدول 

 هدف  موضوع زمینه جهت ترجیح ردیف

 یریگمیتصممشارکت در  نهادمردم یهاسازمان یبسترساز 1
در   نهادمردم یهاسازمانبسترسازی مشارکت 

 یریگمیتصم

 بخشي نیو بظرفیت مدیریت یکپارچه  افزایش یکپارچگي مدیریت افزایش ظرفیت 2
 

 يچندبخشافزایش نقش و اختیارات نهادهای  نقش يچندبخشنهادهای  افزایش 3

 هماهنگي با نیاز و توان منطقه نیروی انساني متخصص پرورش 4
انساني متخصص متناسب با  یهایروینپرورش 

 منطقه یهاتواننیاز و 

 وضع موجود : مطالعات مشاور بر اساس مطالعاتماخذ

 گانه 12مجموعه اهداف به تفکیک محور های : 31جدول 

 هدف محور

 تجارت

 اقتصادی یهاتیتنوع فعال یسازنهیشیب

 ی استانریپذرقابتافزایش توان 

 ی انگیزه قاچاق کاال و سوختسازنهیکم

 ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتي

 فارسجاری استان با کشورهای حاشیه خلیجی پیوند تسازنهیشیب

 صنعت و معدن

 ي زنجیره تولیدبخشانسجام

 ی هماهنگي توسعه ملي و محلي متمرکز بر بخش نفت و گازسازنهیشیب

 هاشهرستانی نقش تخصصي سازنهیشیب

 بخش نفت و گاز افزودهارزشدروني سازی 

 ی برتر.هایفناورز و پتروشیمي بر پایه کاربرد ی معدن، نفت،گاهابخشتکمیل زنجیره ارزش در 

 یعلم و فناور

 از اقتصاد استان انیبندانشی سهم اقتصاد سازنهیشیب

 ی نوهایانرژی در گذارهیسرمای سازنهیشیب

 ی برتر.هایفناوری معدن، نفت،گاز و پتروشیمي بر پایه کاربرد هابخشتکمیل زنجیره ارزش در 

 ی زیست دریایياهیفناورتوسعه 

 ر و مد دریاجزي با استفاده از آببرقی تولید بسترساز

 ی نوهایانرژی در گذارهیسرمای سازنهیشیب
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 هدف محور

 یگردشگر

 توسعه خدمات برتر

 و زیربناهای گردشگری ساتیتأسی در گذارهیسرمای سازنهیشیب

 توسعه گردشگری ساحلي

 آب

 ی مدیریت یکپارچه منابع آببسترساز

 بهبود و ارتقای شبکه فاضالب شهری

 ایجاد منابع آب سطحي

 منابع آب شرب پایدار نیتأم

 یکشاورز

 ی و صیادیپروریآبزتوسعه بخش 

 ي زنجیره تولیدبخشانسجام

 ی بهره وی بخش کشاورزیسازنهیشیب

 بیشینه ساز سهم شاغلین بومي

 ی کشت و آبیاریهاوهیشی سازنهیبه

 ی نوین کشتهاهویشترویج 

 يو فرهنگ ياجتماع

 ی مهاجرت نخبگان استانسازنهیکم

 ی اجتماعي استانهاهیسرماارتقاء و تقویت 

 فرهنگي -ی انسجام روابط قوميسازنهیشیب

 نهادمردمی هاسازمانی توسعه سازنهیشیب

 ارتقای کیفیت زندگي

 ی مهاجرت شاغلین بدون خانوادهسازنهیکم

 ی نگهداشت جمعیت در استانسازنهیشیب

 ی مهاجرت جمعیت از استانسازنهیکم

 فارسی تعامالت فرهنگي با کشورهای حوضه خلیجسازنهیشیب

 ی دسترسي به خدمات درمانيسازنهیشیب

 ی دسترسي به خدمات فرهنگي و ورزشيسازنهیشیب

 تقویت بنیان خانواده

و منابع  ستیزطیمح

 يعیطب

 يطیمحستیزی هايآلودگی زسانهیکم

 ستیزطیمحارتقاء کیفیت 

 ی توسعه صنایع سبزسازنهیشیب

 ستیزطیمحی روند تخریب سازنهیکم

 شدهبیتخری هاستمیاکوستسریع روند بازسازی 

 ی زیستي دریایيهاگونهی حفاظت از سازنهیشیب

 حفاظت از ذخایر زیستي دریایي

 سبز تعیین مالیات بر صنایع

 ی صنایعهاندهیآالکاهش عوارض 

 جلوگیری از بارگذاری جمعیت در سواحل

و نظام  تیجمع

 يسکونتگاه

 ی تعادل در نظام سکونتگاهيسازنهیشیب

 ارتقای نقش شهرهای استان به مقیاس ملي و جهاني



تحل  ییشناسا  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

35 

 هدف محور
 چند کارکردی کردن مناطق ویژه

 ي ساختار فضایي بنادردهسازمان

 ی استانهاتیمزتناسب توسعه فضایي با ی سازنهیشیب

 هاپورتایجاد لند 

 تقویت پیوندهای اقتصادی شهرها و روستاها

 ی روستایيهاسکونتگاهحفظ 

 ی تناسب نظام سکونتگاهي و نظام فعالیتسازنهیشیب

 ی عدالت در توزیع خدماتسازنهیشیب

 نظام سکونتگاهي و توسعهتقویت 

 جدید ایجاد نقاط شهری

 تقویت نقش شهرهای کوچک و متوسط

 ونقلحمل

 دریایي ونقلحملی گذارهیسرمای سازنهیشیب

 خشکي و دریا ونقلحملتقویت پیوند 

 ریلي ونقلحملی در گذارهیسرمای سازنهیشیب

 ی درون استانياجادهارتقاء سطح عملکرد محورهای 

 ریلي خطوط تقویت پیوند با مقیاس ملي از طریق ایجاد

 ارتقای عملکرد فرودگاه بوشهر

 افزایش سهم ظرفیت بنادر از مجموع کل کشور

 تقویت نقش بندرگاهي بوشهر

 یي و مسافر از طریق دریاکاالافزایش حجم و سهم ترانزیت 

 ینفت، گاز و انرژ

 ي پتروشیميدستنییپای در صنایع گذارهیسرماافزایش 

 فت خامی خام فروشي نسازنهیکم

 ی برترهایانرژی نهیدرزمدستیابي به سطح اول کشور 

 ی بومي و محليهاشرکتی مشترک صنعت  نفت و گاز با گذارهیسرماشرایط  نیتأم

و نظام  یيحکمروا

 یریگمیتصم

 یریگمیتصمدر   نهادمردمی هاسازمانبسترسازی مشارکت 

 بخشي نیافزایش ظرفیت مدیریت یکپارچه و ب

 يچندبخشزایش نقش و اختیارات نهادهای اف

 ی منطقههاتوانی انساني متخصص متناسب با نیاز و هایروینپرورش 

 : مطالعات مشاور بر اساس مطالعات وضع موجودماخذ

 نهایی یکپارچه موضوعی و مجموعه اهداف یهاپانلبرگزاری  -1-3-1-1-5

اد و اسن، مطالعات وضع موجود مباني نظری آمایشدر برنامه آمایش استان بوشهر، پس از شناسایي اهداف بر اساس 

موضوعي  -تخصصي  یهاپانلدر جریان برگزاری  پانل های تخصصي برگزار گردید. ،یامنطقهدر مقیاس ملي و  فرادست

 یهابخشز نفعان بومي استان که ترکیبي ا با ذی نظرتبادلاهداف مستخرج از منابع فوق ارائه گردید و پس از بحث و  فهرست
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؛ به ارائه اهداف جدید شدهیيشناساگانه دولتي، عمومي و خصوصي بودند ضمن بیان نظرات خود در خصوص اهداف  3

  تا  31جدول بدین ترتیب لیست اهداف پس از پاالیش آماده گردید که در  .پرداختند
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 .است شدهمنعکس 42 جدول

 محور نفت، گاز و انرژی نهایی: مجموعه اهداف  31جدول 
 يمیحوزه نفت،گاز، پتروش یها تیاستان از فعال یبهره مند یساز نهیو به نهیشیب

 یهسته ا یانرژِ یکاربردها و یانرژ يبازده شیو افزا ریپذ دیتجد یها یاز منابع انرژ یانرژ دیو گسترش تول یریشکل گ

 ی پیامدهای منفي نفت و گاز بر توسعه استانسازنهیکم

 های اجتماعي حوزه نفت، گاز و پتروشیمي در استانایفای مسئولیت

 ی متخصصینهاخانوادهارتقای خدمات آموزشي استان جهت بسترسازی اسکان 

 ی نفتيهاشرکتجلوگیری از اشغال سواحل توسط 

 ي صنعت نفت، گاز و پتروشیميطیمحستیزهای دگيکاهش آلو

 ي نفت ، گاز و پتروشیميدستنییپاقطب ملي صنایع  عنوانبهحفظ و ارتقاء جایگاه برتر استان 

 ی بومي در نفت و گازگذارهیسرماتسهیل گری 

 ی برترهایورفناآن بر پایه کاربرد  دستنییپای معدن، نفت،گاز و صنایع هابخشتکمیل زنجیره ارزش در 

 توسعه کارکردهای صنعتي مبتني بر گاز در پیوند با منطقه پارس جنوبي

 های پیشرفته در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیميدستیابي به فناوری

 ي پتروشیمي در استاندستنییپاتوسعه صنایع 

 ی اثرات توسعه صنایع نفت و گاز بر توسعه فضایي استانسازنهیشیب

 افتهیتوسعهتوسعه مناطق جنوبي و کمتر  منظوربهی نفت و گاز هالیپتانساز استفاده 

 ایجاد و تقویت مراکز خدمات پشتیبان تولید صنایع نفت و گاز در استان

 و دارای قابلیت افتهیتوسعهی نو( در مناطق کمتر هایانرژایجاد و توسعه مناطق ویژه و تخصصي انرژی )نفت، گاز، پتروشیمي و 

 دیریت بهینه توزیع اعتبارات نفتي بین شهرها و مناطق استانم

 ارتقای سهم استان از صنایع نفت و گاز

 ی مختلف صنعت نفت ، گاز و پتروشیميهاحوزهی در وربهرهافزایش 

 ی تخصصي مرتبط با مسائل نفت و گازهاکارگروهتشکیل 

 ف سوخت و اصالح الگوی مصرفدر مصر اسراف ازجلوگیری  منظوربهمدیریت بهینه انرژی 

 مدیریت بهینه سهم استان از درآمدهای نفتي

 ی سهم شاغلین بومي در صنعت نفت و گازسازنهیشیب

 غیربومي و گازاستفاده بهینه از میزباني متخصصین نفت 

 ی پیوند و ادغام نیروهای شاغل در نفت و گاز با جامعه محليبسترساز

 ی مرتبط با صنعت نفت و گازهایاورفنبومي کردن و تسلط بر    

 صنایع در تجدیدپذیر های انرژی بکارگیری

 تجدیدپذیر های انرژی از استفاده با سبک صنایع اندازی راه

 : مطالعات مشاورمأخذ

  



تحل  ییشناسا  استان بوشهر برنامه و بودجهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

38 

 محور گردشگری نهاییمجموعه اهداف :  32جدول 
 جنوب کشور یيایو در يساحل یبر گردشگر دیبا تاک یممتاز گردشگر گاهیبه جا يابیدست 

 افزایش جذب گردشگران داخلي و خارجي و تبدیل بوشهر به کانون گردشگری دریایي کشور

 توسعه گردشگری در فصل زمستان

 توسعه گردشگری سالمت

 توسعه گردشگری صنعتي

 تبدیل بوشهر به قطب گردشگری ساحلي

 انيی گردشگری جههاجاذبهمعرفي و توسعه 

 گردشگری چون پژوهشکده سازتیهوتقویت مراکز 

 ی گردشگری در استانهاجاذبهایجاد انگیزه سفر و بازدید از 

 و زیربناهای گردشگری ساتیتأسی در گذارهیسرمای سازنهیشیب

 ی گردشگری استانهاجاذبهبهبود بازاریابي برای 

 آموزش جامعه میزبان گردشگری

 ی زیردریایيهاجاذبهی از برداربهرهراستای در  هارساختیزتوسعه 

 گردشگری استان وکارکسبتوسعه فضای 

 ی گردشگری ) ساحلي، دریایي ، تجاری ، تاریخي و ....(هابخشدر  افزودهارزشتشکیل زنجیره ایجاد 

 ی بخش گردشگریهایگذارهیسرماساماندهي 

 ی گردشگریهاآژانسو  مؤسساتی هارساختیزتوسعه 

 ی بخش خصوصي در گردشگریگذارهیسرماوسعه ت

 : مطالعات مشاورمأخذ

 محور علم و فناوری نهاییمجموعه اهداف :  33جدول 
 یو فناور ینوآور ستمیدر چارچوب اکوس ينیثروت و ارزش آفر دیتول

 ی مشترک نفت و دریاهاحوزهی مبتني بر هایفناورتوسعه 

 در حوزه نفت و گاز انیبندانشی هاشرکتی سازنهیشیب

 ی جغرافیایي استانهاتیمزی علم و فناوری متناسب با هاپارکو  انیبندانشی هاشرکتتوسعه 

 در حوزه نفت و گاز و دریا انیبندانش مؤسساتارتقای کمي و کیفي 

 ی نفت و گازهاشرکتنمودن  انیبندانش

 شروی صنعتيی پیهابخشتوسعه علم و فناوری در 

 (  انیبندانشی هاشرکتی حوزه توسعه دریا محور ) رویکرد هایتکنولوژتوسعه علوم و 

 ی علم و فناوری استانهارساختیزتوسعه 

 ی حوزه دریا ) فناوری دریایي ( ارشتهتوسعه 

 افزایش آگاهي عمومي از علم و فناوری

 چند عملکردی انیبندانشی هاشرکتتوسعه 

 ی بخش خصوصي در علم و فناوریگذارهیاسرمجذب 

 ی تخصصي علم و فناوری در استانهاومیکنسرسو  هاانجمنتوسعه 

 ملي -ی امنطقهی هاشبکهبهبود نظام اشتراک دانش از طریق تقویت 

 انیبندانشی هاشرکتافزایش تسهیالت بانکي به 

 اوری جهاناستان با بخش علم و فن انیبندانشی هاشرکتایجاد تعامل 

 ی دریایي و تولید رادیو داروهافناورستیزی هاپژوهشانجام 

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 و منابع طبیعی ستیزطیمحمحور  نهاییمجموعه اهداف :  34جدول 
 ستیز طیو مح يعیاز منابع طب داریپا ی،توسعه و بهره بردار ایحفظ، اح

 یبر حوزه انرژ دیبا تاک یاقتصاد یها تیفعال يطیمح ستیکردن آثار سوء ز نهیکم

 مدیریت بهره برداری از منابع طبیعي

 ی آب در بخش کشاورزیوربهرهی سازنهیشیب

 ی نامتعارفهاآبی از ریگبهرهی استان جهت هاالبیسمدیریت 

 ی کشت و آبیاریهاوهیشی سازنهیبه

 از استقرار صنایع سنگین نفت و گاز ي ناشيطیمحستیزی هايآلودگی سازنهیکم

 جلوگیری از آلودگي خاک

 ی اسیدیهابارانمهار آلودگي هوا و آمادگي برای 

 ی کشاورزی )نیترات(هاندهیآالی سازنهیکم

 ی صنایعهاندهیآالکاهش عوارض 

 ی محیطي هاندهیآالمدیریت و پایش مستمر 

 ی طبیعيهاستمیاکوسمدیریت یکپارچه 

 نابع اکولوژیکحفظ م

  دهیدبیآسی هاستمیاکوساحیا و بازسازی 

 ی حساس ساحليهاستمیاکوسي شناختبومحفظ عملکرد 

 ستیزطیمحی روند تخریب سازنهیکم

 ی شکنندههاستمیاکوسافزایش حفاظت از 

 توسعه پوشش گیاهي متناسب با مقتضیات محیطي

 ی روان هاشنیي و تثبیت زداابانیب

 با اولویت مناطق بحراني گردها زیر دهندهشکلی هانونکامهار 

 حفاظت ، تقویت و صیانت از دریا، سواحل و  منابع زیستي دریایي

 ستیزطیمحارتقای جایگاه نهادهای مردمي در 

 ستیزطیمحمرتبط با  مسائلافزایش حساسیت اجتماعي به 

 ستیزطیمحمدیریت بهینه صنایع در جهت حفظ 

 اندارهای محیط زیستي صنایع نفت و گازارتقای است

 يطیمحستیزتوسعه صنایع با مالحظات و ضوابط 

 ستیزطیمحتوسعه صنایع سبز جهت جلوگیری از آلودگي 

 ستیزطیمحدر صنعت در جهت حفظ  انیبندانشی از اقتصاد ریگبهره

 حفظ تنوع زیستي منظوربهکنترل صنایع شیالتي و صید 

 ی متوازن از منابع طبیعي برداربهرهی پاک و سبز و هایانرژافزایش مصرف 

 : مطالعات مشاورمأخذ
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 محور آب نهاییمجموعه اهداف :  35جدول 
 (ایو در ينیرزمی،زياثر بخش منابع آب )سطح يحکمران

 مدیریت یکپارچه منابع آب

 مدیریت جامع منابع آبخیز

 ني استانبهبود کیفیت آب آشامید

 ی سطحيهاآبمدیریت و مهار 

 ی نامتعارفهاآبی از برداربهرهمدیریت و 

 ی مجددبرداربهرهمدیریت بازیافت آب جهت 

 منابع آب پایدار نیتأم

 ی نامتعارفهاآبی از ریگبهرهی استان جهت هاالبیسمدیریت 

 ی مجدد آنریکارگبهتصفیه فاضالب شهری و 

 دارمنابع آب پای نیتأم

 : مطالعات مشاورمأخذ

 یریگمیتصمنظام  حکمروایی و محور نهاییمجموعه اهداف  36جدول 
 يو استان يملي، بخش نیبي، و خشک ایدری در گستره ها یزیو برنامه ر تیرینظام مد یساز کپارچهیکارآمد و 

 ساالری در نظام مدیریتحاکمیت شایسته

 مدل مدیریتي دربرگیرنده نخبگان بوميایجاد و توسعه 

 سازمیتصمبازوی  عنوانبهی از اساتید دانشگاه ریگبهره

 یریگمیتصمی نخبگان در نظام ریکارگبهایجاد ساختار ماتریسي 

 یاحرفهی مدیریت هاپستایجاد فضای رقابتي و عادالنه در انتخاب و انتصاب به 

 مور استانسهم مردم در ا افتهیسازمانافزایش 

 یریگمیتصمی اجتماعي در نظام هاهیالی مشارکت سازنهیشیب

 سازی استانگیری و تصمیمبهبود جایگاه زنان در سطوح تصمیم

 تقویت و احیاء نقش صنوف در نظام تصمیم

 ی و تصمیم سازیریگمیتصمتوسعه نهادهای کارگری و افزایش مشارکت این نهادها در سطوح 

 اب در نظام سیاسي استاناحیاء نقش احز

 آموزش منابع انساني کارآمد منظوربهمهارتي  -ي آموزشتوسعه مراکز 

 ی مليریگمیتصمنظام  افزایش قدرت استان در 

 ی متخصصین بومي در نفت و گازریکارگبه

 ی نفت و گازهاشرکتی مدیریت سازيبوم

 یریگمیتصممشارکت مدیران استان در نهادهای کالن 

 ی کالن ملي بر فضای استانهایریگمیتصممنفي  راتیتأثی سازنهیکم

 و متقابل( سطحهمی غیر سلسله مراتبي )فارس و بوشهر، امنطقهتوسعه همکاری 

 ایجاد ثبات در نظام تصمیم

 ی در نظام اداری استانوربهرهارتقاء 

 بهبود پاسخگویي مدیران به شهروندان

 ی مدیریتي استانهانظاممي عناصر تما مندنظامرشد و ارتقای 

 یاحرفهی مدیریت هاپستپرورش کارمندان مستعد احراز 
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  هاآناز  وربهرهجذب نیروی انساني متناسب با نیازها و استفاده 

 ، برخوردار از وجدان کاریریپذتیمسئولتوسعه نیروی انساني فعال، 

 رمتمرکزیغدستیابي به ساختاری تسهیل گر، چابک، متناسب و 

 ی اجرایيهادستگاهبهبود نظام ارزیابي عملکرد 

 گیریسازی در نظام تصمیمشفاف

 بهبود ساختار مدیریت کالن استان

 يالمللنیبی و امنطقهی در چارچوب پیوندهای ملي، امنطقهی نظام یکپارچه مدیریت ریگشکل

 ایجاد مدیریت یکپارچه و بین بخشي

 نهادهای چندبخشيافزایش نقش و اختیارات 

 ی مدیرانهاخواستهارتقای همبستگي و همسوسازی 

 هاشهرستانقبیله ای در -خوشه گرایي قومي ژهیوبهی استان ریگمیتصمجلوگیری از تفرق در نظام 

 ی استانریگمیتصمی نفتي با مدیریت هاشرکتی نظام مدیریتي سازکپارچهی

 افزایش تعامالت محلي  منظوربهار روستایي همک-مدیریت یکپارچه نواحي شهری

 هااستانبا سایر  جوارهمی آبریز در نواحي شهری و روستایي و مناطق هاحوزهمدیریت یکپارچه 

 بر مناطق ساحلي دیتأکمدیریت یکپارچه مناطق دارای تقاضای متنوع و متضاد با 

 : مطالعات مشاورمأخذ

 فرهنگی و محور اجتماعی نهاییهداف مجموعه ا:  37جدول 
 يخیو تار يبوم راثیو حفظ م ياجتماع هیو ارتقاء سرما يزندگ تیفیبهبود ک

 دستیابي به توزیع متعادل و متناسب جمعیت در استان

 بسترسازی جذب مهاجرین نخبه و جلوگیری از مهاجرت نخبگان بومي 

 ان ی نیروهای بومي در ساختار مدیریتي استریکارگبه

 کند کردن روند مهاجرت نیروی کار از مناطق روستایي به شهرها      

 ی نگهداشت جمعیت در استانسازنهیشیب

 دستیابي به رفاه و عدالت اجتماعي

 بهبود و افزایش نشاط اجتماعي 

 ی اعتماد اجتماعي در استان سازنهیشیب

 ی روحیه خالقیت و نوآوری در بدنه جامعهسازنهیشیب

 ی مهاجرین و رفع تعارضات فرهنگي هافرهنگخردهنترل اثرات ک

 تقویت هویت فرهنگي 

 توسعه پیوندهای اجتماعي فرهنگي با سایر کشورها 

 فرهنگي -ی مسئول مسائل اجتماعيهادستگاهتدقیق وظایف 

 و تولیدات صنایع فرهنگي باهنری مرتبط هارساختیزتوسعه 

 ور اجتماعي فرهنگي بسترسازی مشارکت زنان در ام

 مذهبي-ی قوميهاتیاقلتوسعه مشارکت 

 ی استانریگمیتصمی و زیربرنامهدر فرآیند  هاسمنی از ریگبهرهی سازنهیشیب

 نهادمردمی هاسازمانتوسعه کمي و کیفي 

 دستیابي به امنیت و سالمت اجتماعي در استان

 ی سالمت و مطلوبیت جامعه هاشاخصارتقای 
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 ی اجتماعيهابیآسی سازنهیکم

 بسترسازی جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان 

 ی عوارض اجتماعي توسعه صنعتي در استان سازنهیکم

 : مطالعات مشاورمأخذ

 نظام سکونتگاهی جمعیت و محور نهاییمجموعه اهداف :  38جدول 
 يمناطق ساحل یریپذ ستیارتقا ز

 داریمتعادل و پا یيبه سازمان فضا يابیدست

 تقویت پیوندهای استاني و فرااستاني

 هاسکونتگاهساختارمند کردن جریان بین 

 ی با کشور در حاشیه خلیججوارهمی از پتانسیل برداربهرهی استراتژیک استان در هاتیقابلاستفاده حداکثری 

 فارستقویت پیوند استان با شهرهای حاشیه خلیج

 روستایي و بین مناطق-ی و سلسله مراتبي در پیوندهای شهریاشبکهایجاد نظام 

 بنادر استان کرانهپسایجاد بندر خشک در 

 توزیع متعادل جریانات کاالیي و جلوگیری از اشباع ظرفیت کریدورهای اصلي 

 افزایش و ارتقاء نقش بندری مرکز استان

 ی محیطيهاتوانفضایي و  هاتیظرفی الگوی توسعه با سازمتناسب

 ی نسبي و مطلق استان در توسعههاتیمزو  هالیپتانسی استفاده از سازنهیبه

 توسعه شهرهای موجود با توجه به سابقه تاریخي و توان کنوني 

 هالیپتانسایجاد شهرهای جدید بر اساس 

 ی بالقوههاتیمزن بر پایه ی نویهانقشدر کارکردهای پایه روستا و ایجاد  نیتأمافزایش زنجیره 

 ی معماری همساز با اقلیم هاروشگسترش 

 و بکر رهاشدهو نواحي  شدهاشباعایجاد کریدورهای فعالیتي بین نواحي 

 ی استان در مناطق ساحليامنطقهی راهبردی و هاتیمزی سازگار با هاتیفعالافزایش سهم 

 محیطي )ظرفیت برد( تحملقابلایجاد توازن بین استقرار فعالیت و ظرفیت 

 محیطي  تحملقابلتوازن بین توسعه شهری و ظرفیت 

 ی موجودهاتیظرفحفظ جمعیت موجود در شهرها و روستاها متناسب 

 ي عملکردی و پایداری شهرها بخشتنوع

 ی سکونتگاهيهاقطبي عملکرد بخشتنوع

 ی مرکزی روستایيهامکانافزایش تنوع کارکردی در 

 و توسعه مجموعه شهری همکار در ارایه خدمات شهری و برترایجاد 

 ساماندهي شبکه شهری و نظام سکونتگاهي استان

 يگاهسکونتتقویت شهرهای موجود در جهت تعادل نظام 

 ی جنوب استانهاسکونتگاهساماندهي 

 ی جمعیتيزهایسررافزایش نقش شهرهای پیراموني مراکز در 

 الیت در دو تجمع شهری بوشهر و کنگان توزیع متوازن جمعیت و فع

 ی شهری استانهاکانوني بین بخشانسجام

 ی تناقضات فضایي در پیوندهای نفت و گاز با نظام سکونتگاهي پیرامونسازنهیکم

 ساماندهي شبکه مناطق آزاد و ویژه استان 
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 ی جهت افزایش سطح رقابتي بنادر استانامنطقهتخصص گرایي 

 ی اصلي بر خدمات تخصصي و برترهاکانونتمرکز 

 جمعیتي فرهنگي و اقتصادی مناطق-ی محیطيهاتیظرفتوزیع عادالنه خدمات در پهنه استان متناسب با 

 ساحلي های محور در فعالیتي و سکونتي نقش تلفیق

 ماخذ: مطالعات مشاور

 ونقلحملمحور  نهایی مجموعه اهداف: 39جدول 
 يالملل نیو ب یمنطقه ا یوندهایبر پ دیبا تاک يبیشبکه حمل و نقل ترک تیو ظرف یيتقاء کاراار

 ی دسترسي دروني و بیرونيسازنهیبه

 ارتقای نقش بندری استان

 توسعه ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال در استان ) توسعه بنادر ( 

 ي در استانچندوجهترکیبي و  ونقلحملتوسعه 

 فارس خصوصاًاستان  کرانهپسی ارتباطي با هااخترسیزتقویت 

 هاآنبین  همکارانِی اصلي مناطق و توسعه منطق هاکانونافزایش سطح دسترسي بین 

 ی اصلي و شهرهای اقماری هاکانونبین  ونقلحملو  هارساختیزارتقاء و اصالح نظام 

 استان ونقلحملتقویت کریدورهای فرعي جهت بهبود شبکه  

 و بهبود فرآیندهای حمل کاال و مسافر در استان ونقلحملرتقاء کارایي و ظرفیت شبکه ا

 ایجاد و توسعه خدمات لجستیک تخصصي بندری 

 ماخذ: مطالعات مشاور

 محور کشاورزی نهاییمجموعه اهداف :  41جدول 
 یيغذا تیبه امن يابیدست

 رتوسعه صنایع غذایي دریا محو

 حفظ و ارتقاء جایگاه برتر استان درزمینه تکثیر و پرورش آبزیان 

 ی نوینهایفناوری از ریگبهرهایجاد مزیت رقابتي در تولیدات آبزیان و نخیالت با 

 ی موجود هاتیظرفو  هاتیقابلتوسعه صید صنعتي به تناسب 

 توسعه و ایجاد تجهیزات و تأسیسات پشتیبان در امر شیالت 

 ی تولید در بخش شیالت و آبزیان وربهرهایش افز

 ی در دریا و خارج از دریا پروریآبزتوسعه 

   گویمزارع پرورش م وری ارتقا بهره

 ارتقای تنوع در پروش آبزیان 

 ی شیالت هابخشتوسعه صنایع دریایي در 

 منبع غذایي پایدار عنوانبهی دریایي هاجلبک کرویمی پرورش سازنهیشیب

 ی جوامع محلي در شرایط تهدید صید و شیالتسازمادهآ

 در بخش شیالت انیبندانشی هاشرکتتوسعه 

 ی محصوالت کشاورزی استان وربهرهافزایش 

 ی در عرصه تولید محصوالت خارج از فصل و گیاهان دارویي و تولید و فرآوری خرماریپذرقابتارتقای توان 

 زی بهبود شیوه تولید محصوالت کشاور

 ی ذاتيهاتیمزاصالح الگوی کشت در راستای انطباق با 
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 ي استان آبکماصالح الگوی کشت متناسب با تغییرات اقلیمي وضعیت 

 ی کشاورزی و صنایع تبدیلي مربوطههاتیفعالایجاد و گسترش 

 ی موجودهاگونهی تولیدات خرما با اصالح وربهرهافزایش 

 ی در استاناگلخانهتوسعه کشت 

 ی از گیاهان دارویيبرداربهرهی هاتیظرفتوسعه 

 ی محصوالت کشاورزیسازیتجار

 ی تحقیقات کشاورزیهایآورفنافزایش مراکز تحقیق و توسعه و 

 ی تولید نشا و صادرات در این زمینههاتیظرفتوسعه 

 ی صادرات محصوالت آب برسازنهیکم

 کشاورزی یي در محصوالت راهبردیخوداتکاافزایش ضریب 

 ماخذ: مطالعات مشاور

 محور تجارت نهاییمجموعه اهداف :  41جدول 
 کیو لجست یشبکه تجار یمنطقه ا يوستگیو پ يسازمانده

 بنادر کشور تیسهم بنادر استان از ظرف شیافزا

 تبدیل بوشهر به هاب تجاری جنوب کشور

 ی تجاری استانهارساختیزتوسعه 

 فارسی پیوندهای تجاری با کشورهای حاشیه خلیجسازنهیشیب

 ی صادرات و وارداتهانهیهزکاهش 

 ي(المللنیبی هابانکی بنیادین تجارت نوین در سطح استان)بورس، بیمه، هارساختیزتوسعه 

 ی خارجي هابنگاهي با مشارکت المللنیبتوسعه تجارت و تعامالت 

 رقابتي بنادر استانتخصص گرایي جهت افزایش سطح 

 ی تجاریریپذرقابتارتقای توان استان در 

 ي در استانالمللنیبایجاد هلدینگ و استقرار برندهای 

 صنعتي -ایجاد مناطق آزاد تجاری 

 ارتقا کارکرد های بندری و غیر بندری استان

 ی خارجي و داخلي ) بانکرینگ ( هايکشتبه قطب ارائه خدمات به  شدنلیتبد

 ریلي ونقلحملیي خصوصا بسترهای ایدر ریغتوسعه بسترهای صادراتي 

 يررسمیغساماندهي و کاهش سهم مبادالت 

 ) مدیریت درآمدهای مالیاتي ( -ی نظام مالیاتي استان سازنهیبه

 تسهیل و تنظیم روابط دروني و بیروني اقتصاد استان

 توسعه صادرات غیرنفتي

 ی ترخیص و بارگیری (هاسمیمکانیل در ) تسه -افزایش کارایي گمرک

 ی خارجي و خصوصي و ارتقای کارکردهای بازرگاني خارجيهاهیسرماجذب 

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 و معدن محور صنعت نهاییمجموعه اهداف : 42جدول 
 متوسط و باال در کشور یبا فناور ياستان عیمعادن و صنا گاهیبهبود جا

 محور ایدر عیصنا یها تیفعال رهیاستان به سرزنج لیتبد

 ی صادرات و وارداتهانهیهزکاهش 

 ی کردن بنادرچند کارکردی اقتصادی و هاتیفعالی تنوع سازنهیشیب

 صنعتي -ایجاد مناطق آزاد تجاری 

 ی تولیدیهاتیفعالارتقای کارایي و بازدهي 

 يالمللنیبشهر در کارکردهای ملي و ارتقای جایگاه و نقش اقتصادی بندر بو

 تسهیل و تنظیم روابط دروني و بیروني اقتصاد استان

 انیبندانشگسترش اقتصاد 

 افزوده باال باارزشی هابخشتوسعه صنایع دریایي و فراساحل در 

 ي نفت و گازدستنییپاي و باالدستی صنعتي مبتني بر تقویت صنایع هاتیفعالتوسعه 

 بخش نفت و گاز افزودهارزش دروني سازی

 هماهنگي توسعه ملي و محلي متمرکز بر بخش نفت و گاز

 هاشهرستانی اقتصادی هاتیفعالتخصصي کردن 

 ی توسعه صنایع تبدیلي دریا محور سازنهیشیب

 ی اثرات نفت و گاز در اقتصاد استانسازنهیبه

 ماخذ: مطالعات مشاور

 ناهداف بنیادی ییشناسا 

تمامي اهداف در یک سطح از اهمیت و کالن نگری  کهآنشود، به دلیل اهداف شناسایي مي فهرست اولیه کهيهنگام

های مختلفي باید اهداف به دسته بیترتنیابهاهداف شناسایي شود.  مراتبسلسلهقرار ندارند، الزم است تا سطوح مختلف و 

ه عبارتند ک ها بسیار حیاتي استد که درک تمایز بین آند دارر هر تصمیمي دو نوع هدف وجود يطورکلبهتقسیم شوند. 

 از:

 ناهداف بنیادی 

  اهداف مقطعي 

نها به یک هدف مقطعي ت کهيحال درکند، دلیلي اساسي را برای توجه به موقعیت تصمیم مشخص مي نهر هدف بنیادی

مقطعي تنها به  ، اهدافگریدانیببهیابد. اهمیت مي تر( در زمینه تصمیمآن بر میزان تحقق سایر اهداف )بنیادی راتیتأثدلیل 

 رواقعد مهم هستند. خود یخودبه ناهداف بنیادی کهيدرحال ،هستند ناند که ابزاری برای تحقق اهداف بنیادیاین دلیل مهم

 نبنیادی یک هدف کمدستاگر در یک موقعیت تصمیم خاص، مرتبا اهداف نهائي مربوط به اهداف مقطعي پیگیری شوند، 

 "چرا این هدف مهم است؟"باید پرسید که  شدهیيشناساآشکار خواهد شد. در مورد هر هدف 
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 دو نوع پاسخ برای این پرسش وجود دارد:

ت. به موقعیت تصمیم اس خاطرتعلقمهم بوده و یکي از دالیل اساسي  خود یخودبهپاسخ نخست اینکه هدف مذکور 

 رود. به شمار مي نیادیچنین هدفي نامزدی برای هدف بن

که بر هدفي دیگر دارد، حائز اهمیت است. در این حالت، چنین  يراتیتأثپاسخ دوم این است که هدف یادشده به دلیل 

 کند. هدفي مقطعي بوده و پاسخ مذکور هدف دیگری را معرفي مي

دلیل اینکه  .کندمي یيشناسارا  نهدفي بنیادی "چرا این هدف مهم است؟ " نتیجه گرفت که پرسش يسادگبه توانيم

ح ممکن است این فرآیند از سط درواقعنامند این است که مي نای را فقط نامزدی برای هدفي بنیادیچنین اهداف برگزیده

ودن برای اطمینان از مناسب ب جهینت در گیرنده ادامه یابد.و تا اهداف راهبردی تصمیم شدهشروعزمینه تصمیم( ها )گزینه

چک  دقتبه نهای مطلوب فهرست اهداف بنیادیبرای یک زمینه تصمیم خاص باید برخي ویژگي نعه اهداف بنیادیمجمو

ه تصمیم ها را مناسب زمین، آنکیاستراتژهایي باشند که با کاهش دامنه شمول اهداف باید دارای ویژگي ناهداف بنیادی شود.

هایي گزینه تلقي کنیم، باید همه نرسد. اگر قرار است هدفي را بنیادیام ميها به انجسازند. چنین کاری از طریق کنترل پیامد

 چنانآن نکه تاثیر چشمگیری بر تحقق اهداف دارند، در زمینه تصمیم موجود باشند. اگر یکي از نامزدهای هدف بنیادی

چنین  ید کهین نتیجه به دست مي آاهدف مذکور را کنترل کنند  نتوانندهای موجود در زمینه تصمیم گسترده باشد که گزینه

رآیند به دو دستة فبر اساس یک  شده، در گام سوم اهداف شناسایي بیترتنیابهمناسبي باشد.  نتواند هدف بنیادیهدفي نمي

 فرآیند در  .شودبندی ميتقسیمو مقطعي  اهداف بنیادین

 است. شدهانیبتیک شما صورتبه 1 ریتصو

 

 : فرآیند تفکیک اهداف به بنیادین و مقطعی 1 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه اهداف

 هدف-1

 هدف-2

 هدف-3

 هدف-4

 هدف-5

 هدف-6

7-........ 

 به خودی خود مهم است
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 ارائه شده است. دوازده گانه یمحورهادر ادامه اهداف بنیادین در 

 یش استانگانه موضوعی در مطالعات برنامه آما 12اهداف بنیادین در محورهای  : 43جدول 

 اهداف بنیادین محورها ردیف

 نفت، گاز و انرژی 1

  پتروشیمي نفت،گاز، حوزه های فعالیت از استان مندی بهره سازی بهینه و بیشینه -1

 و رژیان بازدهي افزایش و پذیر تجدید های انرژی منابع از انرژی تولید گسترش و گیری شکل-2

 ای هسته انرژِی کاربردهای

 يخیو تار يبوم راثیو حفظ م ياجتماع هیو ارتقاء سرما يزندگ تیفیبهبود ک-1 رهنگي اجتماعي و ف 2

 جمعیت و نظام سکونتگاهي 3
 يمناطق ساحل یریپذ ستیارتقا ز-1

 داریمتعادل و پا یيبه سازمان فضا يابیدست-2

 يالملل نیو ب ینطقه ام یوندهایبر پ دیبا تاک يبیشبکه حمل و نقل ترک تیو ظرف یيارتقاء کارا-1 ونقلحمل 4

 و منابع طبیعي ستیزطیمح 5
 ستیز طیو مح يعیاز منابع طب داریپا ی،توسعه و بهره بردار ایحفظ، اح-1

 یبر حوزه انرژ دیبا تاک یاقتصاد یها تیفعال يطیمح ستیکردن آثار سوء ز نهیکم-2

 حکمروایي و نظام تصمیم گیری 6
ي، خشب نیبي، و خشک ایدری در گستره ها یزیو برنامه ر تیرینظام مد یساز کپارچهیکارآمد و -1

 يو استان يمل

 تجارت  7
 کیو لجست یشبکه تجار یمنطقه ا يوستگیو پ يسازمانده-1

 بنادر کشور تیسهم بنادر استان از ظرف شیافزا-2

 صنعت و معدن 8
 متوسط و باال در کشور یبا فناور ياستان عیمعادن و صنا گاهیبهبود جا-1

 محور ایدر عیصنا یها تیفعال رهیاستان به سرزنج لیتبد-2

 ب کشورجنو یيایو در يساحل یبر گردشگر دیبا تاک یممتاز گردشگر گاهیبه جا يابیدست  -1 گردشگری 9

 و امنیت غذایي سالمتبهتولید پایدار محصوالت کشاورزی و شیالت و دستیابي -1 کشاورزی 11

 (ایو در ينیرزمیز ،يب )سطحاثر بخش منابع آ يحکمران-2 آب 11

 یو فناور ینوآور ستمیدر چارچوب اکوس ينیثروت و ارزش آفر دیتول-1 علم و فنا.ری 12

 ماخذ: مطالعات مشاور

 نهایی-مقطعی اهدافاهداف بنیادین و شبکه  مراتبسلسلهتبیین  

 اهداف مراتبسلسله -1-3-1-3-1

و  راتبمسلسلهدر یک  نرسد. ساختار اهداف بنیادی، نوبت به ساختاردهي اهداف ميناهداف بنیادی شناسایيپس از 

 یهاساختاردر کالن ن بنیادی اهداف ،شود. وجه اشتراک هر دو ساختاردر یک شبکه نشان داده مي ساختار اهداف مقطعي

به موقعیت تصمیم را توصیف نموده و  خاطرتعلقدلیل  واقع دراست. هدف کالن نهایي  -موضوعي و در شبکه مقطعي 

ر بسیاری های تصمیم نسبتا آسان است. دکالن در بسیاری از زمینه نهدف بنیادی یيشناساکند. ها را تعریف ميره دغدغهگست

کالن  نهدف بنیادیو از طریق مرور فهرست اهداف به دست آورد.  يسادگبهتوان کالن را مي ناز موارد، هدف بنیادی

آمایش سرزمین هدف کالن بنیادین توسعه پایدار فضایي است که تمامي  باشد. در نتواند ترکیبي از چند هدف بنیادیمي

حیطي و م مالحظاتنواحي مختلف استان با رعایت  یهاتوانبهینه از  یریگبهره منظوربه شدهارائه یهااستیسراهبردها و 

 . ردیگيمدستیابي به عدالت فضایي در پهنه استان صورت  منظوربه
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به  خاطرتعلقیل دال مراتبسلسلهگیرنده است. این های ارزشي تصمیممتکي به قضاوت نف بنیادیاهدا مراتبسلسلهتهیه 

ن هدف مهم چرا ای "، پاسخ به این پرسش که ننماید. در مورد هر هدف بنیادیصمیم یا فرصت تصمیم را مشخص ميت مسئله

 مهم است. خودیخودبهاین است که چون  صرفاً "است؟

کدیگر نهائي از ی -عيو شبکه اهداف مقط ناهداف بنیادی مراتبسلسلهر در اع روابط بین سطوح مجاوروشن است که انو

 باالدهرهدف  گریدعبارتبه، هدف رده پائین بخشي از هدف رده باالست. ناهداف بنیادی مراتبسلسلهدر  متمایز است.

شود. اهداف رده پائین نباید فصل مشترکي با ميتعریف  مراتبسلسلهمستقیما توسط مجموعه اهداف رده پائین آن در 

 به دست دهد.  باالردهها توصیف جامعي از هدف یکدیگر داشته و مجموع آن

 باالتردهربه هدف  ماًیمستقپائین تنها  خورد. هر هدف ردهشم ميای به چاهداف بنیادین نظم روشن و ساده مراتبسلسلهدر 

تا  2دار نمو که در رندیگيمشکل  جزئيادین، میاني و یاز اهداف بن یاگونهرهای درخت به این صورت ساختا ارتباط دارد.

  .است شدهمیترس 13نمودار 

جدول " اهداف به دست آمده از است کهالزم به ذکر است ترسیم نمودار سلسله مراتب اهداف بنیادین بدین صورت بوده 

گانه به  12در هر یک از محورهای  "استان شیدر مطالعات برنامه آما يگانه موضوع 12 یدر محورها نیادی: اهداف بن43

 یهاپانل یبرگزار -5-1-1-3-1"ت بند ابا استفاده از اطالعدر راس نمودار قرار گرفته اند. در گام بعدی عنوان هدف بنیادین 

 شده استمنعکس 42تا جدول  31در جدول  پاالیش شده کهاهداف  ستیلو  "کپارچهی یيو مجموعه اهداف نها يوضوعم

دین ب پرداخته مي شود. به دسته بندی اهدافبخش آینده نگاری،  و متخصصان با بکارگیری روش قضاوت های ارزشي و

ناسایي شده و اهداف جزئي ذیل آن نیز در آخرین بخش از ترتیب اهداف میاني از بین مجموعه اهداف مرتبط با هر محور ش

سلسله مراتب اهداف قرار مي گیرند. الزم به ذکر است که طي برگزاری پانل های تخصصي در چند دوره، نقطه نظرات 

رد گانه حاصل خ 12نخبگان و خبرگان استاني نیز اخذ شده است. به عبارتي سلسله مراتب اهداف در هر یک از محور های 

 جمعي و بررسي موضوع در پانل های متعدد مي باشد. 
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 در محور نفت، گاز و انرژی جزئیبنیادین، میانی و  اهداف مراتبسلسه: 2نمودار 

بیشینه و بهینه سازی بهره مندی استان از فعالیت های حوزه نفت،گاز، پتروشیمی
شکل گیری و گسترش تولید انرژی از منابع انرژی های تجدید پذیر و افزایش بازدهی انرژی و کاربردهای انرژ ی هسته ای

کمینه سازی پیامدهای منفي نفت و 
گاز بر توسعه استان

 حفظ و ارتقاء جایگاه برتر استان به

دستي  عنوان قطب ملي صنایع پایین
نفت ، گاز و پتروشیمي

بیشینه سازی اثرات توسعه صنایع 
نفت و گاز بر توسعه فضایي استان

ارتقای سهم استان از صنایع نفت و 
گاز

افزایش بهره وری در حوزه 
های مختلف صنعت نفت ، 

گاز و پتروشیمي

های  ایفای مسئولیت
اجتماعي حوزه نفت، گاز و 

پتروشیمي در استان

ارتقای خدمات آموزشي 
استان جهت بسترسازی 

اسکان خانواده های 
متخصصین

تسهیل گری سرمایه گذاری 
بومي در نفت و گاز

توسعه صنایع پاییندستي 
پتروشیمي در استان

جلوگیری از اشغال سواحل 
توسط شرکت های نفتي

های زیست  کاهش آلودگي
محیطي صنعت نفت، گاز و 

پتروشیمي

های  دستیابي به فناوری
پیشرفته در حوزه صنایع نفت، 

گاز و پتروشیمي

تکمیل زنجیره ارزش در 
بخش های معدن، نفت،گاز و 
صنایع پاییندست آن بر پایه 

کاربرد فناوری های برتر

توسعه کارکردهای صنعتي 
مبتني بر گاز در پیوند با 

منطقه پارس جنوبي

ایجاد و توسعه مناطق ویژه و 
نفت، (تخصصي انرژی 

گاز، پتروشیمي و انرژی 
در مناطق کمتر ) های نو

توسعه یافته و دارای قابلیت

ایجاد و تقویت مراکز 
خدمات پشتیبان تولید صنایع 

نفت و گاز در استان

مدیریت بهینه توزیع 
اعتبارات نفتي بین شهرها و 

مناطق استان

استفاده از پتانسیل های نفت 
و گاز به منظور توسعه مناطق 
جنوبي و کمتر توسعه یافته

مدیریت بهینه سهم استان از 
درآمدهای نفتي

بیشینه سازی سهم شاغلین 
بومي در صنعت نفت و گاز

استفاده بهینه از میزباني 
متخصصین نفت و گاز 

غیربومي

بسترسازی پیوند و ادغام 
نیروهای شاغل در نفت و 

گاز با جامعه محلي

مدیریت بهینه انرژی به 
منظور جلوگیری از اسراف 

در مصرف سوخت و 
اصالح الگوی مصرف

بومي کردن و تسلط بر    
فناوری های مرتبط با 

صنعت نفت و گاز

تشکیل کارگروه های 
تخصصي مرتبط با مسائل 

نفت و گاز

بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر 
در صنایع 

راه اندازی صنایع سبک با 
استفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر

 
 : مطالعات مشاورمأخذ
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 یریگمیتصمنظام حکمروایی و در محور  جزئیدین، میانی و بنیااهداف  مراتبهلسلس:  3نمودار 

کارآمد و یکپارچه سازی نظام مدیریت و برنامه ریزی در گستره های دریا و خشکی، بین ب شی، ملی و استانی

افزایش قدرت استان در نظام 
تصمیم گیری ملي

افزایش سازمان یافته سهم مردم در 
امور استان

ارتقاء بهره وری در نظام اداری 
استان

ساالری در نظام  حاکمیت شایسته
مدیریت

ایجاد و توسعه مدل مدیریتي 
دربرگیرنده نخبگان بومي

مشارکت مدیران استان در 
نهادهای کالن تصمیم 

گیری

بیشینه سازی مشارکت الیه 
های اجتماعي در نظام 

تصمیم گیری

احیاء نقش احزاب در نظام 
سیاسي استان

بومي سازی مدیریت 
شرکت های نفت و گاز

به کارگیری متخصصین 
بومي در نفت و گاز

توسعه نهادهای کارگری و 
افزایش مشارکت این 

نهادها در سطوح تصمیم 
گیری و تصمیم سازی

بهبود جایگاه زنان در 
گیری و  سطوح تصمیم

سازی استان تصمیم

تقویت و احیاء نقش 
صنوف در نظام تصمیم

بهبود پاسخگویي مدیران به 
شهروندان

انساني  جذب نیروی 
متناسب با نیازها و استفاده 

بهره ور از آنها 

پرورش کارمندان مستعد 
احراز پست های مدیریت 

حرفه ای

رشد و ارتقای نظام مند 
تمامي عناصر نظام های 

مدیریتي استان

ایجاد ساختار ماتریسي به 
کارگیری نخبگان در نظام 

تصمیم گیری

ایجاد فضای رقابتي و عادالنه 
در انتخاب و انتصاب به پست 

های مدیریت حرفه ای

بهره گیری از اساتید دانشگاه 
به عنوان بازوی تصمیم ساز

 -توسعه مراکز آموزشي 
مهارتي به منظور آموزش 

انساني کارآمد منابع 

کمینه سازی تأثیرات منفي 
تصمیم گیری های کالن 

ملي بر فضای استان

توسعه همکاری منطقه ای 
فارس و )غیر سلسله مراتبي

بوشهر، هم سطح و 
(متقابل

ایجاد ثبات در نظام 
تصمیم

دستیابي به ساختاری تسهیل 
گر، چابک، متناسب و 

غیرمتمرکز

بهبود نظام ارزیابي عملکرد 
دستگاه های اجرایي

توسعه نیروی انساني فعال، 
مسئولیت پذیر، برخوردار 

از وجدان کاری

سازی در نظام  شفاف
گیری تصمیم

بهبود ساختار مدیریت 
کالن استان

شکل گیری نظام یکپارچه مدیریت 
منطقه ای در چارچوب پیوندهای 

ملي، منطقه ای و بین المللي

ایجاد مدیریت یکپارچه و 
بین بخشي

افزایش نقش و اختیارات 
نهادهای چندبخشي

ارتقای همبستگي و 
همسوسازی خواسته های 

مدیران

جلوگیری از تفرق در نظام 
تصمیم گیری استان به ویژه 

قبیله -خوشه گرایي قومي
ای در شهرستان ها

یکپارچه سازی نظام 
مدیریتي شرکت های نفتي 
با مدیریت تصمیم گیری 

استان

مدیریت یکپارچه نواحي 
روستایي همکار به -شهری

منظور افزایش تعامالت 
محلي 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ
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 سکونتگاهی ساختار جمعیت و در محور جزئیبنیادین، میانی و اهداف  مراتبسلسه:  4نمودار 

ارتقا زیست پذیری مناطق ساحلی
دستیابی به سازمان فضایی متعادل و پایدار

لگوی توسعه با ظرفیت های  متناسب سازی ا
فضایي و توان های محیطي

ساماندهي شبکه شهری و نظام 
سکونتگاهي استان تقویت پیوندهای استاني و فرااستاني

ساختارمند کردن جریان بین 
سکونتگاه ها

توسعه شهرهای موجود با توجه به سابقه 
تاریخي و توان کنوني 

افزایش زنجیره تأمین در کارکردهای پایه 
روستا و ایجاد نقشه ای نوین بر پایه مزیت 

های بالقوه

ایجاد شهرهای جدید بر اساس پتانسیل ها

بهینه سازی استفاده از پتانسیل ها و مزیت 
های نسبي و مطلق استان در توسعه

تقویت شهرهای موجود در جهت 
تعادل نظام سکونتگاهي

توزیع متوازن جمعیت و فعالیت در 
دو تجمع شهری بوشهر و کنگان 

افزایش نقش شهرهای پیراموني 
مراکز در سرریزهای جمعیتي

ساماندهي سکونتگاه های جنوب 
استان

ایجاد نظام شبکه ای و سلسله 
-مراتبي در پیوندهای شهری

روستایي و بین مناطق

استفاده حداکثری قابلیت های 
استراتژیک استان در بهره 

برداری از پتانسیل همجواری با 
کشور در حاشیه خلیج

تقویت پیوند استان با شهرهای 
حاشیه خلیج فارس

ا  گسترش روش های معماری همساز ب
اقلیم 

ایجاد کریدورهای فعالیتي بین نواحي 
اشباع شده و نواحي رهاشده و بکر

توازن بین توسعه شهری و ظرفیت قابل 
تحمل محیطي 

افزایش سهم فعالیت های 
ا نقاط سکونتگاهي  سازگار ب

در مناطق ساحلي

ایجاد توازن بین استقرار فعالیت و ظرفیت 
)ظرفیت برد(قابل تحمل محیطي 

حفظ جمعیت موجود در شهرها و 
روستاها متناسب ظرفیت های موجود

تنوع بخشي عملکردی و پایداری شهرها 

تنوع بخشي عملکرد قطب های 
سکونتگاهي

ایجاد بندر خشک در پسکرانه 
بنادر استان

توزیع متعادل جریانات کاالیي 
و جلوگیری از اشباع ظرفیت 

کریدورهای اصلي 

ایجاد و توسعه مجموعه شهری همکار در 
ارایه خدمات شهری و برتر

افزایش تنوع کارکردی در مکان های 
مرکزی روستایي

انسجام بخشي بین کانون های 
شهری استان

کمینه سازی تناقضات فضایي در 
پیوندهای نفت و گاز با نظام 

سکونتگاهي پیرامون

ساماندهي شبکه مناطق آزاد و ویژه 
استان 

تخصص گرایي منطقه ای جهت 
افزایش سطح رقابتي بنادر استان

تمرکز کانون های اصلي بر 
خدمات تخصصي و برتر

توزیع عادالنه خدمات در پهنه 
استان متناسب با ظرفیت های 

جمعیتي فرهنگي و -محیطي
اقتصادی مناطق

افزایش و ارتقاء نقش بندری 
مرکز استان توامان با سکونت

تلفیق نقش سکونتي و فعالیتي در 
محور های ساحلي

 
 شاور: مطالعات ممأخذ
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 ونقلحملدر محور  جزئیبنیادین، میانی و اهداف  مراتبسلسه:  5نمودار 

ارتقا  کارایی و ظرفیت شبکه حمل و نقل ترکیبی با تاکید بر پیوندهای منطقه ای و 
بین المللی

ارتقای نقش بندری استان 

توسعه حمل و نقل ترکیبي و چندوجهي 
در استان

افزایش سطح دسترسي بین کانون های 
اصلي مناطق و توسعه منطق همکارانِ بین 

آنها

تقویت زیرساخت های ارتباطي با پسکرانه 
استان خصوصاً فارس

توسعه ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال در 
استان

ارتقاء و اصالح نظام زیرساخت ها و حمل 
و نقل بین کانون های اصلي و شهرهای 

اقماری 

تقویت کریدورهای فرعي جهت بهبود  
شبکه حمل و نقل استان

ارتقاء کارایي و ظرفیت شبکه حمل و نقل 
و بهبود فرآیندهای حمل کاال و مسافر در 

استان

ایجاد و توسعه خدمات لجستیک 
تخصصي بندری 

بهینه سازی دسترسي دروني و بیروني 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ
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 در محور گردشگری جزئیبنیادین، میانی و اهداف  مراتبسلسه: 6نمودار 

دست یابی به جایگاه ممتاز گردشگری با تاکید بر گردشگری ساحلی و دریایی جنوب کشور

توسعه فضای کسب وکار گردشگری استان
افزایش جذب گردشگران داخلي و خارجي و تبدیل 

بوشهر به کانون گردشگری دریایي کشور

تشکیل زنجیره ایجاد ارزش افزوده در بخش توسعه گردشگری در فصل زمستان
ساحلي، دریایي ، تجاری ، ( های گردشگری 

....)تاریخي و 

توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصي در 
گردشگری

توسعه زیرساخت های مؤسسات و آژانس های  
گردشگری

ساماندهي سرمایه گذاری های بخش 
گردشگری تبدیل بوشهر به قطب گردشگری ساحلي

معرفي و توسعه جاذبه های گردشگری جهاني

تقویت مراکز هویت ساز گردشگری چون 
پژوهشکده

ایجاد انگیزه سفر و بازدید از جاذبه های 
گردشگری در استان

توسعه گردشگری صنعتي

بیشینه سازی سرمایه گذاری در تأسیسات و 
زیربناهای گردشگری

توسعه گردشگری سالمت

آموزش جامعه میزبان گردشگری

بهبود بازاریابي برای جاذبه های گردشگری 
استان

توسعه زیرساخت ها در راستای بهره برداری از 
جاذبه های زیردریایي

 

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 در محور علم و فناوری جزئیبنیادین، میانی و اهداف  مراتبسلسه:  7نمودار 

تولید  روت و ارزش آفرینی در چارچوب اکوسیستم نوآوری و فناوری

توسعه زیرساخت های علم و فناوری استان توسعه فناوری های مبتني بر حوزه های مشترک نفت و دریا

بیشینه سازی شرکت های دانش بنیان در حوزه نفت و 
گاز

)فناوری دریایي( توسعه رشته ای حوزه دریا 

جذب سرمایه گذاری بخش خصوصي در علم و 
فناوری

توسعه شرکت های دانش بنیان چند عملکردی

علم و فناوری افزایش آگاهي عمومي از 

توسعه علم و فناوری در بخش های پیشروی صنعتي

ارتقای کمي و کیفي مؤسسات دانش بنیان در حوزه 
نفت و گاز و دریا

دانش بنیان نمودن شرکت های نفت و گاز

توسعه علوم و تکنولوژی های حوزه توسعه دریا 
) رویکرد شرکت های دانش بنیان (محور 

توسعه شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و 
فناوری متناسب با مزیت های جغرافیایي استان

بهبود نظام اشتراک دانش از طریق تقویت شبکه های 
ملي -منطقه ای 

توسعه انجمن ها و کنسرسیوم های تخصصي علم و 
فناوری در استان

انکي به شرکت های دانش بنیان افزایش تسهیالت ب

 
 ماخذ: مطالعات مشاور
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 و منابع طبیعی ستیزطیمحدر محور  جزئیبنیادین، میانی و اهداف  مراتبسلسه: 8نمودار 

حف ، احیا ،توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست
کمینه کردن آ ار سو  زیست محیطی فعالیت های اقتصادی با تاکید بر حوزه انرژی

مدیریت یکپارچه اکوسیستم های طبیعي
کمینه سازی آلودگي های زیست 

محیطي ناشي از استقرار صنایع سنگین 
نفت و گاز

مدیریت بهینه صنایع در جهت حفظ 
محیط زیست مدیریت بهره برداری از منابع طبیعي

بیشینه سازی بهره وری آب در 
بخش کشاورزی

احیا و بازسازی اکوسیستم های 
آسیب دیده 

کمینه سازی روند تخریب 
محیط زیست

جلوگیری از آلودگي خاک

مدیریت و پایش مستمر 
آالینده های محیطي 

حفظ عملکرد بوم شناختي 
اکوسیستم های حساس ساحلي

حفظ منابع اکولوژیک

کاهش عوارض آالینده های 
صنایع

مهار آلودگي هوا و آمادگي 
اران های اسیدی برای ب

کمینه سازی آالینده های 
)نیترات(کشاورزی 

ارتقای استاندارهای محیط 
زیستي صنایع نفت و گاز

بهره گیری از اقتصاد دانش 
بنیان در صنعت در جهت حفظ 

محیط زیست

توسعه صنایع سبز جهت 
جلوگیری از آلودگي محیط 

زیست

توسعه صنایع با مالحظات و 
ضوابط زیست محیطي

بهینه سازی شیوه های کشت و 
آبیاری

مدیریت سیال ب های استان 
جهت بهره گیری از آب های 

نامتعارف

افزایش حفاظت از اکوسیستم 
های شکننده

توسعه پوشش گیاهي متناسب با 
مقتضیات محیطي

حفاظت، تقویت و صیانت از 
دریا، سواحل و  منابع زیستي 

دریایي

بیابان زدایي و تثبیت شن های 
روان 

مهار کانون های شکل دهنده 
ریز گردها با اولویت مناطق 

بحراني

ارتقای جایگاه نهادهای مردمي 
در محیط زیست

افزایش حساسیت اجتماعي به 
ا محیطزیست مسائل مرتبط ب

کنترل صنایع شیالتي و صید به 
منظور حفظ تنوع زیستي

افزایش مصرف انرژیهای پاک 
و سبز و بهرهبرداری متوازن از 

منابع طبیعي 

 
 ماخذ: مطالعات مشاور
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 فرهنگی و در محور اجتماعی جزئیبنیادین، میانی و اهداف  مراتبسلسه: 9نمودار 

بهبود کیفیت زندگی و ارتقا  سرمایه اجتماعی و حف  میرا  بومی و تاری ی

دستیابي به امنیت و سالمت اجتماعي در استاندستیابي به رفاه و عدالت اجتماعي
دستیابي به توزیع متعادل و متناسب جمعیت در 

استان

بسترسازی جذب مهاجرین نخبه و 
جلوگیری از مهاجرت نخبگان بومي 

بیشینه سازی اعتماد اجتماعي در استان 

کنترل اثرات خرده فرهنگ های مهاجرین 
و رفع تعارضات فرهنگي 

بیشینه سازی روحیه خالقیت و نوآوری در 
بدنه جامعه

ارتقای شاخص های سالمت و بهبود و افزایش نشاط اجتماعي 
مطلوبیت جامعه 

کمینه سازی عوارض اجتماعي 
توسعه صنعتي در استان 

بسترسازی جهت جلوگیری از 
خشونت علیه زنان و کودکان 

کمینه سازی آسیب های اجتماعي

بیشینه سازی نگهداشت جمعیت در 
استان

به کارگیری نیروهای بومي در 
ساختار مدیریتي استان 

کند کردن روند مهاجرت نیروی      
کار از مناطق روستایي به شهرها 

تقویت هویت فرهنگي 

توسعه پیوندهای اجتماعي فرهنگي با سایر 
کشورها 

بسترسازی مشارکت زنان در امور اجتماعي 
فرهنگي 

تدقیق وظایف دستگاه های مسئول مسائل 
فرهنگي -اجتماعي

توسعه زیرساخت های مرتبط باهنر و        
تولیدات صنایع فرهنگي

اقلیت های قومي مذهبي-توسعه مشارکت 

ها در  گیری از سمن سازی بهره بیشینه
گیری استان ریزی و تصمیم فرآیند برنامه

توسعه کمي و کیفي سازمان های مردمنهاد
 

 ماخذ: مطالعات مشاور
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 در محور کشاورزی  جزئیبنیادین، میانی و اهداف  مراتبسلسه: 11نمودار 

دستیابی به امنیت  ذایی

افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی استان  توسعه پایدار صنایع غذایي دریا محور

حفظ و ارتقاء جایگاه برتر استان در زمینه تکثیر و 
پرورش آبزیان 

ارتقای توان رقابت پذیری در عرصه تولید محصوالت 
خارج از فصل و گیاهان دارویي و تولید و فرآوری 

خرما

توسعه کشت گلخانه ای در استان

اصالح الگوی کشت در راستای انطباق با مزیت های 
ذاتي

بهبود شیوه تولید محصوالت کشاورزی 

افزایش بهره وری تولید در بخش شیالت و آبزیان 

توسعه صید صنعتي به تناسب قابلیت ها و ظرفیت های 
موجود 

توسعه و ایجاد تجهیزات و تأسیسات پشتیبان در امر 
شیالت 

توسعه آبزیپروری در دریا و خارج از دریا 

ایجاد مزیت رقابتي در تولیدات آبزیان و نخیالت با بهره 
گیری از فناوری های نوین

افزایش بهره وری تولیدات خرما با اصالح گونه های 
موجود

ایجاد و گسترش فعالیت های کشاورزی و صنایع تبدیلي 
مربوطه

اقلیمي وضعیت  اصالح الگوی کشت متناسب با تغییرات 
کمآبي استان 

توسعه پرورش میگو 

ارتقای تنوع در پروش آبزیان 

توسعه صنایع دریایي در بخش های شیالت 

بیشینه سازی پرورش میکرو جلبک های دریایي به 
عنوان منبع غذایي پایدار

آماده سازی جوامع محلي در شرایط تهدید صید و 
شیالت

توسعه شرکت های دانش بنیان در بخش شیالت

افزایش ضریب خوداتکایي در محصوالت راهبردی 
کشاورزی

توسعه ظرفیت های بهره برداری از گیاهان دارویي

تجاری سازی محصوالت کشاورزی

افزایش مراکز تحقیق و توسعه و فنآوری های تحقیقات 
کشاورزی

توسعه ظرفیت های تولید نشا و صادرات در این زمینه

کمینه سازی صادرات محصوالت آب بر

 
 ماخذ: مطالعات مشاور
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 در محور آب جزئیبنیادین، میانی و اهداف  مراتبسلسه: 11نمودار 

)سطحی،زیرزمینی و دریا(حکمرانی ا ر ب ش منابع آب 

مدیریت یکپارچه منابع آب

بهبود کیفیت آب آشامیدني استان
بهره برداری از آب های نامتعارف

مدیریت و مهار آب های سطحي

مدیریت جامع منابع آبخیز

مدیریت سیالب های استان جهت بهره 
گیری از آب های نامتعارف

تأمین منابع آب پایدار

تصفیه فاضالب شهری و به کارگیری 
مجدد آن

مدیریت و بهره برداری مجدد آب

 
 ماخذ: مطالعات مشاور
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 در محور تجارت جزئیبنیادین، میانی و اهداف  مراتبسلسه: 12نمودار 

سازماندهی و پیوستگی منطقه ای شبکه تجاری و لجستیک
افزایش سهم بنادر استان از ظرفیت بنادر کشور

ارتقا کارکرد های بندری و غیر بندری استان تبدیل بوشهر به هاب تجاری جنوب کشور

تبدیل شدن به قطب ارائه خدمات به کشتي های توسعه زیرساخت های تجاری استان
)بانکرینگ (خارجي و داخلي 

تسهیل در مکانیسم های ( -افزایش کارایي گمرک
)ترخیص و بارگیری 

ساماندهي و کاهش سهم مبادالت غیررسمي

توسعه بسترهای صادراتي غیر دریایي خصوصا 
بسترهای حمل و نقل ریلي

المللي با مشارکت  توسعه تجارت و تعامالت بین 
بنگاه های خارجي 

کاهش هزینه های صادرات و واردات

توسعه زیرساخت های بنیادین تجارت نوین در 
)بورس، بیمه، بانک های بین المللي(سطح استان

تخصص گرایي جهت افزایش سطح رقابتي بنادر 
استان

بیشینه سازی پیوندهای تجاری با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس

توسعه صادرات غیرنفتي

تسهیل و تنظیم روابط دروني و بیروني اقتصاد استان

مدیریت ( -بهینه سازی نظام مالیاتي استان 
)درآمدهای مالیاتي 

صنعتي -ایجاد مناطق آزاد تجاری 

ستقرار برندهای بینالمللي در  ایجاد هلدینگ و ا
استان

ستان در رقابت پذیری تجاری ارتقای توان ا

جذب سرمایه های خارجي و خصوصي و ارتقای 
کارکردهای بازرگاني خارجي
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 در محور صنعت و معدن جزئیبنیادین، میانی و اهداف  مراتبسلسه: 13نمودار 

بهبود جایگاه معادن و صنایع استانی با فناوری متوسط و با  در کشور
تبدیل استان به سرزنجیره فعالیت های صنایع دریا محور

ارتقای کارایي و بازدهي فعالیت های تولیدی
اارزش  توسعه صنایع دریایي و فراساحل در بخش های ب

افزوده باال

بیشینه سازی تنوع فعالیت های اقتصادی و چند 
کارکردی کردن بنادر

ارتقای جایگاه و نقش اقتصادی بندر بوشهر در 
لمللي کارکردهای ملي و بین ا

هماهنگي توسعه ملي و محلي متمرکز بر بخش 
نفت و گاز

گسترش اقتصاد دانش بنیان

تسهیل و تنظیم روابط دروني و بیروني اقتصاد 
استان

کاهش هزینه های صادرات و واردات

دروني سازی ارزش افزوده بخش نفت و گاز

توسعه فعالیت های صنعتي مبتني بر تقویت 
صنایع باالدستي و پایین دستي نفت و گاز

تخصصي کردن فعالیت اقتصادی شهرستان ها

بیشینه سازی توسعه صنایع تبدیلي دریا محور 

بهینه سازی اثرات نفت و گاز در اقتصاد استان

صنعتي -ایجاد مناطق آزاد تجاری 

 
 

 

  ماخذ: مطالعات مشاور
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 نهایی-اهداف مقطعی شبکه -1-3-1-3-2

نهائي بین سطوح مختلف روابط علت و معلول حاکم است. هدف رده پائین ابزار یا علتي برای  -در شبکه اهداف مقطعي

اهداف  وجهچیهبهین نباید گنجد. بنابرايدر اهداف رده پائین نم باال ردههای هدف است. البته همه علت باال ردهتحقق هدف 

ید که شاید حالتي پیش آ رونیازادانست.  باالردهبر اهداف  رگذاریتأثمقطعي را توصیف فراگیر و جامعي از همه ابزارهای 

 فقط یک هدف مقطعي رده پائین داشته باشد.  باالردهیک هدف 

و  ناهداف بنیادی مراتبسلسلهی ساختاردهي های الزم برااوتدرک این نکته حائز اهمیت فراوان است که انواع قض

های ارزشي اهداف بنیادین، قضاوت مراتبسلسلهنهائي کامال از یکدیگر متمایز هستند. برای ساختن  –شبکه اهداف مقطعي

زی ه چیکه چها ضروری است. تصمیم در مورد ایننهائي قضاوت در مورد واقعیت _و برای ساختن شبکه اهداف مقطعي 

ني بر ، نیازمند دانش تخصصي مبتباالترردهت مستلزم قضاوت ارزشي است و تصمیم در مورد چگونگي تحقق هدف مهم اس

گروه و تهیه  به یک ناهداف بنیادی مراتبسلسلههای تصمیم تهیه بهتر است که در برخي موقعیت جهینت درواقعیت است. 

کارشناسي  هایحل در مسائل مربوط به سیاست عمومي که راهپرده شود. مثالنهائي به گروهي دیگر س -شبکه اهداف مقطعي

اهداف  مراتبسلسلهشوند برای ساختن های عموم مردم که توسط نمایندگان مردم تبیین ميای دارند، ارزشمختلف و پیچیده

ر زمینه اس دشود، افراد متخصص و کارشننهائي مطرح مي -بنیادی مناسب است. اما زماني که بحث شبکه اهداف مقطعي

 ارند.د اظهارنظرها، صالحیت بیشتری برای ابعاد فني موقعیت تصمیم غالبا در مقایسه با عموم مردم یا نمایندگان آن

 شرطشیپ نهائي، -و شبکه اهداف مقطعي ناهداف بنیادی مراتبسلسله، یعني ادشدهیوجود دو ابزار کیفي  يطورکلبه

 یک گزینه ها و نهایتا انتخابهای تصمیم، ارزیابي گزینهفرصت یيشناساها، ع گزینهآغاز تفکر ارزشي و تالش در جهت ابدا

 یيهاکانیپنهائي متکي به قضاوت تخصصي و مبتني بر اطالعات واقعي است.  -ز سوی دیگر تهیه شبکه اهداف مقطعيا است.

همه اهداف  تعریف، بنا برگذارد. ثیر ميهدف تا بر کدامدهند که کدام هدف شود نشان ميشیده ميکه بین اهداف مقطعي ک

 گذارند. ، تاثیر مينمجموعه اهداف بنیادی رندهیدربرگکالن،  نمقطعي نهایتا بر هدف بنیادی

اف بنیادین و اهد مبادرت به کد گذاری اهداف مي شود. 44جدول  در، ادین و میانيیاهداف بن بر این اساس و بر مبنای

 د.نمي شو دهداحروف انگلیسي نمایش استفاده از اهداف بنیادین با  گانه بیان مي شوند. به طوری که 12میاني ذیل محور های 

 2-3 صورتبهی در هر محور گذارشمارهاین  مثال عنوانبهد. نشماره گذاری مي شو بر اساس کد محوراهداف میاني  و

است عدد بیانگر عدد محور موضوعي بوده و عدد سمت چپ بیانگر هدف میاني مرتبط با است که از سمت ر شدهمشخص

 . باشديمموضوع  آن
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 گانه 12: اهداف بنیادین و میانی در محور های 44جدول 

 اهداف بنیادین اهداف میانی محورها

 نفت، گاز و انرژی -1

 و گاز بر توسعه استانی پیامدهای منفي نفت سازنهیکم-1-1

ایع قطب ملي صن عنوانبهحفظ و ارتقاء جایگاه برتر استان  -1-2

 ي نفت ، گاز و پتروشیميدستنییپا

ي ی اثرات توسعه صنایع نفت و گاز بر توسعه فضایسازنهیشیب -1-3

 استان

 ارتقای سهم استان از صنایع نفت و گاز -1-4

 صنایع سبکبکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در  -1-5

A- ایه فعالیت از استان مندی بهره سازی بهینه و بیشینه 

  پتروشیمي نفت،گاز، حوزه

B- های انرژی منابع از انرژی تولید گسترش و گیری شکل 

 انرژِی کاربردهای و انرژی بازدهي افزایش و پذیر تجدید

 ای هسته

اجتماعي و  -2

 فرهنگي 

 ب جمعیت در استاندستیابي به توزیع متعادل و متناس -2-1

 دستیابي به رفاه و عدالت اجتماعي -2-2

 دستیابي به امنیت و سالمت اجتماعي در استان -2-3

C- حفظ  و ياجتماع هیو ارتقاء سرما يزندگ تیفیبهبود ک

 يخیو تار يبوم راثیم

جمعیت و نظام  -3

 سکونتگاهي

 يو فرااستان ياستان یوندهایپ تیتقو -3-1

ی فضایي و هاتیظرفلگوی توسعه با ی اسازمتناسب -3-2

 ی محیطيهاتوان

 ساماندهي شبکه شهری و نظام سکونتگاهي استان -3-3

 يساحل یدر محور ها يتیو فعال ينقش سکونت قیتلف -3-4

D- يمناطق ساحل یریپذ ستیارتقا ز 

E- داریمتعادل و پا یيبه سازمان فضا يابیدست 

 ونقلحمل -4
 دروني و بیروني  ی پیوندهایسازنهیبه -4-1

 ارتقای نقش بندری استان -4-2

F- با  يبیشبکه حمل و نقل ترک تیو ظرف یيارتقاء کارا

 يالملل نیو ب یمنطقه ا یوندهایبر پ دیتاک

و  ستیزطیمح -5

 منابع طبیعي

ي ناشي از استقرار طیمحستیزی هايآلودگی سازنهیکم -5-1

 صنایع سنگین نفت و گاز

 ی طبیعيهاستمیاکوسچه مدیریت یکپار -5-2

 ستیزطیمحمدیریت بهینه صنایع در جهت حفظ  -5-3

G- يعیاز منابع طب داریپا ی،توسعه و بهره بردار ایحفظ، اح 

 ستیز طیو مح

H-یها تیفعال يطیمح ستیکردن آثار سوء ز نهیکم 

 یبر حوزه انرژ دیبا تاک یاقتصاد

حکمروایي و نظام  -6

 تصمیم گیری

 ساالری در نظام مدیریتستهحاکمیت شای -6-1

 سهم مردم در امور استان افتهیسازمانافزایش  -6-2

 ی مليریگمیتصمافزایش قدرت استان در  -6-3

 ی در نظام اداری استانوربهرهارتقاء  -6-4

ی در چارچوب امنطقهی نظام یکپارچه مدیریت ریگشکل -6-5

 يالمللنیبی و امنطقهپیوندهای ملي، 

I- ر د یزیو برنامه ر تیرینظام مد یساز کپارچهیکارآمد و

 يو استان يملي، بخش نیبي، و خشک ایدری گستره ها

 تجارت  -7
 تبدیل بوشهر به هاب تجاری جنوب کشور -7-1

 ارتقا کارکرد های بندری و غیر بندری استان -7-2

J- و  یشبکه تجار یمنطقه ا يوستگیو پ يسازمانده

 کیلجست

K- بنادر کشور تیاستان از ظرف سهم بنادر شیافزا 

 صنعت و معدن -8

توسعه صنایع دریایي و فرا ساحل در بخش های با ارزش  -8-1

 افزوده باال

 ی تولیدیهاتیفعالارتقای کارایي و بازدهي  -8-2

L- وسط و مت یبا فناور ياستان عیمعادن و صنا گاهیبهبود جا

 باال در کشور

M- محور ایرد عیصنا یها تیفعال رهیاستان به سرزنج لیتبد 

 گردشگری -9

افزایش جذب گردشگران داخلي و خارجي و تبدیل بوشهر  -9-1

 به کانون گردشگری دریایي کشور

 گردشگری استان وکارکسبتوسعه فضای  -9-2

N-  بر  دیبا تاک یممتاز گردشگر گاهیبه جا يابیدست

 جنوب کشور یيایو در يساحل یگردشگر
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 اهداف بنیادین اهداف میانی محورها

 کشاورزی -11
 سعه پایدار صنایع غذایي دریا محور   تو -11-1

 ی محصوالت کشاورزی استان وربهرهافزایش  -11-2

O-  تولید پایدار محصوالت کشاورزی و شیالت و دستیابي

 و امنیت غذایي سالمتبه

 آب -11
 مدیریت یکپارچه منابع آب -11-1

 مدیریت و بهره برداری مجدد آب -11-2
P- (ایرو د ينیرزمیز ،يسطحاثر بخش منابع آب ) يحکمران 

 علم و فنا.ری -12
 ی مشترک نفت و دریاهاحوزهی مبتني بر هایفناورتوسعه  -12-1

 ی علم و فناوری استانهارساختیزتوسعه  -12-2

Q- مستیدر چارچوب اکوس ينیثروت و ارزش آفر دیتول 

 یو فناور ینوآور

 

 .است شدهمیترس 14نمودار  نهایي در -مقطعي  -به همین ترتیب شبکه اهداف 
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  نهایی در مطالعات برنامه آمایش استان بوشهر -: شبکه اهداف مقطعی 14نمودار 
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 : مطالعات مشاورمأخذ
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 اهداف بنیادین یهاتعارضو شناسایی  یبندجمع -1-3-1-3-3

 کنندهنییتعکه  شوديماساسي محسوب  یهاگامجز  یزیربرنامهدر  هاآن یبندتیاولوو  یبندطبقهشناسایي اهداف، 

نفعان است. در این بخش از گزارش اهداف  ذی یهاخواستو چارچوب عملیاتي تصمیم گیران برای رسیدن به  اقدامات

 : نتایج مطالعات وضع موجود، مطالعه اسناد و پنل های ذیگانهسهبع گانه، بر اساس منا 12آمایش استان بوشهر در محورهای 

و  مراتبلسلهسنفعان، شناسایي شدند و اهداف بر اساس تفکر ارزشي در قالب تعیین اهداف بنیادین، میاني و خرد و ترسیم 

، الگوی در این استان وجود منابع عظیم نفت و گاز و توسعه صنایع نفتيشدند.  يساختاردهنهایي -شبکه اهداف مقطعي

ازرگاني صیادی، لنج داری و ب جمله ازو آلودگي سواحل، افول مشاغل بومي استان  ستیزطیمحمدیریت این صنایع، تخریب 

مدرن جز  یهاوهیشو عدم ارتقای الگوی کشاورزی به  يآبکمسنتي، تخلیه روستاها و مشکالت کشاورزی استان ناشي از 

عه استان توس عالوه بر این موضوعات که در مورد. اندقرارگرفته مدنظرکه در تعیین اهداف  شندمي باموضوعاتي  نیترمهم

بي کشور شهرهای جنو برنامهيبکلي مطرح است، در بحث سازمان فضایي و مسائل و موضوعات این بخش، توسعه  صورتبه

خصص گرایي ، نبود تجوارهم یهااستان زندگي پایین، ضعف پیوندهای استان با تیفیباک یهاسکونتگاه یریگشکلو 

درون  ونقلملحو ضعف شبکه  يافتگیتوسعهتوسعه نواحي استان و سطح  یهالیپتانس، عدم وجود تناسب بین یامنطقه

 .اندقرارگرفتهمبنا  ،تدوین اهداف در موضوعاتي است که نیترمهماستاني از 

 :باشديمن بوشهر تعیین شد که هرکدام دارای اهداف میاني و مقطعي ش استایهدف بنیادین زیر برای آما 17بر این اساس 

 يمیحوزه نفت،گاز، پتروش یها تیاستان از فعال یبهره مند یساز نهیو به نهیشیب 

 یانرژِ یو کاربردها یانرژ يبازده شیو افزا ریپذ دیتجد یها یاز منابع انرژ یانرژ دیو گسترش تول یریشکل گ 

 یهسته ا

 يخیو تار يبوم راثیو حفظ م ياجتماع هیو ارتقاء سرما يندگز تیفیبهبود ک 

 يمناطق ساحل یریپذ ستیارتقا ز 

 داریمتعادل و پا یيبه سازمان فضا يابیدست 

 يالملل نیو ب یمنطقه ا یوندهایبر پ دیبا تاک يبیشبکه حمل و نقل ترک تیو ظرف یيارتقاء کارا 

 ستیز طیو مح يعیع طباز مناب داریپا ی،توسعه و بهره بردار ایحفظ، اح 

 یبر حوزه انرژ دیبا تاک یاقتصاد یها تیفعال يطیمح ستیکردن آثار سوء ز نهیکم 

  ياستان و يمل ،يبخش نیب ،يو خشک ایدر یدر گستره ها یزیو برنامه ر تیرینظام مد یساز کپارچهیکارآمد و 

 کیو لجست یشبکه تجار یمنطقه ا يوستگیو پ يسازمانده 
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 بنادر کشور تیاستان از ظرفسهم بنادر  شیافزا 

 متوسط و باال در کشور یبا فناور ياستان عیمعادن و صنا گاهیبهبود جا 

 محور ایدر عیصنا یها تیفعال رهیاستان به سرزنج لیتبد 

 جنوب کشور یيایو در يساحل یبر گردشگر دیبا تاک یممتاز گردشگر گاهیبه جا يابیدست  

 دستیابي به امنیت غذایي 

 (ایو در ينیرزمیز ،يخش منابع آب )سطحاثر ب يحکمران 

 یو فناور ینوآور ستمیدر چارچوب اکوس ينیثروت و ارزش آفر دیتول 

عه استان، در مورد توس یریگمیتصم یساختارهابا توجه به گستردگي موضوعات برنامه آمایش استان و نیز تعدد نهادها و 

وسعه نفعان و اسناد ت ذی یهاخواستنیز تعارض بین  دروني وتدوین شوند که دارای تعارض  یاگونهبه ستیبايماهداف 

 . ردیگيمرار ق بحث موردمختصر  صورتبهو  شدهیيشناسااین بخش تعارضات بالقوه بین اهداف  یبندجمعملي نباشد. در 

  :از اندعبارت اندشده دهیدمحور  3در  تعارضاتاین 

 يمیحوزه نفت،گاز، پتروش یها تیلاستان از فعا یبهره مند یساز نهیو به نهیشیب 

 ستیز طیو مح يعیاز منابع طب داریپا ی،توسعه و بهره بردار ایحفظ، اح 

 جنوب کشور یيایدر یبوشهر به کانون گردشگر لیتبد 

ستور کار ی آتي در دهاو برنامهکلي نظام  یهااستیسیکي از  عنوانبهدر محور نفت و گاز گرچه توسعه صنایع نفت و گاز 

 یهاخشبتوسعه نبوده و عمدتا توسعه سایر  یهاتیاولونفعان استان، توسعه این صنایع جز  ، اما بر اساس خواست ذیدارد قرار

جربه دارند. از سوی دیگر تو صنایع غذایي دریایي اولویت  یو فناور، گردشگری، علم يو بازرگاناقتصادی چون تجارت 

ر تضاد هستند د شدتبهسالم  يطیمحستیزنفت و گاز با شرایط استاندارد  نشان داده است، توسعه صنایع تاکنونآنچه که 

. لذا ستامحیط زیستي سالم و بدون آلودگي اولویت آنها داشتن  اندکردهاظهار  دفعات بهنفعان در استان  ذی کهیطوربه

از تعارضاتي است  و گاز در آینده یکيملي بر توسعه صنایع نفت  یریگمیتصمنفعان و مسئولین استاني با نظام  عدم توافق ذی

استاني به  نیو مسئولنفعان  دالیل عدم تمایل ذی نیترياصل. یکي دیگر از دهديمقرار  ریتأثکه اقدامات توسعه را تحت 

 مدنظر جهت رفع این تعارض ستیبايمکه  ياقداماتناشي از این صنایع است، لذا از  یهايآلودگتوسعه صنایع نفت و گاز، 

 ار گیرد، بیشینه کردن اثرات مثبت توسعه این صنایع بر توسعه استان است. قر

و  است. توسعه صنایع نفتجنوب کشور یيایدر یبوشهر به کانون گردشگر لتبدی •تعارض دیگر در این زمینه مرتبط با 

ش کیفیت آلودگي و کاه جادیو ازیادی از سواحل جنوب استان  یهابخشگاز به شکل کنوني منجر به تصرف 

قرار داده و توسعه  ریتأثمستقیم توسعه گردشگری استان را تحت  صورتبه. این اثرات منفي شوديماین منطقه  یهاسکونتگاه
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بکار رفته در صنایع و نیز محدود کردن صنایع نفت و گاز در استان است.  یهایتکنولوژاین دو نیازمند ارتقای  زمانهم

 یهابخشهمه  اقدامات، دسترسي به نیترياساساستان به قطب گردشگری ساحلي یکي از  نشدلیتبدجهت  گریديعبارتبه

در سایه توسعه صنایع نفت و گاز تحت تاثیر قرار  هایازمندینسواحل است که هردوی این  داشتننگهساحل و نیز پاک 

 . ردیگيم

 ی اهداف بنیادین هاتعارض: 15نمودار 

 
 : مطالعات مشاورمأخذ
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 منابع : 

  آندیکا  انتشارات، 1391، اندازچشمرضایي، میر قائد و مبیني دهکردی، علي، ایران آینده در افق 

  ،تفکر ارزشي: راهي به سوی تصمیم  -آینده پژوهي وحید مطلق ، 1381، ترجمه وحیدی، 1991رالف، ال کیني

 انه علمموسسه فرهنگي انتشاراتي کر، گیری خالق

  1394ی، مستندات برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي، زیرو برنامهسازمان مدیریت 

  1392طرح جامع بنادر شیالتي ایران ، سازمان شیالت ایران ، تابستان 

  ی جمهوری اسالمي ایران ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمي ایران، سال فناورستیزسند ملي

 1385شر ن

 1394، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، ویرایش اول تیرماه  صنعت و معدن یراهبرد سند 

 نقشه جامع علمي کشور ، شورای عالي انقالب فرهنگي 

  سند راهبردی توسعه آموزش عالي کشور در حوزه علوم و فنون دریایي و اقیانوسي، وزارت علوم ، تحقیقات و

  1392،  مرداد فناوری جمهوری اسالمي ایران 

 سازمان بنادر جمهوری اسالمي ایران، مهندسین مشاور شرکت طرح نو اندیشان ،  کشور يجامع بنادر بازرگان طرح ،

 1384بهمن 

 ی جمهوری اسالمي ایران ، دفتر آمایش و زیربرنامه، سازمان مدیریت و  ( 1383)  ایران اسالمي جمهوری آمایش

 ( 1383توسعه پایدار ) تیر 

 شورای  23/6/94ی کشور ، مصوبه جلسه زیربرنامه، سازمان مدیریت و  1394سال  نیسرزم شیآما يمل طضواب

 آمایش سرزمین

 (  1353، وزارت مسکن و شهرسازی )  رانیستآمایش سرزمین  طرح 

 کشور ،  ساله 21انداز چشم سند 1382 آبان 

 1392من ماه به 29ی ابالغي برنامه ششم با اقتصاد مقاومتي ، هااستیس 

 1385رهبری ، آذر ماه  معظم مقام ابالغي سرزمین آمایش کلي یهااستیس 

  ( طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلي کشورICZM  ، ) 1393تابستان 

  ، ي و گردشگری استان بوشهردستعیصناطرح جامع گردشگری استان بوشهر ، اداره کل میراث فرهنگي 

 استانداری بوشهر ( 1393)  استان توسعهانداز چشم سند ، 

 استانداری بوشهر ( 1393)  استان توسعه پایه نظریه ، 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj51Le9ucPPAhUHJcAKHa42CK0QFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vahidthinktank.com%2Ffa%2Fhome%2F8-books%2F12-valuethinking&usg=AFQjCNHd-Km7M_6suGPBWZKI62NHOTUIGA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj51Le9ucPPAhUHJcAKHa42CK0QFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vahidthinktank.com%2Ffa%2Fhome%2F8-books%2F12-valuethinking&usg=AFQjCNHd-Km7M_6suGPBWZKI62NHOTUIGA


تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

69 

  ،1396، مهندسین مشاور مآببرنامه آمایش استان فارس 

 استانداری بوشهر ( 1393)  بوشهر استان توسعه ملي سند ، 

 1383تان ، سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر ، مهندسین مشاور مآب ، زمس کنگان هیناح طرح 

 مان مسکن و شهرسازی استان بوشهر، ساز بوشهر هیناح طرح 
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 :  1پیوست شماره 

 ویرایش ن ست (  -دور اول مستندات برگزاری پانل های ت صصی در خصوص احصای اهداف ) 

وست یمستندات پانل های تخصصي برگزار شده در استان به جهت احصای اهداف و چشم انداز آتي استان در ادامه این پ

 ارائه شده است : 

 انل های برگزار شده در جهت احصای اهداف در مشارکت سطح محدود پ : 45جدول 

 مکان برگزاری تاریخ عنوان جلسه ردیف

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 27/14/95 پانل تبیین چشم اندازکالن و ماموریت های استان 1

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 28/14/95 بازرگاني پانل تجارت و 2

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 28/14/95 پانل تخصصي گردشگری 3

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 28/14/95 پانل تخصصي نفت،گاز،انرژی و مناطق ویژه 4

 تان بوشهرسازمان برنامه و بودجه اس 29/14/95 پانل علم و فناوری 5

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 29/14/95 فرهنگي -پانل اجتماعي 6

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 15/16/95 پانل تخصصي نظام تصمیم گیری  7

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 15/16/95 پانل تخصصي ساختار طبیعي و محیط زیست 8

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 15/16/95 م گیریپانل تخصصي نظام تصمی 9

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 15/16/95 پانل تخصصي ساختار طبیعي و محیط زیست 11
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 27/14/95پانل تبیین چشم اندازکالن و ماموریت های استان مورخ: 2 ریتصو
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 27/14/95چشم اندازکالن و ماموریت های استان مورخ: 3 ریتصو
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 27/14/95مورخ  انل تبیین چشم اندازکالن و ماموریت های استانپ صورتجلسه هماهنگی: 4 ریتصو
 

 استان بوشهرآمایش صورتجلسه ، هماهنگی ربانهم 

 

   

 1از  1صفحه:  سازمان برنامه وبودجه استان بوشهر: مکان 15:33الی 36:33ساعت: 85/34/1533تاریخ:  33شماره:  

 موضوع جلسه: پانل تبیین چشم اندازکالن و ماموریت های استان

 
 اهم موارد مطرح شده

ان و شهرستان است ندهیآ تیاستان، وضع تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

 دکتر رباني مدیر بخش آینده نگاری درخصوص اهداف و چشم انداز استان مواردی را مطرح  سپسصحبت نمود. 

یح ردر ادامه دکتر رفیعیان  در خصوص مباني نظری و مفاهیم چشم انداز توسعه منطقه ای در فرآیند آینده نگاری توضیحاتي بیان نموده و به تش

دوین چشم انداز  استان و عناصر آن در پروسه مطالعاتي برنامه آمایش استان بوشهر پرداختند. سپس چشم انداز های استان بوشهر بر اساس فرآیند ت

اسناد فرداست و همچنین نقش استان در سطح ملي و منطقه ای بر اساس بیشترین تکرار ارائه گردید و تخصص های به دست آمده برای استان 

ر اساس مطالعات اسناد فرادست و گزارشات وضع موجود بود ارائه گردید. در جمع بندی تخصص های استان ، پیش نویس بیانیه چشم بوشهر که ب

 انداز قرائت گردید که با اعمال تغییراتي در برخي موارد آن متن نهایي آن به قرار ذیل مورد اجماع حاضرین قرار گرفت : 

 توسعه آینده استانرویکرد پایه 

 بین الملليملي و  های  بر فناوری های نوین و ارتقای شبکه همکاری در پیوند با پهنه سرزمین ، مبتني  ریا محور پایدار  د توسعه 

 بیانیه چشم انداز

از گردشگران  لوممفراملي و سواحلي پاک و  در مقیاس ملي و  پیشرفتهبا بنادر  توسعه یافته و پایداراستان بوشهر منطقه ای است  1414در سال 

  .خارجي و داخلي

ر د نفت و گاز و صنایع پتروشیمي را داراست. ،در زمینه انرژی آموزش و توسعه فناوریدر  در این سال استان بوشهرجایگاه اول منطقه خاورمیانه

 این سال توزیع عادالنه فعالیت و خدمات و توسعه ای متعادل در سرتاسر فضای استان شکل خواهد گرفت .

ب و برخوردار که در سایه توسعه تجارت، فناوری ، صنایع و خدمات پیشرفته همواره  اجامعه ای است سالم، شاد1414استان بوشهر در  جامعه

 .دکنداری و کامیابي ميراحساس برخو

 اسامي حاضرین : 

 طبق لیست ذکر شده در باال

 

 دستور جلسه آتي: 

 

 

 

 

همسازمان   و بودهج  ربان

 استان   بوشهر
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 28/14/95پانل ت صصی تجارت مورخ  جلسه هماهنگیصورت: 5 ریتصو
 

 استان بوشهرآمایش صورتجلسه ، هماهنگی ربانهم 

 

   

 1از  1صفحه:  سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مکان:  13:33الی 36:33ساعت: 86/34/1533تاریخ:  33شماره:   

 پانل تخصصي تجارت و بازرگاني موضوع جلسه: 

 
 مطرح شده اهم موارد

تان و اس ندهیآ تیاستان، وضع تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

دکتر رباني مدیر بخش آینده نگاری درخصوص روش شناسي و مباني اهداف بخش تجارت و بازرگاني مواردی  سپسصحبت نمود. شهرستان 

 مه مهندس ساالری مشاور اقتصادی درخصوص اقتصاد  و تجارت دراستان و مزیت های آن صحبت نمودند.را مطرح و درادا

درادامه مدیران و کارشناسان حاضر درجلسه نظرات خود را بیان کردند و  مقرر گردید اهداف مطرح شده مورد بررسي کارشناسان مشاور قرار 

 ی صاحب نظران حاضر در جلسه جهت ارسال گرددگیرد و مجدد به منظور تایید و نهایي نمودن برا

 برخي از اهداف حاصل از جمع بندی نظرات حاضران که توسط مسئول پانل جمع آوری گردیده شامل موارد زیراست:

 افزایش سهم بنادر استان از ظرفیت بنادر کشور 

 تبدیل شدن به قطب ارائه خدمات پشتیبان به کشتي های خارجي و داخلي 

 تجاری پذیری رقابت در استان توان ارتقای 

 بازرگاني و جهاني کارکردهای در بوشهر، بندر اقتصادی نقش و جایگاه باالبردن 

 حفظ و ارتقاء جایگاه برتر استان بعنوان قطب مبادالت تجاری و بین المللي 

 توسعه صادرات غیرنفتي 
  

  اسامي حاضرین :

 طبق لیست پیوست

 دستور جلسه آتي: 

 

 و بودهج  ربانهمسازمان 

 استان   بوشهر
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 26/74/95پانل تجارت مورخ: 6 ریتصو
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 28/14/95انرژی مورخو  پانل نفت، گاز: 7 ریتصو

:  
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 28/14/95پانل نفت، گاز، انرژی و مناطق ویژه مورخ: صورت جلسه هماهنگی 8 ریتصو
 

 استان بوشهرآمایش گی ربانهم صورتجلسه ، هماهن 

 

   

 2از  1صفحه:  مکان: سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 13:77الی 17:37ساعت: 26/74/1395تاریخ:    97شماره: 

 پانل ت صصی نفت، گاز، انرژی و مناطق ویژهموضوع جلسه: 

 
 اهم موارد مطرح شده

 تیستان، وضعا تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یدرخصوص دستاوردها بوشهر شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

دکتر ربانی مدیر ب ش آینده نگاری درخصوص روش شناسی و مبانی اهداف  سپسصحبت نمود. استان و شهرستان  ندهیآ

ب ش تجارت و بازرگانی مواردی را مطرح و مهندس جودت سرگروه زیرساخت درخصوص منابع نفت و گاز و انرژی 

 ستان بوشهر و برنامه آتی نظرات خود را بیان کردند.ا

درادامه مدیران و کارشناسان حاضر درجلسه نظرات خود را بیان کردند و مقرر گردید اهداف مطرح شده مورد بررسی 

 کارشناسان قرار گیرد و مجدد به منظور تایید و نهایی نمودن برای صاحب نظران حاضر در جلسه جهت ارسال گردد.

 ی از اهداف حاصل از جمع بندی نظرات حاضران که توسط مسئول پانل جمع آوری گردیده شامل موارد زیراست:برخ 

 

  ارتقای سهم استان از صنایع نفت و گاز 

  کمیته سازی پیامدهای منفی نفت و گاز  بر توسعه استان 

  یمیگاز و پتروشنفت ،  دستی پایین صنایع ملی قطب به عنوان استان برتر جایگاه ارتقا  و حف 

  پیشینه سازی ا رات توسعه صنایع نفت و گاز بر توسعه فضایی استان 
 دستیابی به سطح اول کشور در زمینه انرژی های نوین 

 

 

 

 اسامی حاضرین:

 طبق لیست پیوست

 دستور جلسه آتی: 

 

 

 و بودهج  ربانهمسازمان 

 استان   بوشهر



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

81 

 
 

 



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

81 

 28/14/95پانل ت صصی گردشگری مورخ : 9 ریتصو

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
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 28/14/95پانل ت صصی گردشگری مورخ : 11 ریتصو
 

 استان بوشهرآمایش صورتجلسه ، هماهنگی ربانهم 

 

   

 1از  1صفحه:  مکان: سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 16:77الی 11:37ساعت: 26/74/1395تاریخ:    96شماره: 

 دشگریپانل ت صصی گرموضوع جلسه: 

 
 اهم موارد مطرح شده

 تیستان، وضعا تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

دکتر ربانی مدیر ب ش آینده نگاری درخصوص روش شناسی و مبانی اهداف  سپسصحبت نمود. استان و شهرستان  ندهیآ

دی را مطرح و جناب دکتر موحد به بیان ویژگی ها و انواع گردشگری در استان و وضعیت ب ش تجارت و بازرگانی موار

گردشگران وارد شده و خارج شده در سطح استان پرداخته و مزیت های گردشگری شهرستان های استان را مطابق با 

 ت صص های نسبی شهرستان بر اساس مطالعات اولیه ارائه نمودند 

ناسان حاضر درجلسه نظرات خود را بیان کردند و مقرر گردید اهداف مطرح شده مورد بررسی درادامه مدیران و کارش

 کارشناسان قرار گیرد و مجدد به منظور تایید و نهایی نمودن برای صاحب نظران حاضر در جلسه جهت ارسال گردد.

 دیده شامل موارد زیراست:برخی از اهداف حاصل از جمع بندی نظرات حاضران که توسط مسئول پانل جمع آوری گر

 

  1درجه  یبه مل 2درجه  یاز مل یاستان در گردشگر گاهیجا ارتقای •

 مجاور یها )منطقه جنوب کشور(  استانی بوشهر به مقصد گردشگر لیتبد •

 در استان  یگردشگر یها رساختیو توسعه عاد نه ز عیتوز •

 سواحل یگردشگر ییفضا یمنطقه بند •

  یطیمح ستیز کردیحالل )خارکو( با رو ید گردشگرمنطقه آزا جادیا •

 

 

 اسامی حاضرین:

 طبق لیست پیوست 

 دستور جلسه آتی: 

 

 

 

 و بودهج  ربانهمسازمان 

 استان   بوشهر



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

83 

 
 

 



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

84 

 29/14/95پانل ت صصی علم وفناوری مورخ : 11 ریتصو

 

 
 

 

 

 

 

 



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

85 

 29/14/95وری مورخ پانل ت صصی علم وفنا: صورت جلسه هماهنگی 12 ریتصو
 

 استان بوشهرآمایش صورتجلسه ، هماهنگی ربانهم 

 

   

 1از  1صفحه:  مکان:سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 12:77الی 17:77ساعت: 29/74/95تاریخ:    99شماره: 

 پانل ت صصی علم و فناوری موضوع جلسه: 

 
 اهم موارد مطرح شده

 تیستان، وضعا تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

دکتر ربانی مدیر ب ش آینده نگاری درخصوص روش شناسی و مبانی اهداف  سپسصحبت نمود. استان و شهرستان  ندهیآ

لم و فناوری ویژگی های نظام ع ب ش تجارت و بازرگانی مواردی را مطرح و دکتر سید سپهر قاضی نوری نائینی  به بیان

 و همچنین ماهیت و ویژگی های آن پرداختند و مثال های روشنی از جنبه های نظام فناوری ارائه کردند . 

درادامه مدیران و کارشناسان حاضر درجلسه نظرات خود را بیان کردند و مقرر گردید اهداف مطرح شده مورد بررسی 

 منظور تایید و نهایی نمودن برای صاحب نظران حاضر در جلسه جهت ارسال گردد.کارشناسان قرار گیرد و مجدد به 

 برخی از اهداف حاصل از جمع بندی نظرات حاضران که توسط مسئول پانل جمع آوری گردیده شامل موارد زیراست:

  تبدیل استان به قطب فناوری های دریا محور 

  گانه )تجارت، حمل و نقل، نفت و گاز، کشاورزی،  7توسعه هدفمند  شرکت های دانش بنیان  حوزه های

 شیالت، صنایع دریایی و گردشگری(
 توسعه فناوری های مرتبط با پرورش جلبک ریز 

 حمایت و تشویق در زمینه راه اندازی انجمن ها و کنسرسیوم های ت صصی علم و فناوری در استان 

 نشگاه های سطح ملی در استان بوشهربهبود نظام تولید دانش از طریق جذب شعب مراکز پژوهش و دا 
 

 اسامی حاضرین :

 طبق لیست پیوست

  :دستور جلسه آتی

 

 

 

 و بودهج  ربانهمسازمان 

 بوشهر استان  



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

86 

 
 

 



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

87 

 29/14/95مورخ  فرهنگی وپانل ت صصی اجتماعی : 13 ریتصو

 
 

 
 

 

 



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

88 

 29/14/95ورخ فرهنگی م –پانل ت صصی اجتماعی : صورت جلسه هماهنگی 14 ریتصو
 

 استان بوشهرآمایش صورتجلسه ، هماهنگی ربانهم 

 

   

 1از  1صفحه:  مکان:سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 11:77الی 14:77ساعت: 29/74/95تاریخ:    177شماره: 

 فرهنگی -پانل ت صصی اجتماعی  موضوع جلسه: 

 
 اهم موارد مطرح شده

 

 تیستان، وضعا تیوضع لیحاصل از اطالعات تحل یبوشهر درخصوص دستاوردها شیبرنامه آما ریمد انیابتدا دکتر احمد

دکتر ربانی مدیر ب ش آینده نگاری درخصوص روش شناسی و مبانی اهداف  سپسصحبت نمود. استان و شهرستان  ندهیآ

ی رنامه آمایش توضیحاتب ش تجارت و بازرگانی مواردی را مطرح و دکتر محمدی سرگروه اجتماعی و فرهنگی   ب

 درخصوص سرمایه اجتماعی و تکمیل پرسشنامه و اطالعات به دست آمده ارایه نمودند. 

درادامه مدیران و کارشناسان حاضر درجلسه نظرات خود را بیان کردند و مقرر گردید اهداف مطرح شده مورد بررسی 

 رای صاحب نظران حاضر در جلسه جهت ارسال گردد.کارشناسان قرار گیرد و مجدد به منظور تایید و نهایی نمودن ب

 

 برخی از اهداف حاصل از جمع بندی نظرات حاضران که توسط مسئول پانل جمع آوری گردیده شامل موارد زیراست:

 

 پویا سازی جامعه مدنی 

 بهبود و افزایش نشاط اجتماعی 

 اجتماعی عدالت و رفاه به دستیابی 
 جلوگیری از مهاجرت ن بگان بومی 
 سترسازی مشارکت زنان در امور اجتماعی فرهنگیب 
 بهینه سازی عوارض اجتماعی توسعه صنعتی در استان 

 

 
 

 اسامی حاضرین :

 طبق لیست پیوست

  :دستور جلسه آتی

 و بودهج  ربانهمسازمان 

 استان   بوشهر



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

89 

 
 

 



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

91 

 پیوست دوم : 

 :مستندات برگزاری پانل های ت صصی در خصوص احصای اهداف ) دور دوم ( 

 به قرار ذیل بوده است : رگزاری اهداف در دور دوم بپانل های برگزار شده 

 وم جهت احصای اهداف و چشم انداز نهاییدور د: پانل های برگزار شده در  46جدول 

 مکان برگزاری تاریخ عنوان جلسه ردیف

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 31/11/96 حمل ونقل و ينل نظام سکونتگاهاپ 1

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 11/11/96 و معدن، تجارت و انرژی نعتنل صاپ 2

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 11/11/96 یگردشگرو  يفرهنگو  ينل اجتماعاپ 3

 سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 14/11/96 و منابع طبیعي ستیز طینل محاپ 5

 

ه در استان به جهت احصای اهداف و چشم انداز آتي استان در دور دوم و جهت مستندات پانل های تخصصي برگزار شد

  .نگارش ویرایش نهایي در ادامه این پیوست ارائه شده است

 : پنل نظام سکونتگاهی و حمل و نقل15 ریتصو

 
  



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

91 

 انرژیصنعت و معدن، تجارت وپانل : 16 ریتصو

 
 

 
  



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

92 

 گردشگری وفرهنگی  و پانل اجتماعی : 17 ریتصو

 
 

 
  



تحل  ییشناسا  استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
ف بن  لی و   نی ادیاهدا

 

 5002212B0021303018RE104980301 م 
 

93 

  پانل محیط زیست: 18 ریتصو

 
 

 
 


