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 مقدمه

برای  مناسب فرصتی وزرا ایشان و معاونین جمهور، یسئر مستقیم یکی از مهمترین مزایای سفرهای استانی این است که حضور

ها بپردازند. سفر کاروان  های مغفول استان  ها و توانمندی آورد تا به بیان مشکالت، نیازمندی مردم و مسئوالن استانی فراهم می

امید به  های این استان،  نارسایی و مشکالت از برخی کردن مسیر برطرف کردن تواند ضمن کوتاه تدبیر و امید به استان بوشهر می

 ای را در دل مردمان شریف و سزاوار این استان ایجاد نماید. جهش توسعه

ی قریب  نگر و در عین حال دقیق، در بازه انداز چند بعدی مجلد حاضر کوشیده است تا وضعیت استان بوشهر را در یک چشم

های  در این تالش از مجموعه نظرات نخبگان استان، گزارش و مطالعه قرار دهد.ی دولت تدبیر و امید، مورد بررسی  ساله 6به

تر از  ملی و استانی، نظرات مردم و نیز مطالب منتشر شده در نشریات استان بهره گرفته شده است تا تصویری هرچه دقیق

محترم جمهوری ارائه شود. در  محیطی و... به ریاست اجتماعی، زیست -در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی وضعیت استان

شناسی ابعاد مختلف توسعه در استان سعی شده است تا با همفکری و اخذ نظرات نخبگان  بخش بعدی این مجلد ضمن آسیب

هاد نشهای استان پی ن مشکالت و نارساییساخت های مطالعاتی و پژوهشی راهکارهایی جهت برطرف استان و نیز استفاده از داده

خیز بوشهر به دست داده  های مغفول استان غنی و ثروت تر از توانمندی ی هرچه بهینه راهکارهایی نیز جهت استفادهگردد و 

 شود.

 بخش اصلی تشکیل شده است:  4مجلد حاضر از 

 سیاستی استان بوشهر -تحلیل وضعیت حکمرانی -2

 های اجتماعی وضعیت استان بوشهر از دریچه پژوهش -1

 های ملی و محلی  ریچه رسانهوضعیت استان بوشهر از د -1

 شناسی پایداری در استان بوشهر مساله -4
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 های استان نقاط قوت و مزیت

 الجیشی سوق اهمیت از فارس کشور حوزه خلیج 5با خلیج فارس و همسایگی با  کیلومتر مرز آبی 617با دارا بودن  بوشهر استان

گاز یکی  و نفت نظیر مختلف صنایع و منابع داشتن استراتژیک، موقعیت ی است و به واسطه برخوردار توجهی قابل اقتصادی و

 منبع ترین جنوبی، باعث شده است تا بزرگ پارس گازی وجود میدان شود. از منابع تولید ثروت ملی در کشور محسوب می

 ترین مهم از یکی بودن دارا نیز و جم در گاز عظیم هپاالیشگا جهان در این استان قرار داشته باشد. وجود در گازی مستقل

 بوشهر، اتمی نیروگاه قبیل از صنعتی کالن های طرح اجرای همچنین و خارک جزیره در جهان خام نفت صادرات های ترمینال

 انرژی اقتصاد و صنعت در مهم های منطقه مهمترین از یکی شود تا استان بوشهر قبیل، باعث میاین مواردی از  و سازی کشتی

 در داخلی و خارجی های گذاری سرمایه برای مساعدی شرایط پارس اقتصادی ویژه منطقه .باشد جهان و خاورمیانه منطقه در

 به استان اقتصاد. دارد قرار کشور کل در صنعتی گذاری سرمایه دوم رتبه در بوشهر استان که طوری به است کرده ایجاد استان

 رتبه خرما تولید سطح زیر کشت و نظر از استان این. است متکی صنعت به حدودی تا و شیالت دامداری، کشاورزی، های بخش

 فعالیت دیر، بندر در کشور صیادی اسکله بزرگترین از برخورداری. دارد اختیار دربندی رتبه اول کشور را  و در صنایع بسته دوم

 انواع از نتُ هزار 62 ساالنه صید مرتبط، و جانبی صنایع در شاغل نفر هزار 12 حدود و شغله تک و ای حرفه صیاد نفر هزار 21

 62با تولید بیش از  نموده و باعث شده است تا استان بوشهر معرفی کشور صیادی پایگاه یک عنوان به را بوشهر استان آبزیان،

 سنگ و کآه سنگ سیمان، اولیه مواد غنی ذخائر باشد. وجود  میگو پرورش صنعت قطب و محور درصد میگوی پرورشی کشور

های  ها و توانمندی بخشی از ظرفیت ی کشور شده درصد از ذخایر معدنی شناخته 6/5فعال و برخورداری از  معدن 251 وجود، گچ

 :این صنایع عبارتند از مهمترین ماشینی است که برخی از و دستی صنایع شامل های صنعتی استان توانمندی .معدنی استان است

 های جاذبه و بومی و مهاجر پرندگان های زیستگاه توجه، قابل ساحلی خط وجود.  ...و سفال کوزه، توربافی، سازی، لنج و کشتی

 پیشِ گردشگری زمینه در نظیری کم های فرصت آورده است وجود به استان خاص اقلیمی شرایط که فردی منحصربه گردشگری

 کشورهای به استان این نزدیکی مناسب، های زیرساخت ایجاد صورت در گردشگری، حوزه در است. استان بوشهر قرار داده روی 

 بوشهر استان .نماید می کشور های استان سایر از تر راحت بسیار را عربی خصوصاً خارجی گردشگران جذب فارس خلیج ی حوزه

 خوبی های پتانسیل از استان در موجود بومی فرهنگ .است برخوردار اجتماعی سازماندهی خود برای درونی ظرفیت یک از

 کشور های استان دیگر نسبت به بوشهر استان وضعیت اجتماعی های شاخص از بسیاری در تا است شده باعث که است برخوردار

دوم رتبه  اجتماعی ) سرمایه زمینه در دهد که استان بوشهر ( نشان می2165آمار و ارقام اطلس اجتماعی کشور) .باشد بهتر بسیار

نشینی)کمتر از  حاشیه کشور(، 18نزاع )رتبه کشور(، 12)رتبه اعتیاد های شاخص توان به وضعیت مناسبی دارد همچنین می کشور(

ار استان بوشهر در شم دهد نشان می که کرد اشاره کشور( 12و 12)رتبه  آزاری همسر و آزاری کودک درصد جمعیت استان(، 1

 های اجتماعی قرار دارد. سیبآ چند استان پایانی کشور از نظر
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 نقاط ضعف و مضایق استان

بوشهر در گردشگری استان  و شیالت قبیل از هایی حوزه در درآمدزایی های فرصت وجود و نفتی سرشار درآمدهای رغم علی

 نبود استان، وضعیت به توجهی محیطی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بی زیستاقتصادی و  های خاص بسیاری از شاخص

 بروز به تنها را درآمدها این از استان سهم گازی، و نفتی منابع استحصال در شتاب و نفتی های سیاست از فارغ ریزی برنامه

 معادل جمعیتی با فقر سوم ی رتبه کسب و گیری حس محرومیت و تبعیض ساکنان، شکل سالمت تهدید محیطی، زیست مسائل

 حدود میانگین طور به بوشهر، استان ساکن روستایی خانوار یک درآمد. است کرده محدود 2162 سال در فقر خط زیر% 56.14

 روستایی خانوارهای هرمزگان، و رضوی خراسان های استان از بعد جهت، این از. است هایش هزینه از کمتر ریال میلیون 12

 فاز به استان اینکه با دهد می نشان آمارها متاسفانه(. 2167. ایران آمار مرکز) دارند را وضعیت ترین نامناسب بوشهر استان ساکن

 جوان بیکاری جمعیت نرخ و است نبوده مناسب تاکنون فرصت این از مندی بهره وضعیت است ولی شده وارد جمعیتی پنجره

 در موجود های پتانسیلرغم  (. علی2165 ،62-86رفاه اجتماعی و کار تعاون، )وزارت رسد می درصد27،6 به سال 16 تا25

 گردشگری، خدمات توسعه عدم دارد، وجود گردشگری صنعت گسترش و تقویت در ملی سطح در که موانعی بر عالوه منطقه،

 و بوشهر شهرستان آبی مرزهای در ساحل به مستقیم دسترسی کمبود ساحل، در مناسب اقامتی -تفریحی های مکان کمبود

باشد و باعث  می بوشهر استان گردشگری رویِ  پیش موانع جمله از نظامی های پایگاه توسط ساحل از وسیعی های بخش شغالاِ

 بخش توسط زیرزمینی آّب های سفره حد از بیش برداشتبا . شده است تا گردشگری سهم چندانی در اقتصاد استان نداشته باشد

 ها دشت اکثر و است یافته کاهش استان های دشت آب ذخیره از زیادی حجم گاز و نفت صنایع و ها شکن سنگ کشاورزی،

 پتانسیل دارای دشت 6 تنها حاضر حال در گفت توان می استان بزرگ و کوچک دشت 11 مجموع از. هستند منفی بیالن دارای

محیطی و  زیست های  زمینه در بوشهر استان. باشند می...  و صنعت کشاورزی، های زمینه در توسعه جهت خوبی نسبتاً ظرفیت و

کشاورزی در استان  پایین راندمان دریا، و زیست محیط آلودگی آب، منابع طبیعی نیز با مشکالت جدی برخوردار است. بحران

 بوشهر در سرانه مصرف شود، های همجوار تامین می توسط استان ،درصد آب مصرفی استان 62 مسائل جدی و پرتبعاتی هستند.

. است( لیتر 212) جهان متوسط مصرف سرانه برابر سه به نزدیک و( 252) کشور مصرف برابر دو تقریباً لیتر،(  122-152) 

 و درصد(  12-15)  کشور متوسط از باالتر درصد 22 حداقل که است، درصد( 15-45)  بوشهر استان در آب رفت هدر میزان

 21)رتبه  رفتن نرخ طالق قبیل باال از مشکالتی فرهنگی نیز و اجتماعی از نظر .است( 22-21) جهانی متوسط برابر چهار

تضعیف  زنان، سالمت حوزه وخیم مشکالت بومیان، فقر و بیکاری (،248)نرخ مهاجرت استان  باال مهاجرپذیری کشور(،

 .دده  را رنج می فرهنگ و هویت بومی استان
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 تهدیدهای استان

 شهری -رشد ناموزون و ناپایدار اقتصاد محلی 

بر هستند و قابلیت  بزرگ و سرمایهکه نفتی  صنایعو عطف توجه به  بر، بزرگ و باالدستی سرمایه سیاست صنعتیتاکید بر 

 -صیادی -غفلت از بخش کشاورزی دستی، پایین و تکمیلی و جانبی صنایع نگرفتن شکل .زایی مستقیم کمی دارند اشتغال

های پتروشیمی،  پساب های آبی از سوی از طریق آلودگی اکوسیستماستان که  ویژه صیادی به( صدمه به آن و یا دامداری

ها و روش صید ترال که در حال  حضور چینی ضربه خورده است و اخیراً وابستگی روانی و فرهنگ شغلی مردم مناطق نفتی

ر و دارای پیامدهای منفی اجتماعی، ی استان نامتوزان و ناپایدا توسعه این منطقه است( باعث شده است تا نابودی ذخایر آبزیان

به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نه  طور خاص و کلیت استان بوشهر ی نفتی بهوابستگی شهرها محیطی باشد. اقتصادی و زیست

مدت و  خوشایندی در میاننیز دارای پیامدهای نا فرهنگی و نهادی -روانی، اجتماعی نظر  از اقتصادی، بلکه جنبه فقط از

صنعت بزرگ  با توجه به سیاست برای استان بوشهر خواهد بود که برخی از این پیامدها در حال حاضر نیز وجود دارند. دتمبلند

، مخاطره آینده بدون نفت و توسعه استانهای اقتصاد  بخش به دیگر یتوجه کمدستی و همچنین  و عدم رشد صنایع پایین

نفت و گاز، باعث  برداری ساحتی و وابسته به بهره خیز است. توسعه تک نفتشهرها و مردم مناطق  ناپایدار شهری در انتظار

زنجیره  ،زا، شکل نگرفتن صنایع جانبی و وابسته رشد درون شود که در این مناطق پس از اتمام نفت و گاز، به واسطه عدم می

 ائل عدم پایداری اقتصادی و اجتماعی مواجهو با مس گردد دچار بحران یابد و از این نظر استانن چندانی توسعه نیزتأمین محلی 

شکل  ایران به دلیل اتمام ذخایر نفتی و ای از این وضعیت است که به عنوان اولین شهر صنعتی سلیمان نمونه شود. مسجد

 .مسائل اجتماعی و اقتصادی زیادی مواجه است کنون با بیکاری وا نگرفتن صنایع جانبی، هم

  محرومیت نسبیرشد نابرابری و احساس 

های صنعتی، رشد و  نفعان درجه اول طرح که در نظر نگرفتن ساکنین بوشهر به عنوان ذی اند مطالعات و مشاهدات نشان داده

میت ومحر ای حس تبعیض و محیطی استان باعث شده است تا گونه های اجتماعی و زیست توجه به ظرفیت توسعه نامتوازن و بی

در حال حاضر و . است طی سالیان گذشته رشد چشمگیری داشتهه وجود بیاید. این حس خاصه در ب نسبی در بین اهالی بومی

 جنوبی و آنهم در مشاغل عمدتاً درصد از اشتغال منطقه پارس 25پس از گذشت دو دهه از تاسیس صنایع نفت و گاز پارس، تنها 

ال نیروهای بومی تبدیل به درخواستی همگانی در استان ی اشتغ مطالبهخدماتی به بومیان تعلق دارد و این باعث شده است تا 

در شهرهای نفتی استان احساس وجود  مقایسه با کارکنان نفت، گاز و پتروشیمی در نیروهای بومی و محلی ردد.بوشهر گ

 -برخوردارای تقابل  گیری گونه دال بر شکل «ها نفتی» و یا «آن ور فنس» و اصطالحاتی چون نابرابری و تبعیض دارند

های صنعتی، جداسازی کارکنان صنایع از مردم  سازی . شهرکنابرخوردار بین مردم بومی و شاغلین صنعت در پارس جنوبی است

و اقتصاد در شهرهای نفتی  و نامنسجم تا نوعی شهر و جامعه دوگانه ها باعث شده است عادی و تمرکز امکانات در شهرک

 ای مطالبه و دغدغه به تبدیل یکی دیگر از مسائل وابسته به نوع اقتصاد استان که .بیایدد به وجو وابسته به صنعت نفت استان

 سهم که شود این است شده و در سخنان مسئولین، مردم عادی و نخبگان استان به کرات دیده و شنیده می استان در عمومی
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 استان بومی ساکنین برای منفی پیامدهای حاوی تنها صنایع این و شود  نمی گرفته نظر در دارد که خدادی های ثروت از استان

اقتصادی خود در قبال استان بوشهر عمل  -به مسئولیت اجتماعی تر شود تا هرچه بهینه خواسته میاند و از این صنایع  بوده

 عمرانی رامو (، معاون18/22/61جمهوری) در جلسه اتاق فکر نخبگان استان در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست. نمایند

 جمهور رئیس اول و معاون بوشهر استاندار حضور با که بوشهر استان نمایندگان مجمع جلسه در و (7/6/65) بوشهر استاندار

 استان در اجتماعی مسائل به را مکلف کند که نفت وزارت تااست  شدهخواسته  کراتبه  دولت از ،(15/4/66) است شده برگزار

 مردمان که اندیشه این شدن فراگیر اقتصادی خود در قبال استان را به جای آورد. -های اجتماعی کند و مسئولیت بیشتری توجه

 محرومیت حس و کند بیشتری پیدا شدت اگر منتفع، تا شوند می متضرر بیشتر استان در موجود نفتی صنایع از بوشهر استان

 2166 مرداد 4 اعتراضی خواهیم بود که نمونه آن در تاریخشود، شاهد تکرار رفتارهای  تبدیل استثمار حس ای گونه به مردم

 یک احداث افتتاحیه کلنگ ،صمت وزیر که ندادند اجازه بوشهر استان در دشتستان شهرستان مردم از بسیاری عده اتفاق افتاد و

 و محیطی زیست های آسیب و نداشته درستی مکانیابی محل، مردم نظر از که چرا آورد فرود زمین بر را پتروشیمی کارخانه

 . کند می وارد مردم به زیادی اجتماعی

 حساسیت اجتماعی نسبت به مهاجران

دهد که یا با دالیل کمتر واقعی در  ، نشان می67ی فروردین تا آذر ماه  بررسی و تحلیل محتوای نشریات محلی استان در فاصله

شدن به  مهاجران و تبعات حضور آنها در استان در حال تبدیلای عینی و واقعی،  و اذهان مردمان استان و یا به گونه باور

ی  ی تکرار شونده در نشریات محلی در بازه مورد موضوع و مساله 12 ای که از گونه ای اجتماعی در استان بوشهر است. به مساله

 نامساعد روحی شرایط مسائل و پیامدهای مربوط به حضور آنها بوده است. مورد آن مربوط به مهاجران و 7 مذکور حداقل

مهاجران،  بین در سکونت محل به خاطر تعلق اجتماعی، عدم هویت رفتن بین مهاجران، از اخالقی مهاجران، سالمت و جوانان

ی شکل گیری حساسیت اجتماعی  دهنده بوشهر و... مواردی از این دست نشان بومی فرهنگ های  ارزش و قواعد به احترام عدم

در  وهایی چون بیکاری نیروهای بومی و احساس محرومیت ساکنین استان باشد  هستند که معلول وضعیتنسبت به مهاجران 

تری پیدا کند.  های رادیکال های اجتماعی بشود و سویه ای از آسیب تواند خود علت بروز پاره می گرفته شکل ادامه این حساسیت

 مشاهده کرد:توان در زیر  هایی از این تحلیل محتوا را می نمونه

رفتن هویت اجتماعی ساکنین استان بوشهر را ناشی از ورود تعداد باالی مهاجران و دلیل اصلی  برخی از نشریات از بین    

 دانند.افزایش  بیگانگی اجتماعی می

به استان بوشهر،  در برخی از نشریات، به مسئله سالمت اخالقی اشاره شده است که بعد از ورود مهاجران و کارگران    

 هویت اخالق اجتماعی استان را با مشکالتی همراه کرده است. اتفاق افتاده و

دهد که افزایش استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر پس از ورود مهاجران به شدت افزایش هایی نشان میگزارش    

 یافته است و... .
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 وضعیت بحرانی اقتصاد و تجارت دریایی استان

 21122تن،  522شناور باری زیر  2852درصد اشتغال استان در بخش خدمات وابسته به اقتصاد دریایی قرار دارد. وجود  62

های حمل و نقل، بازار، گمرک، ادارات،  شغل غیر مستقیم در بخش 42222فرصت شغلی مستقیم برای دریانوردارن و نزدیک به 

ای وسیع از خدمات و مشاغل وابسته به دریا  گیری شبکه غنی و عظیم  باعث شکل این ظرفیت .ها و ... ایجاد کرده است بانک

درصد جمعیت استان وابسته به اقتصاد و تجارت  12هزار نفر معادل  152ای که معیشت  در استان بوشهر گشته است به گونه

 دریایی است. 

منفی قرار بگیرد مهمترین این  ن تحت تاثیر شدیداًای از عوامل باعث شده است تا وضعیت این بخش از اشتغال استا مجموعه

های اخیر که باعث ایجاد نوعی حس سردرگمی  تغییرات سیاستی در زمینه واردات اقالم ته لنجی در دولت -2موارد عبارتند از : 

ها سطح توقعات و رویه این کاال گذاری غلط دولت پیشین و واردات بی سیاست -1در میان مردم استان در این رابطه شده است. 

گرچه در دولت تدبیر وضعیت کاالهای همراه ملوان سر و سامان داده شده  -1انتظارات مردم در این زمینه را باال برده است. 

)که بسیاری از  کاال در دولت فعلی 2422شدن ورود  های مرکزگرای ناآشنا به وضعیت استان در زمینه ممنوع است اما سیاست

تالطمات نرخ ارز باعث افزایش  -1شود( تاثیرات منفی اساسی در این بخش گذاشته است.  ملوان را شامل میاقالم همراه 

وضعیت  -4ها گشته و در حال حاضر این اقتصادی سنتی و گسترده را فاقد توجیهات اقتصادی کرده است. ها و هزینه قیمت

ی شغلی خود نداشته  ا دریانوردان تصویر روشنی از آیندهبا کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شده است ت تنش آلود سیاسی

 باشند و احساس امنیت کاری به شدت پایین آمده است. 

تر شده است را شامل این موارد  ماه  وخیم 6مسئولین استانی برخی از عوارض منفی وضعیتی که از گذشته شکل گرفته اما در 

 -1گیر میزان ورود گردشگران، افزایش نرخ بیکاری،  کاهش چشم -1ن تجارت، شدن بازارهای وابسته به ای تعطیل -2دانند:  می

های  گیری زمینه شکل -5افزایش نرخ جرائم خرد در این مناطق، -4درصدی قاچاق سوخت در تابستان امسال،  162افزایش 

های کشور با  ترین استان راتژیکشود تا یکی از است نارضایتی عمومی و ... . تداوم وضعیت بغرنج و وخیم شکل گرفته باعث می

 .ی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه بشود های عمده چالش

 های استان چشم انداز و فرصت

به سمت اقتصاد و حرکت  ساحتی، ناپایدار و مخرب گیری توسعه استان بوشهر در ادامه باید معطوف به خروج از اقتصاد تک جهت

سازی نیروهای  محیطی باشد. اصالح روندهای فعلی جذب نیروهای کار، توانمند زیست ساحتی، پایدار و دارای توجیهات چند

ای استان قرار بگیرد. اینکه  های توسعه ها از ساکنین بوشهر باید پیشران برنامه بومی و در مجموع تقدم رفع نیازها و محرومیت

 بین از ،66 دی اعتراضات طی )در کنند مدارا مینیافتگی  با فقر و توسعهرغم تمامی ثروتشان نجیبانه  مردم بوشهر علی

 وضعیت در ماه دی اعتراضات طی در استان این. بود ناآرام گیری چشم طور به بوشهر شهرستان تنها بوشهر، استان های شهرستان

 و پور جالئی) داشت قرار 14 رتبه در کشور استان 12 بین در «اعتراضات شدت» شاخص جهت از و بود آرامی نسبتاً

های حاد و بحرانی  های آنان صورت بودن آنها از وضعیت نیست و پیش از آنکه نارضایتی به معنای راضی (.2167 ،زادگان حاجی

نیافتگی و انواع  برداری حداکثری از منابع بوشهر که حاصلی جز توسعه به خود بگیردباید روند معیوب فعلی در زمینه بهره

 میزان بیشترین کرمان، و زنجان های استان از بعد بوشهر )استان نداشته متوقف و اصالح گرددها را برای استان بوشهر  بحران
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 به صنایع الزام و بومی نیروهای . توانمندسازیاست( داشته را 61 سال به نسبت 66 سال انتخابات در مشارکت نرخ کاهش

 برای ارتقاء الزم بستر آموزشی، نبود امکانات باید در دستور کار صنایع استان قرار بگیرد )فقدان آنها از گیری بهره و استخدام

اقتصادی نیروهای بومی از مسائل تکرار شونده در نشریات محلی استان بوده  مهارت و دانش و فقر ای حرفه و فنی های مهارت

 شغلی بخشی از اقدامات آینده استان باید باشد های فرصت ایجاد و توانمندسازی طریق از خانوارها درآمد افزایش است(.

اند(. بخشی از فرآیند  جامعه دانسته مشکل مهمترین زیاد، بسیار فاصله با شغلی را مسائل و از مردم استان بیکاری درصد،45،4)

ایین درآمد و زندگی در روستاهای های سنتی استان محقق شود. با توجه به سطح پ تواند از طریق حمایت از شغل اشتغالزایی می

 از حمایت و گردشگری روستایی دستی، صنایع به توجه از طریق اقداماتی چونبخشی از کمبودهای این حوزه استان باید 

 و امکانات سایر به توجه موجود، امکانات از استفاده کردن بهینه و صنایع توسعه شهرها مرتفع گردد. در روستایی محصوالت

صیادی، کشاورزی، گردشگری( اولویت ضروری مسئوالن استانی و کشوری نسبت به مردمان  ) اشتغال جهت موجود های قابلیت

 در حتی و داشته نگاه معطل را استان های قابلیت سایر از استفاده گاز و نفت های طرح دادن به استان بوشهر باشد. اولویت

 توسعه و بهبود زمینه در صحیح های سیاستگذاری و بینش عدم گردیده است. منابع این از برداری بهره حذف به منجر مواردی

 و معدنی و صنعتی کاالهای صادرات با مرتبط جامع اطالعات بانک نبود .برد می بین از زمینه این در را رقابت توان، صادرات

 بازرگانان سوی از خلیج حوزه کشورهای گمرکات انتخاب به منجر که بوشهر استان گمرک در مدیریت سوء و ها سیاست ضعف

 بودن بر هزینه و زیربنایی ساختارهای نبودن فراهم خارجی، محصوالت رویه بی واردات بانکی، مناسب تسهیالت نبود گردیده،

 بخش گذاری سرمایه زمینه در انگیزه کاهش و تولید های هزینه افزایش به منجر که اقلیمی شرایط به توجه با سیساتأت احداث

 توسعه روی پیش موانع و ها محدودیت جمله از قدیمی واحدهای بودن ده زیان و متولی فاقد مناطق وجود گردیده، خصوصی

های  اصالح این رویهراسخ های دقیق و با عزم  یزی باشد که باید با برنامه می تجارت و معدن صنعت، حوزه در استان اقتصادی

 آبزیان و پرندگان گوناگون های گونه گاه زیست به را استان این گسترده آبی مرز گیرد. وجود نامقبول و معیوب در دستور کار قرار

 های گردشگری ظرفیت .نظیر ساخته است شده کم حفاظت ی منطقه 5 دارای است و استان را کرده تبدیل مهاجر و دائمی

برداری قرار بگیرند. استان بوشهر این  استفاده و بهرهشمار استان باید در جهت تقویت اقتصاد گردشگری به نحو احسن مورد  بی

 ایجاد صورت در گردشگری، حوزه در های گردشگری دریایی کشور تبدیل گردد. یکی از قطب را دارد تا به توانمندی

 گردشگران جذب فارس ی خلیج حوزه کشورهای به استان این نزدیکی مناسب گردشگری دریایی و حتی درمانی، های زیرساخت

 .نماید می کشور های استان سایر از تر راحت بسیار را عربی خصوصاً خارجی
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 چکیده

  است.  شیها نهیکمتر از هز الیر ونیلیم 12حدود  نیانگیطور م ساکن استان بوشهر، به ییخانوار روستا کساالنه یدرآمد

 نیتر ساکن استان بوشهر نامناسب ییروستا یو هرمزگان، خانوارها یخراسان رضو یها جهت، بعد از استان نیاز ا

 .را دارند تیوضع

  12 نیدر ب« شدت اعتراضات»بود و از جهت شاخص  ینسبتاً آرام تیدر وضع ماه یاعتراضات د یدر طبوشهر استان 

 .قرار داشت 14استان کشور در رتبه 

 نسبت به  66کاهش نرخ مشارکت در انتخابات سال  زانیم نیشتریزنجان و کرمان، ب یها استان بوشهر بعد از استان(

 ( را داشته است.61سال 

  ( از نظر 12)از  8.26 نیانگی، شهر بوشهر با م67 وریدر شهر «ندهیبه آ دیام زانیم یبررس» شیمایپ یها افتهیطبق

 .مراکز استان قرار دارد نیدر رتبه شانزدهم در ب ندهیبه آ دیام زانیم

  یها مختلف، در رتبه ششم استان یها نهیاز عملکرد مسئوالن در زم تیرضا زانیمردم بوشهر از نظر م، 61در سال 

 زانیم نیرا از عملکرد مسئوالن در حوزه درمان و سالمت داشته و کمتر تیرضا نیشتریکشور قرار داشتند. آنها ب

 اند. داشته یکاریرا از عملکرد مسئوالن در خصوص ب تیرضا

 اعتماد ها بانکو  جیبس یها گاهیپا، مدارسبه  بیترت مختلف، به یها و نهادها سازمان نیدر ب 61در سال  ها یبوشهر 

 اند.   داشته بیشتری

 کنیم.  های پژوهشی مختلف مرور می در این گزارش، وضعیت استان بوشهر را با توجه به یافته
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 شناختی های جمعیت ویژگی

های کشور در  نفر جمعیت، در بین استان 422هزار و  261میلیون و  2، استان بوشهر با 2165های سرشماری سال  طبق یافته

درصد، بعد از استان خراسان  1.42، این استان با نرخ رشد ساالنه 65تا  62های  رتبه بیست و سوم قرار دارد. اما طی سال

ود اختصاص داده است. همچنین در حالی که نسبت جنسی )تعداد مردان به ازای هر جنوبی، بیشترین نرخ رشد جمعیت را به خ

های کشور به خود  ، بیشترین نسبت جنسی را در بین استان224است، استان بوشهر با عدد  221زن( در کل کشور  222

 (2166.)مرکز آمار ایران، اختصاص داده است 

 وضعیت اقتصادی

، در حالی که هزینه ساالنه یک خانوار 2166ه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال طبق نتایج طرح آمارگیری هزین

طور میانگین  هزار ریال است، درآمد کل چنین خانواری به 162میلیون و  152طور میانگین  روستایی ساکن استان بوشهر به

طور میانگین حدود  روستایی ساکن استان بوشهر، بههزار ریال است. به بیان دیگر، درآمد یک خانوار  426میلیون و  112برابر 

های خراسان رضوی و هرمزگان، خانوارهای روستایی  هایش است. از این جهت، بعد از استان میلیون ریال کمتر از هزینه 12

 .(2167 ایران، آمار مرکز) ترین وضعیت را دارند ساکن استان بوشهر نامناسب

 اشتغال

درصد بوده  18.1، 67، نرخ مشارکت اقتصادی در استان بوشهر در تابستان 2167یروی کار تابستان طبق نتایج طرح آمارگیری ن

درصد بود. همچنین نرخ بیکاری استان بوشهر در تابستان سال  17.2است. این شاخص در سال گذشته برای این استان برابر 

دهد. در جدول زیر،  ن در سال گذشته نشان نمیدرصد بوده است، که تفاوت چندانی با نرخ بیکاری این استا 22جاری 

 کنیم: های بازار کار کشور مقایسه می های بازار کار استان بوشهر را با شاخص شاخص

 

 (1332 ایران، آمار مرکز)های بازار کار کشور های بازار کار استان بوشهر با شاخص : مقایسه شاخص1جدول 

 

 

 

  

تابستان 96تابستان 97تابستان 96تابستان 97تابستان 96تابستان 97

%11.5%12.2%36.0%35.9%40.7%40.9کل کشور

%10.9%11.0%33.1%34.0%37.1%38.2استان بوشهر

نرخ بیکارینسبت اشتغالنرخ مشارکت اقتصادی



                                                                                                                               

 جمهوری ریاست استراتژیک های بررسی مرکز تحلیلی خبری بسته                                                                                                                    

 بوشهر استان به جمهوری  محترم ریاست سفر مناسبت به                                                                                                        
                                                                                                

 14 

 39اعتراضات دی 

طور چشمگیری ناآرام بود. این استان در  های استان بوشهر، تنها شهرستان بوشهر به ، از بین شهرستان66در طی اعتراضات دی 

 14استان کشور در رتبه  12در بین « شدت اعتراضات»ماه در وضعیت نسبتاً آرامی بود و از جهت شاخص  طی اعتراضات دی

 (2167زادگان،  پور و حاجی . )جالئیقرار داشت

 انتخاباتیرفتار 

درصد بود، این نسبت در انتخابات سال  78، 61جمهوری سال  در حالی که نرخ مشارکت مردم استان بوشهر در انتخابات ریاست

های زنجان و کرمان، بیشترین میزان کاهش نرخ مشارکت در  درصد کاهش یافته است. استان بوشهر بعد از استان 71به  66

کنندگان  درصد از شرکت 57و  54ترتیب  ، به66و  61( را داشته است. در دو انتخابات 61)نسبت به سال  66انتخابات سال 

 (. 2167های انتخاباتی،  )بانک اطالعاتی داده اند ساکن استان بوشهر به آقای روحانی رأی داده

 ها و نظرهای مردم نگرش

( از نظر میزان امید 12)از  8.26بوشهر با میانگین  ، شهر67در شهریور « بررسی میزان امید به آینده»های پیمایش  طبق یافته

  (2167)مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما،  .به آینده در رتبه شانزدهم در بین مراکز استان قرار دارد

 

 

 (12)از  ندهیبه آ دیام زانیم: 1شکل 
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، استان بوشهر با میانگین سرمایه 61این در حالی است که طبق نتایج طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور در سال 

)وزارت  .های کشور قرار گرفته بود بعد از استان فارس در رتبه دوم استان 46.4اجتماعی )در سه سطح کالن، میانی و خرد( 

 (2164کشور، 
 

 ها از نظر شاخص سرمایه اجتماعی  : وضعیت استان1جدول 

 

در سطح 

کالن

در سطح 

میانی

در سطح 

خرد

48.952.149.950.3فارس

46.651.250.449.4بوشهر

48.350.349.549.4قم

47.651.148.349.0خراسان شمالی

48.151.047.748.9گلستان

47.150.748.848.9هرمزگان

45.750.748.648.3زنجان

46.850.247.248.1خراسان جنوبی

46.149.547.547.7آذربايجان شرقی

44.048.550.147.5يزد

44.250.946.747.3همدان

44.049.348.447.2سمنان

45.149.546.947.2لرستان

45.148.248.047.1کهكیلويه و بوير احمد

44.447.548.946.9ايالم

45.048.446.746.7سیستان و بلوچستان

45.648.345.946.6کرمانشاه

44.449.245.646.4خوزستان

43.550.145.546.3اردبیل

43.748.146.646.2کرمان

42.549.446.546.1چهار محال و بختیاري

43.148.846.046.0مازندران

42.848.646.345.9گیالن

43.349.045.445.9آذربايجان غربی

43.448.143.845.1البرز

41.048.544.244.6مرکزي

41.846.645.044.5قزوين

40.746.645.244.2خراسان رضوي

40.646.645.344.2تهران

40.846.644.944.1کردستان

39.547.345.444.0اصفهان

43.948.846.746.5کل کشور

میانگین

شاخص سرمايه اجتماعی )از 100(
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، (2161های طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور،  )داده پیمایش های مختلف این در ادامه، با تحلیل ثانویه یافته

 کنیم.  ها مقایسه می ها و نظرهای ساکنان استان بوشهر را با سایر استان نگرش

ی خود، در رتبه نظر رضایت از زندگی در شهر/روستاها از  بوشهری 61شود، در سال  طور که در نمودار زیر مشاهده می همان

 اند. کشور قرار داشته های پنجم استان
 

 

 : میزان رضایت از زندگی در این شهر/روستا 1شکل 
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های کشور قرار  های مختلف، در رتبه ششم استان همچنین مردم بوشهر از نظر میزان رضایت از عملکرد مسئوالن در زمینه

و کمترین میزان رضایت را از عملکرد داشتند. آنها بیشترین رضایت را از عملکرد مسئوالن در حوزه درمان و سالمت داشته 

 اند. داشته ، گرانی و تورم، فقر و تبعیض و نابرابریمسئوالن در خصوص بیکاری
 

 های مختلف : ارزیابی مردم از میزان موفقیت مسئوالن در زمینه3جدول 

 

 

اعتیادفقرگرانی و تورمبیكاري
تبعیض و 

نابرابري

فساد مالی و 

ارتشا
قانون گريزي

محیط 

زيست
ناامنی

درمان و 

سالمت

36.835.939.842.140.246.548.952.955.356.345.5خراسان جنوبی

28.531.934.033.539.641.646.249.253.858.541.7گلستان

25.926.734.134.634.541.943.950.058.159.140.9فارس

29.734.034.233.038.039.042.550.652.753.640.7کرمانشاه

23.622.932.235.132.539.344.153.863.459.340.6آذربايجان شرقی

29.530.736.439.235.439.143.446.349.852.540.2بوشهر

27.131.835.638.734.938.538.842.744.349.638.2هرمزگان

28.532.733.737.138.135.141.641.540.544.337.3خوزستان

15.920.627.427.732.141.447.648.954.854.837.1خراسان شمالی

28.131.536.037.335.235.939.438.341.245.836.9سیستان و بلوچستان

25.125.330.231.330.235.538.346.153.252.036.7قم

29.723.531.427.433.434.238.242.850.954.336.6يزد

19.921.828.836.729.032.437.645.953.759.936.6کهكیلويه و بوير احمد

22.521.428.330.227.834.243.545.953.853.636.1همدان

20.527.126.831.631.532.539.340.755.455.036.0ايالم

25.126.331.331.529.533.638.943.247.752.336.0کرمان

23.824.530.426.028.533.939.746.450.851.735.6سمنان

24.525.328.528.329.436.238.240.552.548.135.1زنجان

17.022.426.332.326.529.340.150.155.849.034.9اردبیل

27.227.732.029.032.834.738.341.141.044.334.8گیالن

18.125.828.426.831.135.336.940.548.247.533.9لرستان

20.520.223.726.129.032.634.142.346.649.832.5چهار محال و بختیاري

22.524.125.026.927.130.534.340.139.845.231.6البرز

20.220.023.923.425.231.537.040.644.346.131.2آذربايجان غربی

18.015.921.724.523.426.633.545.647.451.030.8خراسان رضوي

20.318.624.526.928.029.935.336.641.043.930.5مازندران

21.423.524.021.125.427.431.639.146.142.030.2کردستان

21.423.027.227.025.931.933.533.139.336.729.9قزوين

18.517.521.420.623.422.930.638.438.546.327.8تهران

16.219.322.422.522.624.331.036.335.942.727.3مرکزي

14.712.216.016.518.024.231.236.438.850.125.8اصفهان

22.823.928.128.929.632.937.942.947.249.834.4کل کشور

میزان موفقیت مسئوالن در زمینه هاي مختلف 

میانگین
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  :طور کلی طبق نمودار زیر به

 

 

 های مختلف خصوص میزان موفقیت مسئوالن در زمینه: مقایسه نگرش مردم استان بوشهر با کل کشور در 3شکل 
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ترتیب به  ها و نهادهای مختلف، به ها( در بین سازمان )تقریباً مشابه میانگین ارزیابی سایر استان 61ها در سال  بوشهری

 اند.   ها اعتماد داشته های بسیج و بانک مدارس، پایگاه

 

 

 ی مختلفها و نهادها : میزان اعتماد به سازمان4شکل 
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 ای عادات رسانه

های طرح ملی سنجش سرمایه  )داده 61های  های سنجش سرمایه اجتماعی در سال های پیمایش در این بخش، با توجه به یافته

ای مردم بوشهر را در  ، عادات رسانه(2185 کشور، اجتماعی سرمایه سنجش ملی طرح های داده) 85و  (2161اجتماعی کشور، 

 . 2کنیم  ها بررسی می مقایسه با سایر استان

 ها از این جهت در رتبه نخست قرار دارند. کنند. بوشهری اند که رادیو گوش می یک پنجم پاسخگویان بوشهری اظهار کرده

 

 

 : گوش دادن به رادیو5شکل 

  

                                                           
شده است که  دهیپرس انیاز پاسخگو 85که در سال  یطور با هم متفاوت بوده است؛ به یکم ش،یمایدو پ نیمردم در ا یا است که نحوه پرسش از عادات رسانه حیالزم به توض.  2
 .«دیشو یاز اخبار کشور مطلع م یقیبه چه طر»شده است که  دهیپرس 61اما در سال  ،«دیکن یاستفاده م ریز یها و رسانه یاز وسائل ارتباط جمع کیاز کدام »
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درصد کاهش  81به  61درصد بوده است، این نسبت در سال  65، 85سال  در حالی که نرخ تماشای تلویزیون در بوشهر در

 یافته است.

 

 

 : تماشای تلویزیون6شکل 
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اند. این نسبت برای کل کشور حدود یک هشتم بوده است.  خوانده روزنامه می 61ها در سال  نزدیک به یک پنجم بوشهری

 خوانند. نامه میها اظهار کرده بودند که روز درصد بوشهری 12، 85در سال 

 

 

 : مطالعه روزنامه2شکل 
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های کشور قرار داشته است. این  ، در رتبه نخست استان61درصدی از اینترنت در سال  16استان بوشهر با نرخ استفاده 

 درصد بوده است. 22نسبت برای کل کشور، 
 

 

 : استفاده از اینترنت8شکل 
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 کنند. اند که ماهواره تماشا می ها اظهار کرده بوده درصد بوشهری 22و  22ترتیب  ، به61و  85های  در سال

 

 

 ماهواره : تماشای3شکل 
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 منابع

 (. داخلی.2167های انتخاباتی. )بانک اطالعاتی داده

  بازیابی از در ایران. 2166شناسایی عوامل مؤثر بر اعتراضات دی ماه (. 2167حاجی زادگان. ا. ) &جالئی پور. ح.. 

Academia: 

https://www.academia.edu/22284333/%D48B88D%8428D48A%8D48B28D48A%8DB84C%

DB84C_%D48B%8D%8448D48A%8D%8428D%848_%D%8428D48A88D48AB%D48B1_%D4

%A48D48B1_%D48A%8D48B%8D48AA%D48B18D48A%8D48B28D48A%8D48AA_%D48

AF%DB84C_%D%8428D48A%8D%84%_12%2_%D48AF%D48B1_%D48A%8DB8 

 (. داخلی.2185های طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور. )داده

 (. داخلی.2161های طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور. )داده

 . بازیابی از مرکز آمار ایران: chnsanvms65.pdf(. 2166مرکز آمار ایران. )

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/12%2/chnsanvms%2.pdf 

 . بازیابی از مرکز آمار ایران: tabestan 67.pdf(. 2167مرکز آمار ایران. )

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/12%%/tabestan830%%830.pdf 

 . بازیابی از مرکز آمار ایران: استان مقصدتعداد کل سفرهای انجام شده به تفکیک (. 2167مرکز آمار ایران. )

https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/821/Files/%%22/3208z12122%201.xlsx 

  .2166طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال (. 2167مرکز آمار ایران. )

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/12%2/chhvdsh-rs%2.pdf. 

 محرمانه. بررسی میزان امید به آینده.(. 2167مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما. )

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور.(. 2164وزارت کشور. )
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 مقدمه 

بندی مشخص هستند. بنابراین توافقی درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی استان بوشهر، گسترده، متنوع و فاقد طبقه

از طرفی شود. ای و کشوری مشاهده نمیهای بومی، استانی، منطقهبندی این مسائل با استناد به انعکاس آنها در رسانه اولویت

ها هیچ تفکیک و تعریف مشخصی از تفاوت بین مفاهیم )مسئله، مشکل و چالش( وجود ندارد. در واقع از نظر در این رسانه

 اند.ها بین مشکل، مسئله و چالش هیچ تمایزی قائل نشده و عموماً همه آنها را در یک معنا بکار بردهمفهومی این رسانه

های بومی و ملی در نظر ها و خبرگزارینامه ها، هفتهر را بر اساس انعکاس آنها در روزنامهبررسی حاضر، مسائل  استان بوشه

یی مانند بوشهر آنالین، اتحاد جنوب، پیام عسلویه، نسیم جنوب، ها گرفته است. عمده این بررسی بر اساس نشریات و خبرگزاری

،دریای جنوب، دلیران تنگستان، صدای بوشهر، زن جنوب، و خبر بوشهر، بوشهر همشهری، ندای جنوب، دلوار، فرهنگ بوشهر، 

 های ملی مانند تسنیم، ایسنا، فارس، گفتمان، صورت گرفته است. برخی دیگر از خبرگزاری

 چکیده نتایج

های رسمی ملی نامه و نشریات استان بوشهر و برخی از خبرگزاری ها، هفتههای خبری، روزنامه. این مسائل از سایت2

 اند.ء شدهاحصا

مثابه مسئله اجتماعی و اقتصادی دیده  های مصوب شده ولی اجرا نشده به. به طور کلی در بسیاری از این نشریات، طرح1

 شده است.

. در بین برخی از نشریات محلی به دفعات تکرار شده است که معضل بیکاری عامل اصلی افزایش اعتیاد در بین جوانان 1

 استان است.

انعکاس برخی از این نشریات در شهرهای استان )بخصوص دیر، کنگان و جم( مسئله فقدان آب شیرین به عنوان . در 4

 ای اجتماعی در مورد بحث قرار گرفته است.مسئله

ها انعکاس داشته است. در این بین . افسردگی در بین ساکنین استان بوشهر هم از جمله مسائلی است که در بین رسانه5

 ها بوده است.ای نیز از همین زاویه مورد توجه رسانهپرخاشگری، قتل، نزاع طایفهخودکشی، 

 های ناموفق در برخی از این نشریات به دفعات گزارش شده و مطالباتی نیز در پی داشته است.. افزایش طالق و ازدواج6

قه به عنوان عامل اصلی  بروز بسیاری از های نشریات محلی، ورود مهاجران و افراد غیربومی به منط. در برخی از گزارش7

 مسائل اخالقی) از متلک انداختن تا فریب دختران( در نظر گرفته شده است.

. برخی از نشریات از بین رفتن هویت اجتماعی ساکنین استان بوشهر را ناشی از ورود تعداد باالی مهاجران و دلیل اصلی 8

 دانند.افزایش  بیگانگی اجتماعی می

 دانش و مهارت اقتصادی مسئله دیگری است که انعکاس آن در بین نشریات استان قابل شاهده است. . فقر6

ها تازه تاسیس و فقدان امکانات زیربنایی آن بخش دیگری از مسائل اجتماعی در این استان قلمداد شده . مسئله شهرک22

 است.
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های متعدد نشریات قابل ت که انعکاس آن در گزارشبومی و غیر بومی( مسئله دیگری اس.کودکان کار و خیابانی )22

 پیگیری است.

ای جدی برای زنان مورد توجه قرار گرفته . فقدان امنیت اجتماعی زنان در برخی از نشریات به عنوان تهدید و مسئله21

 است.

سائل اجتماعی منعکس نشینی ناشی از باال بودن قیمت اجاره مسکن در کنار کمبود مسکن از جمله م . افزایش حاشیه21

 شده در این نشریات است.

گزارشات قابل توجهی مشاهده ، ی جدیدی بنام کاهش سن فقر در استان بوشهر. در برخی از نشریات محلی از مسئله24

 شود.می

شهر، . در برخی از نشریات، به مسئله سالمت اخالقی اشاره شده است که بعد از ورود مهاجران و کارگران به استان بو25

 اتفاق افتاده و  هویت اخالق اجتماعی استان را با مشکالتی همراه کرده است.

دهد که افزایش استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر پس از ورود مهاجران به شدت افزایش هایی نشان می. گزارش26

 یافته است.

ای جدی بازتاب  برخی از نشریات به عنوان مسئلههای فرهنگ بومی استان بوشهر در  . عدم احترام به قواعد و ارزش27

 داشته است.

ای قابل تامل نگریسته شده است. همین امر احساس امنیت . گسترش فساد و فحشا نیز در این نشریات به عنوان مسئله28

 اجتماعی را در بین دختران و زنان بومی بسیار کاهش داده است.

ای اجتماعی ن، مهاجران نیز در برخی از گزارشات نشریات محلی به عنوان مسئله. شرایط روحی نامساعد جوانان، کارگرا26

 برجسته مورد توجه بوده است.

ی اقتصادی در برخی از اای به عنوان مسئلههای فنی و حرفه. فقدان امکانات آموزشی، نبود بستر الزم برای ارتقاء مهارت12

 نشریات به دفعات منعکس شده است.

ها به عنوان تهدیدی جدی در حوزه مسائل اقتصادی در های الزم از آنوجه به مشاغل سنتی و عدم حمایت. فقدان ت12

 نظر گرفته شده است.

 گذاری را به عنوان پایه مشکالت اقتصادی انعکاس دادند. . برخی از نشریات کمبود نقدینگی و سرمایه11
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کرار شوندگی آنها در بین صورت تفکیک شده به همراه میزان تفرهنگی و اقتصادی به -در جدول زیر مسائل اجتماعی

 نشان داده شده است. 1332تا آذرماه  1332طی بازه زمانی فروردین  نشریات 

 فرهنگی -اجتماعی  ردیف
میزان تکرار 

 در نشریات
 اقتصادی ردیف

میزان تکراردر 

 نشریات

 66 بیکاری 2 57 مهاجرت به استان 2

 14 ای فقدان زمینه مهارت آموزی فنی و حرفه 1 51 نامساعد جوانان و مهاجرانشرایط روحی  1

 67 کاهش سن فقر 1 42 بزهکاری، فساد و فحشا 1

 22 قاچاق 4 56 امنیت اجتماعی زنان 4

 28 ازبین  رفتن مشاغل سنتی 5 25 مجرد نشینی 5

 27 شکاف درآمدی 6 14 از بین رفتن هویت اجتماعی 6

7 
به محل سکونت در بین  خاطرعدم تعلق 

 مهاجران
 24 توسعه نامتوازن اقصادی در شهرستان و مرکز 7 41

 25 نبود زیرساخت اقتصادی صنعتی 8 42 عدم امنیت جنسیتی برای زنان 8

 18 باال بودن اجاره مسکن 6 25 پذیری بد فرزندان جامعه 6

 16 فقدان توان خرید مسکن 22 14 فساد اخالقی و تن فروشی 22

22 
عدم احترام به قواعد و ارزش های فرهنگ 

 بومی بوشهر
11    

    12 اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر 21

    16 کودکان کار و خیابانی 21

    42 سالمت اخالقی مهاجران 24

    41 ی)گروهی، طایفه ای و فردی(ها نزاع 25

    44 تبعیض 26

    21 یگر یتکد 27

    11 نشینی حاشیه 28

    62 طالق 26

    41 احساس تبعیض 12

    26 نسبت جنسی 12
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 اند شامل:فرهنگی و اقتصادی( که بیشتر از سایر مسائل در بین نشریات انعکاس داشته-مسئله اصلی) اجتماعی5به طور کلی 

 :به ترتیب اولویت فرهنگی-حوزه اجتماعی

 طالق .2

 مهاجرت به استان .1

 زنان امنیت اجتماعی .1

 شرایط روحی نامساعد  .4

 احساس تبعیض .5

 :حوزه اقتصادی به ترتیب اولویت

 بیکاری .2

 فقر و کاهش سن فقر .1

 باال بودن اجاره مسکن .1

 فقدان توان خرید مسکن .4

 ایفقدان امکانات آموزشی و زمینه مهارت آموزی فنی و حرفه .5

 

 

 

 

  



  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 مساله شناسی پایداری در استان بوشهر
 

 

 

 

 

 

 

 تهیه شده در:

 میز پایداری و سیستم های حکمرانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
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 های پایداری استان بوشهر به تفکیک حوزه جدول چکیده مسائل و چالش

 راهکارهای پیشنهادی ها چالشمشکالت و  حوزه سیاستی

اجتماعی و 

 فرهنگی

 باال مهاجرت نسبت

 از بخشی شغلی های فرصت ایجاد و  اشتغال ی زمینه در استان های توانایی و امکانات به توجه با -

 درون نیروهای از استفاده بر تاکید اما است نیاز مورد حتی بلکه الزم تنها نه جمعیتی های جایی جابه

 فراهم های هزینه تواند می صنعتی های مجموعه نیازهای راستای در آنان آموزی مهارت و استانی

 حداقل به را آن اسکان و بومی غیر کار نیروی ورود برای نیاز مورد تاسیسات و تسهیالت آوردن

 .بکاهد نیز آن با مرتبط مسائل و شناختی جمعیت های توازن خوردن برهم از و رسانده

 حجم از که استان مناطق دیگر در موجود های پتانسیل سایر از استفاده جهت امکاناتی آوردن فراهم-

 .کاهد می گازی و نفتی تاسیسات دارای مناطق به استانی و شهرستانی درون های مهاجرت

 قتل

 جهت در اقدام و آن عوامل بررسی دهد، می رخ بیشتر ها  آن در قتل که طبقاتی و ها گروه شناسایی -

 آن مولد و کننده تشدید عوامل تعدیل یا و حذف

 های سیاست اتخاذ  و مستعد مناطق شناسایی استان در قتل پراکندگی الگوی وجود صورت در -

 مناطق آن در پلیسی و امنیتی مراقبتی،

 ها  آن از بخشی که اختالفاتی کاهش و حل جهت سفیدان ریش و محل معتمد های گروه از استفاده -

 .گردد قتل به منجر است ممکن

 به آن عوامل شناسایی و زنان جمعیت میان در مقتولین و قتل به مرتکبین نرخ افزایش به توجه

 ساز زمینه عوامل کردن برطرف منظور

 خودکشی

سال شناخت نیازهای  28-14ی سنی  کنندگان در رده با توجه به قرار گرفتن بیشتر خودکشی -

اجتماعی و اقتصادی این طبقه در استان و مسائلی که این گروه سنی با آن مواجه هستند از اهمیت 

 ای برخوردار است ویژه

 شناسایی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی-

بر تشخیص گروه سنی با بیشترین احتمال خودکشی طبقه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عالوه -

 خودکشی کنندگان نیز بررسی گردد

 امکان استفاده گسترده از مراکز خدمات مشاوره با کیفیت و ارزان خصوصا در طیف سنی مذکور-

 شناسان در مراکز دانشگاهی و صنعتی الزام وجود مشاوران و روان-

 سرقت

 عوامل حذف در سعی و زنان میان در خصوصا  سرقت نرخ افزایش بر موثر عوامل شناسایی -

 جرم مجری های گروه شناسایی -

 کاهش و سرقت وقوع بر موثر عوامل حذف جهت در نهاد مردم های سازمان های قابلیت از استفاده -

 ساز زمینه عوامل

 طالق

 مشارکتی مداخالت اجتماعی، و خانوادگی های شبکه از استفاده -

 و اجتماعی زندگی بر آن تأثیرات و( غیره و گاز و نفت)صنعتی پروژهای اجرای در دقیق فهم -

  خانوادگی

 فعال طالق، پدیده با بهتر مواجهه برای راهها این از یکی بوشهر، محلی های ویژگی به توجه با -

 .است طالق زمینه در محلی های عاملیت درگیرکردن و کردن

 ماهیانه های گزارش دادن و خانوادگی و خصوصی مشاور با مستمر ارتباطزوجین به  الزام یا توصیه -
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 .معتمد فرد یا مشاور  زناشویی زندگی اتفاقات تنش زای برخی از

 سیاستگذاری بوشهر در استان به مختلف اقوام مهاجرت از ناشی فرهنگی هویت تنوع به توجه -

  طالق. و ازدواج به مربوط

 علت محدودیت به هنوز بوشهر دراستان طالق کاهش کنترل سند های قسمت از بسیاری -

 شود.   همکاری بهزیستی با بخش این در رود می انتظار که نشده عملیاتی اعتبارات

  خانواده مسائل با مرتبط و نهادهای سازمانها سوی از بخشی بین همکاری و همگرایی -

 بهزیستی مشاوره مراکز تقویت -

 مسئله. این بومی و فرهنگی دالیل واکاوی و تبیین و استانی سیمای و صدا برنامه سازی در -

 

 به صنایع التزام عدم

 خود اجتماعی مسولیت

 نمایندگان و مرتبط دولتی مسئولین دانشگاهی، نهادهای مدنی، فعالین از متشکل ای کمیته تشکیل -

 این کاهش جهت در ریزی برنامه و صنایع استقرار از ناشی های آسیب شناسایی جهت استان در صنایع

 مدنی جوامع توانمندسازی و ها آسیب

 ها پروژه اجرای از پس محلی و بومی جوامع زندگی کیفیت حفظ به استان در مستقر صنایع تعهد -

 آنها استخدام و جذب و محلی و بومی جوامع نیروهای توانمندسازی به استان صنایع تعهد -

 در قانونی بندهای وجود علیرغم خود اجتماعی مسئولیت ایفای به صنایع التزام عدم شناسی علت -

 زمینه این

 کودکان اشتغال

 زمینه این در فعال نهاد مردم های سازمان های توانایی و ازامکانات استفاده -

 ملزم و آنها توانمندسازی طریق از کنند می کار شان کودکان که هایی خانواده زندگی سطح ارتقای -

 بومی جوامع قبال در خود اجتماعی مسئولیت و نقش ایفای به استان در فعال های شرکت نمودن

 قرار آن معرض در که هایی آسیب با ارتباط در آنها مداوم رصد و استان در کار کودکان شناسایی-

 دارند

 

 

اقتصادی، صنعتی 

 و گردشگری

 

 

 

 فقر

 در نمونه عنوان به. شغلی های فرصت ایجاد و توانمندسازی طریق از خانوارها درآمد افزایش -

 شهرها در دولت، توسط روستایی محصوالت از حمایت و گردشگری دستی، صنایع به توجه روستاها

 موجود های قابلیت و امکانات سایر به توجه موجود، امکانات از استفاده کردن بهینه و صنایع توسعه

 اشتغال جهت

 آنها از گیری بهره و استخدام به صنایع الزام و بومی نیروهای توانمندسازی-

 و اطالعات کردن بروز با دارند اشتغال آن در روستاییان که هایی فعالیت اقتصادی بازده افزایش-

 روز تکنولوژی از استفاده و ها زمینه این در دانش کسب

 روستاها در ده ضرر یا بازده کم های فعالیت کردن جایگزین و حذف-

 استان خود به استان مالیات از حاصل درآمدهای تخصیص-

نقش  ناموثر و منفی 

پارس جنوبی در 

 توسعه استان

عسلویه یک موقعیت ملی با عوارض شدید محلی و استانی است در این راستا پیشنهاد می شود  -

منصوب شود. این انتصاب باعث می استاندار بوشهر به عنوان رئیس هیات مدیره منطقه پارس جنوبی 

شود تا ضمن استفاده از پتانسیل های استان در جهت بهبود وضعیت پارس جنوبی، وزارت نفت نیز 

 نسبت به وضعیت شکل گرفته در منطقه پاسخگو گردد و منافع بومیان منطقه را رعایت و تامین کند.

طقه ی پارس در شورای برنامه ریزی و اعتبارات مربوط به مسئولیت اجتماعی صنایع موجود در من -

توسعه استان با حضور مسئولین منطقه ی پارس و نمایندگان مورد بررسی و تخصیص قرار بگیرد تا 

 ضمن ایجاد شفافیت در این زمینه، استفاده هر چه بهینه تر از این منابع ممکن گردد.

ضر در منطقه پارس جنوبی باید ، نظام مالیات دهی صنایع حاو بانکی در زمینه حساب های مالی -
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تدابیری اندیشیده شود که استان بوشهر از این حجم عظیم گردش مالی به شکل های متفاوتی چون 

وام های حمایتی در زمینه اشتغال، ترمیم و تاسیس زیرساخت های ارتباطی و مساله آب استان و ... 

 منتفع گردد.

 به توجهی بی

 در موجود فرصتهای

 و معدن  صنعت،  زمینه

 تجارت

 .شیراز به بوشهر آهن خط تکمیل ضرورت قبیل از نیاز مورد های ساخت زیر تامین -

 بودجه کمبود صورت در. استان و کشور صادرات و تولیدات حجم با متناسب پیشرفته بندری ایجاد-

 .کرد استفاده زمینه این در خارجی گذاران سرمایه مشارکت از توان می زمینه این در

 که انرژی منابع بر صرف تاکید و استان پولی و اقتصادی های سیاست بودن محوری تک از پرهیز-

 استان به توجه و گردد می معدن و صنعت خارجی، تجارت دار مزیت های زیربخش انزوای  به منجر

 دریامحور اقتصاد نگاه با بوشهر

 صادراتی اطالعات بانک ایجاد و واحد مدیریت تعیین برای اقدام قبیل از صادرات به توجه و بهبود-

 در خصوصی های سرمایه جذب و صحیح و واقعی صادراتی آمارهای ارائه و پردازش و آوری جمع برای

 راستا این

 کاالها کیفیت ارتقای منظور به خارجی گذاری سرمایه جذب اجرایی برنامه تدوین-

 در متقاضیان به برداری بهره و اکتشافی مجوزهای صدور و مجاز غیر های برداشت از جلوگیری-

 بالمعارض مناطق

 معدنی مواد استخراج های هزینه کاهش-

 معدنی مواد صادرکننده به  الزم تسهیالت و اعتبار تخصیص-

 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه در مستقر معادن برداری بهره امکان در بازنگری-

 نیاز مورد بنیان دانش های شرکت از حمایت و تاسیس زمینه در گذاری سرمایه -

 بافت فرسودگی

 تاریخی

 تاثیرگذار جنبش و نهاد یک به آن تبدیل و بافت نجات کمپین مثل مدنی نهادهای تقویت ضرورت -

 بافت ویژه مدیریتی پالن تهیه -

 شبکه تقویت و شهری تجهیزات و تاسیسات تامین و اصالح عمومی، خدمات گسترش و ایجاد -

 دسترسی

 بافت اجتماعی ارزش ارتقای -

 آن پراهمیت گذرهای بویژه بافت منظرسازی به توجه -

 بافت درون در  گذاری سرمایه های مشوق اعمال -

 بافت خصوص در مداخله و خود ذاتی وظایف به ها دستگاه التزام -

 بافت احیای بازدارنده حقوقی مسائل رفع برای راهکارهایی تبیین -

 بافت ساکنین توانمندسازی و مشارکت -

 بازار تقویت مثل فرهنگی تاریخی های ارزش با متناسب های فعالیت تقویت و ایجاد-

 شهر فرهنگی مرکز به بافت تبدیل منظور به فرهنگی های فعالیت گسترش و ایجاد-

 طراحی در بومی معماری الگوهای از استفاده یا جدید بافت در بافت معماری های سنت از تقلید-

 جدید بناهای

 به توجهی بی

 های فرصت

 گردشگری

 گردشگران توان می شیراز،-بوشهر راه ویژه به ارتباطی های راه جمله از و ها زیرساخت توسعه با -

 .نمود جذب را مناطق سایر و بویراحمد و کهگیلویه و فارس های استان

 طبیعی اندازهای چشم ایجاد:مانند گردشگری توسعه مغفول و موجود های جاذبه از استفاده-

 از برداری بهره گردشگری، بخش در آن از استفاده و کوهستانی مناطق در زمستان در اکوتوریسمی

 از استفاده و توریستی اماکن عنوان به ها دشت و ها کوهپایه حدفاصل در معدنی گرم آب های چشمه

 سازی ساحل و ساحل ی توسعه امراض، از بعضی درمان در آن
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 خصوصی گذاری سرمایه از حمایت-

 ساحل سازی آزاد-

 آن های جاذبه و استان با خارجی و داخلی گردشگران کردن آشنا منظور به گردشگری سایت ایجاد-

 ساحلی مناطق یا مرتبط جذاب های فعالیت گسترش و ایجاد-

 و حوزه بهداشت

 سالمت

 موسسات کم تعداد

 درمانی

 درمان و بهداشت امر به استان نفتی درآمدهای از بخشی تخصیص -

 مراکز و بیمارستان تجهیز و ساخت در خود درآمد از بخشی تخصیص به موجود های  شرکت الزام -

 درمانی بهداشتی،

 خصوصی بخش گذاری سرمایه منظور به مالی های مشوق و تسهیالت ارائه -

 و فارس خلیج ی حاشیه کشورهای درمانی مرکز عنوان به بوشهر استان شدن تبدیل امکان بررسی -

 زمینه این در خارجی گذاران سرمایه جذب و( سالمت توریسم) جنوبی های استان

 زنان سالمت بحران

 ها بیماری درمان و پیشگیری شناخت، جهت در استان زنان به بهداشتی های آموزش افزایش-

 در تالش و بیماری وقوع بر موثر عوامل از آگاهی منظور به مخاطرات معرض در افراد شناسایی-

 ها آن کاهش یا حذف جهت

 آب بحران محیط زیست

 ی ذخیره و مهار برای طرحی تهیه جهت در سنتی های روش روزرسانی به و جهانی ادبیات بررسی-

 استان  در باران ی ساالنه بارش مکعب متر میلیارد 5.5 بر بالغ

 ای مشاهده های چاه  ی شبکه به ها دشت تجهیز-

 ها سفره تقویت منظور به مصنوعی تغذیه اجرای مستعد و پراکنده های افکنه مخروط از برداری بهره-

 که فراوان آّب با آهکی شکیالت چنین هم و جم منطقه و کنگان و دیر دشتستان، مناطق در ویژه به

 تشکیل را مکعب متر میلیون 152 تخمینی ظرفیت با استان زیرزمینی های آّب منابع از درصد 12

 .دهند می

 آبرسانی شبکه بازسازی-

 مجاز غیر های چاه انسداد-

 اقلیمی شرایط با کشاورزی محصوالت کاشت انطباق و زیرکشت سطح کاهش-

 

 تخریب و  آلودگی

 ناشی محیطی زیست

 صنعت از

 صنایع محیطی زیست های مالیات و آالیندگی عوارض میزان افزایش-

 و تولید واحدهای تمام آن اساس بر که 45 ماده «د» بند اجرای به صنعتی و تولیدی واحدهای الزام-

 .کنند خرج زیست محیط حوزه در را خود فروش از «هزار در یک» تا هستند موظف صنایع

 محیطی زیست مدیریت برنامه اجرای-

 محیطی زیست کنترل و بازرسی-

 مردمی مشارکت افزایش برای زمینه ایجاد و آموزش-

 عوامل از که منطقه در تاثیر تحت های گروه و محلی جوامع های دیدگاه و نظرات نقطه از استفاده-

 .باشد می محیطی زیست مدیریت های برنامه موفقیت در مهم
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حوزه 

 کشاورزی،شیالت

 دامداری و

 از استفاده عدم

 در موجود ظرفیتهای

 حوزه کشاورزی

 داری، دام باغداری،)

 (شیالت

 استان در خرما و میگو برای خصوصی های پژوهشکده تاسیس و ایجاد-

 خرما و میگو قبیل از استان بومی محصوالت بر تاکید با تکمیلی صنایع ایجاد-

 با کشاورزی تبدیلی و غذایی صنایع شیالت، صنایع در موجود های ظرفیت و ها اولویت تعیین-

 ها محدودیت و موانع رفع و صادراتی رویکرد

 بخش های برداری بهره در الزم تخصص و باسواد جوان، انسانی نیروهای حضور زمینه نمودن فراهم-

 کشاورزی

 کشاورزی پروری، آبزی های زمینه در زیربناها احداث طریق از تولید و گذاری سرمایه  هزینه کاهش-

 .تولید بزرگ واحدهای و( ای گلخانه محصوالت تولید و شیری گاو پرورش های مجتمع)

 گذاری سرمایه جهت حمایتی و تشویقی های سیاست اعمال-

 و سیالب پخش و مصنوعی تغذیه سیستم اجرای و مطالعه طریق از زیرزمینی آّب های سفره تقویت-

 استان جنوبی مناطق در خصوصا اند مواجه بحرانی شرایط با که هایی دشت اولویت با آّبخوانداری

 دست در موجود آّبیاری های کانال بتنی مناسب پوشش طریق از آّب هدررفت رساندن حداقل به-

 ساخت

 سطح افزایش و خرما تولید کردن اقتصادی منظور به خرما قدیمی باغات اصالح سیاست اتخاذ-

 کشاورزان درآمد

 بازدهی افزایش و محصول صادرات جهت در خرما باغداران های اتحادیه نمودن فعال و تشکیل-

 اقتصادی

 آّب منابع از برداری بهره حداکثر منظور به مختلف مناطق اقلیمی شرایط با مناسب الگوی ترویج-

 استان وخاک

 کشاورزی بخش تکمیلی و تبدیلی صنایع اطالعات بانک ایجاد-
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 مقدمه

ها  استانی جز در سایه شناسایی فرصت واحدهایهای مختلف کشور است و ارتقای پایداری  پایداری ایران در گرو پایداری استان

پذیر نیست.  ها و یا در خطر قرار گرفتن این وضعیت شود امکان تواند موجب بهبود وضعیت پایداری استان و تهدیدهایی که می

وضعیت  شده موجبات بهبود ها و تهدیدهای شناسایی ریزی بر اساس فرصت توان با برنامه تنها پس از این مرحله است که می

 واحدهای استانی و در مجموع وضعیت پایداری ایران را فراهم کرد. 

های  فکر استانی اقدام به تهیه گزارش های های استراتژیک ریاست جمهوری با همکاری اتاق یازدهم مرکز بررسی در دولت

تالش بر این است که ضمن به روزرسانی های مرکز  در دور جدید فعالیت گانه کشور نمود. 12 های شناسی توسعه در استان مساله

یابی به راهکارهایی که در مجموع  ها و دست ها و مسائل استان تر در جهت شناسایی فرصت هایی اساسی ها گام این گزارش

های توسعه در استان بوشهر  کند برداشته شود. گزارش حاضر بازتاب چالش ها را فراهم می موجبات بهبود وضعیت پایداری استان

تهیه و  1«اتاق فکر استان بوشهر» های استراتژیک ریاست جمهوری با همکاریتوسط کارشناسان مرکز بررسیاست، که 

های اسنادی، مانند سند آمایش سرزمین استان،  در تهیه این گزارش عالوه بر آرای نخبگان از تحلیل داده شده است. ینتدو

 های محلی استفاده شده است. های سازمانی و تحلیل رسانه های استان، گزارش گزارش رصد شاخص

راهکارهای رفع آن طی فرایندی از  استان و مسائلبندی  ها آن است که شناسایی و اولویت مزیت و ویژگی بارز این گزارش

های غیردولتی در استان در قالب  های اجرایی و سازمان گفتگوی اجتماعی بین نخبگان استانی، بخش خصوصی، مدیران دستگاه

بخشی و  انداز بین ها از چشم تالش شده است که تحلیل این داده عالوه بهاست.  شده  حاصلجلسات بحث گروهی و کارشناسی، 

تواند مبنای مطلوبی برای  شود می ها فراهم می استان مسائلباشد. فهم و دریافتی که از این رهگذر در خصوص  متأثردی راهبر

هایی باشد که در جریان سفرهای استانی رئیس محترم جمهور در دستور کار قرار  بندی مجموعه پیشنهاد ارزیابی و اولویت

ها مفید و  ی استان ی در توسعها پروژه یرغی و ا بودجه یرغسایی مداخالت سیاستی، یژه در شناو بهگیرند. این منظر تحلیلی  می

 :اند از های سیاستی که در این گزارش پوشش داده خواهد شد عبارت محورها و حوزهسودمند است. 

 فرهنگی -حوزه سیاست اجتماعی .2

 حوزه سیاست زیست محیطی .1

 حوزه سیاست اقتصادی، صنعتی و گردشگری .1

                                                           
با مدیریت یکی از اساتید « معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»و « های استراتژیک ریاست جمهوری مرکز بررسی»با همکاری « اتاق فکر استانی. »1

ها و سطح کشور است.  ها و اقدامات در استان وگو درباره سیاست ها در فرایند گفت و هدف از تشکیل آن، مشارکت دادن همه نخبگان استان شده لیتشکدانشگاه مادر هر استان 
ها  مات وارد کنند. تشکیل این اتاقها و اقدا وگوی کارشناسی و انتقادی درباره سیاست نخبگان غیردولتی را به گفت ازجملهکنند تا همه نخبگان  های فکر استانی تالش می اتاق
 چنین مشورت ساختاریافته با نخبگان کشور صورت گرفته است. ی، بررسی و نقد سازنده و همپرداز دهیاراستا با تأکید ریاست محترم جمهور بر دعوت از همه نخبگان برای  هم
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  استانمعرفی 

 2.4این استان حدود فارس قرار دارد.  خلیج در جنوب ایران و درحاشیه، کیلومترمربع 11741استان بوشهر با مساحتی در حدود 

از شمال شود. بوشهر  درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و از نظر وسعت هفدهمین استان کشور محسوب می

قسمتی از استان هرمزگان، از شرق به استان  فارس و یلیویه و بویراحمد، از جنوب به خلیجقسمتی از کهگ به استان خوزستان و

 کیلومتر مرز دریایی دارد و از اهمیت 622فارس بیش از  فارس محدود است. استان بوشهر با خلیج خلیج فارس و از غرب به

 .الجیشی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است سوق

نفر در  52.1نفر و تراکم جمعیت آن معادل  2262452، برابر با 2165ان بوشهر بنا بر سرشماری سال تعداد کل جمعیت است

  15 شهرستان، 22، استان بوشهر دارای 2167سال هریک کیلومتر مربع بوده است. بر اساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در 

 .باشد میدهستان  48شهر و  18بخش، 

 
 1332: تقسیمات سیاسی استان بوشهر به تفکیک شهرستان، در سال 1جدول شماره 
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 سیاست اجتماعی، فرهنگی و جمعیتیی  حوزه

بدون توجه به تاثیرات  برداری از ذخائر نفتی و گازی گسترده در استان بوشهر که عموماً اقتصادی و تاکید بر بهره نگاه صرفاً

ر بردار به مسئولیت اجتماعی خود د های بهره ، عدم توجه شرکتها صورت گرفته این پروژه شناختی اجتماعی، فرهنگی و جمعیت

های گردشگری و کشاورزی از مهمترین عوامل  های استان در حوزه گرفتن سایر پتانسیل قبال جوامع بومی استان و نادیده

ای را  های فرهنگی و اجتماعی باشد. این عوامل در کنار یکدیگر چالش اثرگذار بر وضعیت اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر می

 پرداخته خواهد شد.پدید آورده است که در ادامه به آنها 

 اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر  های کلیدی حوزه وضعیت شاخص

 شاخص وضعیت

 جمعیت 2262452

 نرخ رشد جمعیت 1.2

ترین بوشهر با  )پرتراکم نفر در هر کیلومتر مربع 52.1

 نفر(27.1ترین دشتی با  تراکم کم نفر و 128.1

 تراکم جمعیت
 

 نسبت جنسی 224.4

 جمعیت جوان درصد 16.6

 نسبت مهاجرت 248

 2161نسبت طالق به ازدواج  به ازاء هر صد نفر 12

 سرمایه اجتماعی 1رتبه ( 1؛ خرد: 1؛ میانی: 7) کالن:

 افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی درصد از جمعیت استان( 5.8نفر ) 56654

 درصد خانوارهای زن سرپرست 21.1

 درصد جمعیت حاشیه نشین 1.6

 نسبت زندانیان به جمعیت به ازاء هر ده هزار نفر 26.2

 62سالبه خودکشی  اقدام به ازاء هر صدهزار نفر 5.7

 2162 میزان دستگیر شدگان سرقت به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت187.1

 2162میزان ارتکاب به قتل عمد و غیرعمد  به ازاء هر صدهزار نفر 4.5

 میزان دستگیر شدگان ارتکاب انواع جرائم جنسی به ازاء هر صدهزار نفر 71.5

 میزان فرار زنان و دختران 1.5



                                                                                                                               

 جمهوری ریاست استراتژیک های بررسی مرکز تحلیلی خبری بسته                                                                                                                    

 بوشهر استان به جمهوری  محترم ریاست سفر مناسبت به                                                                                                        
                                                                                                

 41 

 کارها ها، علل و راه چالش

کارهای آن، پرداختن به چند موضوع شایسته  ها و راه رسد پیش از بررسی وضعیت اجتماعی استان بوشهر و آسیب به نظر می

که به ادراکی کلی از وضعیت اجتماعی این استان برسیم و نیز نقشه راه  آورد توجه مضاعف است چرا که این امکان را فراهم می

 ای صحیح تدوین شود. گذاری اجتماعی استان به گونه سیاست

 واقع گرایی امیدوارانه 

 مورد باید باشد، فراگیر که ای اندازه هر در اجتماعی مشکل و برد می رنج معضالت اجتماعی از برخی استان بوشهر شک بی

 از اجتماعی از ایجاد هراس بینانه داشت، هم باید اجتماعی باید نگاهی واقع مسائل مورد در .بگیرد قرار اندیشی یژه و چارهو توجه

فرآیندی که اعضای یک جامعه تصویر رآیند درماندگی خودآموخته نکرد )پرهیز کرد و اجتماع را درگیر ف اوضاع بودن وخیم بسیار

دانند( و هم پرهیز از ایجاد  ای رهایی از آنرا مقدور نمی گیرند و به گونه با وضعیتشان در نظر میشده از خود را مساوی  برساخت

پردازند را متهم به  ها می پوشی و انکار مشکالت دانست و یا کسانی که به این آسیب هراس اجتماعی را نباید به معنای چشم

هر دو  ویکردی اصالحی و امیدوار داشت. در مورد استان بوشهرر نمایی و عداوت کرد. نسبت به مسائل اجتماعی باید سیاه

 به را مثبت باور این این استان ساکنین به و داد نشان را اجتماع قوت نقاط تا کند از طرفی بایدکوشید وضعیت فوق صدق می

 از در بسیاری تا است شده باعث که است برخوردار های خوبی پتانسیل استان از در موجود بومی فرهنگ که کرد القا درستی

 وضعیت به توان می زمینه این در باشد. بسیار بهتر کشور های استان دیگر نسبت به بوشهر استان وضعیت اجتماعی های شاخص

 که کرد اشاره آزاری همسر و آزاری کودک نشینی، نزاع، حاشیه اعتیاد، های شاخص بودن پایین یا و استان اجتماعی سرمایه خوب

 وضعیت به نسبت اینکه گفتن که شود می متذکر هم باز و البته دارد تری پایین میزان کشوری نقاط دیگر نسبت به استان

بشود. در این  اجتماعی معضالت به نسبت توجهی بی یا و انکار به منجر نباید است بهتر مراتب به بوشهر استان وضعیت کشوری

 خودسازماندهی ظرفیت درونی برای یک از استان بوشهر. استان اشاره کردتوان به نرخ رو به رشد طالق در این  زمینه می

 باید این عمومی های تریبون و ها رسانه کرد. تقویت و شناخت باید را های این ظرفیت درونی مولفه است. برخوردار اجتماعی

 دهند. قرار تذکر خودتوجه و  های موجود در استان، توامان مورد را در کنار آسیب ها پتانسیل و ها ظرفیت

 آسیب اجتماعی 12رتبه کشوری استان بوشهر در 

 مسأله اجتماعی رتبه کشوری رتبه کشوری مسأله اجتماعی

 جرائم )به طور کلی( 15 نزاع 18

 همسر آزاری 12 سرقت 26

 اعتیاد 12 طالق 21

 کوذک آزاری 12 معاینات سقط درمانی 7

 (2165اطلس اجتماعی ایران)منبع:                           
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 های اجتماعی استان بوشهر اولویت 

 های بررسی مرکز سرپرست حضور با را استان شناسی مسئله تخصصی نشست 2161 دی 18 تاریخ در بوشهر استان فکر اتاق

است. از نظر برگزارکرده  بوشهر استان نخبگان از و تعداد قابل توجهی مرکز پژوهشی معاون جمهوری، ریاست استراتژیک

 سیاسی عبارتند بوده اند از: -نخبگان استان مهمترین اولویت ها و ضرورت های اجتماعی

 حوزه اجتماعی

 بوده اقتصاد مبنای بر اقدامات و ها گذاری سیاست همه اینکه به توجه با – بوشهر استان در اجتماعی وجود بینش عدم 

 .است شده استان این در اجتماعی کارکردهای کژ بروز این عامل سبب – است

 بوشهر استان در اجتماعی مسئولیت رعایت به بزرگ های شرکت الزام 

 بوشهر استان انسانی عظیم های سرمایه به دادن میدان ضرورت 

 حوزه سیاسی

 محلی های گیری تصمیم سطح در بومی نیروهای ظرفیت از استفاده ضرورت 

 کشور ای توسعه گیری تصمیم در بوشهر استان جایگاه به توجه ضرورت 

بوشهر انجام شده است.  استان در نمونه 182با  که (2164) ایرانیان های نگرش و ها ارزش ملی موج سوم پیمایش در

 مسائل درصد(،12) شغلی مسائل و (، بیکاری/اشتغال12،8) آینده فرزندان ترتیب به استان مردم نگرانی و دغدغه مهمترین

 که است شده پرسیده تحقیق، همین است. در بوده( درصد25،5) معیشتی و اقتصادی مسائل و( درصد26،6) و بیماری سالمتی

جامعه  مشکل مهمترین زیاد، بسیار فاصله با را شغلی مسائل و بیکاری درصد، 45،4 و چیست؟ حاضر حال مشکل مهمترین

 .اندازه بیکاری موضوع نگرانی نبوده است به مردم نظر از دیگر مشکالت و مسائل از هیچکدام .(182 پیشین،اند ) دانسته

گیری را داشت که مساله بیکاری، اشتغال نیروهای  توان این نتیجه از بررسی نظرات نخبگان و عموم مردم در استان می

اجتماعی توسط توجه به پیامدهای اجتماعی و درخواست برای رعایت مسئولیت  محور و بی صنعت ی صرفاً بومی، پرهیز از توسعه

های اجتماعی استان هستند.  های نفتی و پتروشیمی هستند(، جز مهمترین اولویت که قریب به اتفاق شرکت ) های بزرگ شرکت

های بومی و  ی اشتغال گرچه امری به ظاهر اقتصادی است اما هنگامی که به خواستی عمومی برای اشتغال نیروی مساله

شناختی بررسی کرد. همچنین  جمعیت-توان آنرا از منظر اجتماعی شود، می بوشهر همراه می های انسانی دادن به ظرفیت میدان

هایی است که در استان  های بزرگ و وزارت نفت به مسئولیت اجتماعی خود نیز یکی از درخواست درخواست توجه شرکت

، معاونین استاندار، امامان جمعه و ... این استان ای که عالوه بر مردم و نخبگان، در سخنان استاندار بوشهر عمومیت دارد به گونه

شهر در گزارش تحلیل مسائل و نیز بازتاب دارد. که در ادامه با استفاده از اطالعات مجموع مقاالت مربوط به استان بو

ان نیز های اجتماعی است شود. همچنین برخی دیگر از آسیب ( به این دو موضوع پرداخته می2167های اجتماعی کشور) آسیب

 گیرد. مورد بررسی قرار می
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 پنجره جمعیتی و اشتغال جوانان و زنان بوشهری 

 دهه نیمه در و ماند می باز طول دهه 4 حدود در و شده باز 2162 دهه اوایل و2182 دهه اواخر در بوشهر استان جمعیتی پنجره

 نرخ و قرار داشته درصد 72 از باالتر استان فعال بالقوه جمعیت ساله 42 بازه این در. رفت شدن خواهد بسته به رو 2412

 استان در را توسعه خیز تواند می فعالیت پتانسیل دارای این جمعیت اشتغال رساندن فعلیت به. است پایین بسیار آن به وابستگی

 جوانان. است یافته افزایشاخیر  های سال طی در جوانان بیکاری روند که است این از نشان آمارها اما متأسفانه بیاورد. وجود به

 درصد بیشترین از باال تحصیالت وجود با دهند می تشکیل را زمان حاضر در جمعیتی پنجره اصلی بخش که ساله 15 تا12

 از مندی بهره وضعیت است ولی شده وارد جمعیتی پنجره فاز به استان اینکه با دهد می نشان آمارها متاسفانه .بیکاری برخوردارند

 و کار تعاون، )وزارت رسد می درصد27،6 به سال 16 تا 25 جوان بیکاری جمعیت نرخ و است نبوده مناسب تاکنون فرصت این

 داشته اشتغال تولید در فعال که جمعیت شود می تبدیل فرصت به صورتی در ( پنجره جمعیتی2165:  62-86 رفاه اجتماعی،

 بیشترین گروه متأسفانه این. است بوده افزایش به رو بوشهر استان در سال اخیر ده طی در بیکاری آمار که حالی در باشند

 معضل به منجر ای گونه به بلکه فرصت تنها نه استان به بدو ورود در جمعیتی پنجره واقع در و داده تشکیل را استان بیکاران

 که گفت توان می کلی صورت به. است بوشهر استان در زنان اشتغال میزان بودن پایین نمودار این در توجه نکته قابل .است شده

 این با که است زنان به مربوط استان جمعیتی پنجره از واقع نیمی در. باشند شاغل می بوشهر استان در زنان درصد22 از کمتر

 پنجرهی  نیمه این سودی از هیچ و است بسته کامالً استان روی به زنان جمعیت طرف از جمعیتی گفت پنجره توان می آمارها

 خود جمعیتی پنجره فرصت از نتوانسته تاکنون بوشهر که استان داشت اذعان باید نتیجه آید. در نمی بدست استان برای جمعیت

 بیکار نشان افراد تحصیالت وضعیت بررسی. است سوزانده را فرصت این ای گونه به بلکه کند استفاده اشتغالزایی بیشتر جهت در

 عالی تحصیالت در زنان برای و درصد42 دیپلم با تحصیالت در مردان برای بیکار جمعیت درصد بیشترین که است این از

 و مردان برای هم بیکاران را درصد 52از بیش ساله16 تا12 جمعیت که دهد می نشان نیز بیکاران ترکیب سنی است. درصد41

 .است داده اختصاص خود به زنان برای هم

 کارها راه

 فرصت پنجره جمعیتی در  تواند گیری از کار زنان می برای بهره زمینه اشتغال زنان و تولید شغل مناسبسازی در  فرهنگ

 .کند استان را دو برابر

 نیازسنجی شوند و همزمان  مشاغل استان موفقیت در دوره پنجره جمعیتی مرهون نیروی کار ماهر است. نیاز است که

 نیروی کار مرتبط با نیاز استان پرداخته شود. تربیت  در بخش آموزش نیز هماهنگ با آن به

 های برتر در زمینه اشتغال و کارآفرینی ها و ایده حمایت از طرح. 

 قابل توجهی از میزان  توجه به آنکه مقدار های مهاجرتی با حرکات جمعیتی استان آمایش مستمر شود و تدوین سیاست

جم  های عسلویه، این استان به ویژه شهرستان نیروی کار به حاضر به دلیل مهاجرت رشد جمعیتی استان بوشهر درحال

 .و کنگان است الزم و ضروری است

  اند، از جمله  داشته پنجره جمعیتی برداری از فرصت استفاده از تجارب جوامع و کشورهایی که تجربه موفق در بهره

 ی.کشورهای آسیای جنوب شرق
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 مسائل اجتماعی مربوط به مناطق نفتی بوشهر 

 مناطق در محلی و ای منطقه سطح در است اما ایران جامعه بر نفتی درآمدهای اثر بر متکی بیشتر نفتی صنایع ملی تأثیرات

 ها، قالب میدان در نفتی های شرکت و صنایع عملیات چگونگی درآمد، از بیش و بوشهر، خوزستان های استان در ویژه به خیز نفت

 دلیل به نفتی صنایع محلی و ای منطقه تأثیرات .است بوده اجتماعی تغییرات و اثرگذاری باعث ها کارخانه و ها پاالیشگاه

 بوده نظر های مورد محل و مناطق در پتروشیمی های وکارخانه گاز و نفت های پاالیشگاه و گاز، نفت ذخایر و ها میدان قرارگیری

 تغییرات و شهری متوسط طبقه رشد -1 ؛نفتی شهرهایگیری  شکل و جمعیتی تغییرات -2: از عبارتند تأثیرات این. است

شکاف  و نابرابر رشد  -5 ؛محلی اقتصاد ناپایدار و ناموزون رشد -4؛ صنعتی کارگر رشد طبقه و گیری شکل -1؛ فرهنگی

 به که است بوده این انتظار واقع در .انسجام اجتماعی شدن ضعیف و محلی -شرکتی دوگانه جامعه گیری شکل -6 و ای منطقه

 در ویژه بیکاری باال به نرخ. باشد محدود بسیار آنها در بیکاری نفتی، شهرهای این در نفتی های صنایع فعالیت گستردگی دلیل

پرداختن به بحث مسائل اجتماعی  .اند محلی را نداشته اقتصاد بر انتظار مورد مثبت اثرات نفتی صنایع یعنی نفتی شهرهای

. در حال ای عمومی در استان شده است از این حیث مهم است که تبدیل به دغدغه و مطالبه خیز استان بوشهر مناطق نفت

شود و این صنایع تنها حاوی   در نظر گرفته نمی اش یاهای خداد که سهم استان از ثروت حاضر این دغدغه عمومی وجود دارد

 شهرستان مردم از ، عده بسیاری2166 مرداد4 اریخای که در ت اند. به گونه پیامدهای منفی برای ساکنین بومی استان بوده

 آورد فرود زمین بر را پتروشیمی کارخانه یک افتتاحیه احداث کلنگ تجارت، و معدن و صنعت وزیر که ندادند اجازه دشتستان

این  کند. می مردم وارد به زیادی اجتماعی و محیطی زیست های آسیب و نداشته درستی محل، مکانیابی مردم نظر از زیرا

در  باید دولت آنها نظر از بود؛ نداده مشارکت گیری تصمیم در را محلی مردم دولت،به این علت اتفاق افتاده است که  اعتراض

 ملی در سطح ها طرح این منافع بیشتر البته )که کند دایر مختلف مناطق در توسعه های طرح خواهد می اگر که نظر داشته باشد

در جلسه مجمع . هستند ماجرا از مهمی بخش و آنها بگیرد نظر در اول ذینفع عنوان به را محلی جوامع شود(، می تعریف

( 15/4/66) معاون اول رئیس جمهور برگزار شده است نمایندگان استان بوشهر که با حضور استاندار بوشهر، نمایندگان بوشهر و

در همین زمینه بیان ( 7/6/65بوشهر ) استاندار عمرانی امور نیز این درخواست به صورت جمعی از دولت مطرح شده است. معاون

فراگیر شدن این اندیشه که مردمان استان  .کند بیشتری توجه استان در اجتماعی مسائل به نفت باید که وزارتداشته است 

از این حیث مهم است که اگر این اندیشه در ادامه شدت  ،شوند تا منتفع بوشهر از صنایع نفتی موجود در استان بیشتر متضرر می

 سیاسی، معاون با ای حس استثمار تبدیل شود وضعیتی پیش خواهد آمد که موافق گونه پیدا کند و حس محرومیت مردم به

 بموقع اجتماعی مشکالت و اگر مسائل توان گفت که ( میاستاندار فعلی بوشهر) (14/6/65)بوشهر  یاستاندار سابق امنیتی

 .کند وارد کشور و جامعه به جدی های آسیب تواند می و تبدیل امنیتی معضل به نشود برطرف

 کارها راه

 توسعه اجتماعی چارچوب در: ملی دیدگاه کنار در محلی و ای منطقه توسعه پیگیری اجرایی شدن رهیافت. 

 مسئولیت گفتار گرا، واسازی دولت توسعه عاملیت به نفت وزارت عاملیت از نفتی مناطق محلی توسعه سیاست تغییر 

 .نفت صنعت اجتماعی

 اشتغال افزایش محلی و اقتصاد توسعه های ضرورت و محلی و توجه به الزامات و شهری اقتصاد به بخشی تنوع.  
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 کند. کمک می محلی کارهای و کسب رشد به که محلی تأمین زنجیره گیری شکل 

  کند می تولید افزوده ارزش و کار که دستی پایین صنایع توسعه. 

 جهت نفتی ویژه مناطق های بودجه تخصیص مانند محلی اقتصاد توسعه اجتماعی سیاست برای پیگیری الزامات قانونی 

 .کند می تقویت را اقتصاد که ای منطقه و محلی های زیرساخت رشد

 شرکتی -محلی دوگانه بردن از بین: شرکتی – محلی همبستگی و محلی شهرهای توسعه بر مبتنی شهرسازی سیاست 

 .است امکانپذیر محلی توسعه نهادهای تقویت و بخش محلی رونق و رشد با اجتماعی انسجام افزایش و

 نمایندگان صنایع در استان  ، مسئولین دولتی مرتبط وای متشکل از فعالین مدنی، نهادهای دانشگاهی تشکیل کمیته

ها و توانمندسازی جوامع  ریزی در جهت کاهش این آسیب استقرار صنایع و برنامههای ناشی از  جهت شناسایی آسیب

  .مدنی

 ها تعهد صنایع مستقر در استان به حفظ کیفیت زندگی جوامع بومی و محلی پس از اجرای پروژه. 

 تعهد صنایع استان به توانمندسازی نیروهای جوامع بومی و محلی و جذب و استخدام آنها.  

 دم التزام صنایع به ایفای مسئولیت اجتماعی خود علیرغم وجود بندهای قانونی در این زمینهعلت شناسی ع. 

 طالق 

 مسئله آن، روز مهم مسائل از و یکی دیده خود به را زیادی اقتصادی و اجتماعی تغییرات گذشته دهه 4 طی بوشهر استان

 65بر اساس نتایج سرشماری سال  .است رسیدهی کشور21 رتبه به که تا جایی است پیشین سالیان به نسبت طالق افزایش

بوده است. بر اساس اطالعات به دست داده شده  1.4ساله و بیشتر دارای همسر(  22میزان نرخ طالق )در هر هزار نفر  جمعیت 

طالق در درصد و باالترین میزان  1/15درصد طالق در استان بوشهر  66(، در سال 2167) در اطلس اجتماعی استان بوشهر

 طالق، افزایش با در مواجهه مهم موضوع درصد بوده است. 11درصد و بوشهر  5/14های دشتستان  استان مربوط به شهرستان

 در طالق و خانواده حوزه در شده انجام تحقیقات مرور و بررسی از. آن است جدید و سنتی های ظرفیت و بومی شرایط به توجه

 و بیکاری -الف: است بوده اینها پرتکرار بین از عامل پنج که رسید طالق در تأثیرگذار و مهم عامل چند به توان بوشهر می

 -ه ؛فردگرایی افزایش و اجتماعی ضعیف پیوندهای -د ؛ضعیف عاطفی ارتباطات -ج ؛اطرافیان دخالت -ب ؛مسائل اقتصادی

 درصد 26 حدود که دهد می نشان بوشهر در تحقیقات برخی. اقتصادی مسائل و بیکاری ،مجازی فضای منفی های جنبه

 باالتری میزان به استان مسئولین سوی از مسئله حتی این. دهد می رخ اقتصادی نابسامان وضعیت و بیکاری دلیل به ها طالق

 .است شده برآورد )درصد(

 کارها راه

 مشارکتی مداخالت اجتماعی، و خانوادگی های شبکه از استفاده. 

  خانوادگی و اجتماعی زندگی بر آن تأثیرات و( غیره و گاز و نفت) صنعتی پروژهای اجرای در دقیق فهم.  

 درگیرکردن و کردن فعال طالق، پدیده با بهتر مواجهه برای ها راه این از یکی بوشهر، محلی های ویژگی به توجه با 

 .است طالق زمینه در محلی های عاملیت
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 عمل نیز دیگر شیوه به ،است کمتر مفیدکه  ازدواج از قبل توجیهی های کالس کنار در توان می سیاستگذاری حوزه در 

 خصوصی مشاور با بایستی که کرد الزام یا توصیه کنند می ازدواج مراجعه برای که افرادی به توان می که ای گونه به .کرد

 فرد یا مشاور آن به زناشویی زندگی زای اتفاقات تنش برخی از ماهیانه های گزارش و باشند مستمر ارتباط در خانوادگی و

 .دهند ارائه معتمد

 در بایستی که است موضوعاتی از بوشهر یکی استان به مختلف اقوام مهاجرت از ناشی فرهنگی هویت تنوع به توجه 

  .شود داده قرار طالق مدنظر و ازدواج به مربوط سیاستگذاری

 که نشده عملیاتی اعتبارات علت محدودیت به هنوز بوشهر دراستان طالق کاهش کنترل سند های قسمت از بسیاری 

 .شود همکاری بهزیستی با بخش این در رود می انتظار

 مسئله اخص طور به و خانواده مسائل با مرتبط و نهادهای ها سازمان سوی از بخشی بین همکاری و همگرایی قطعا 

  .باشد مفید طالق مسئله برای در چاره جویی تواند می طالق،

 بهزیستی مشاوره مراکز تقویت. 

 مسئله. این بومی و فرهنگی دالیل واکاوی و تبیین و استانی سیمای و صدا سازی در برنامه 

 نسبت مهاجرت باال 

نیروگاه های صنعتی بزرگ مانند  های بزرگ نفتی و اجرای طرح الجیشی و وجود شرکت به لحاظ موقعیت سوقاستان بوشهر 

هرچند متاسفانه بسیاری از  ،ستا را به خود جذب کرده کشور های استان سایر سازی، نیروی انسانی فعال و کشتی اتمی بوشهر

عالوه رقم باالی  به . اند نیروهای بومی از امکان جذب در این صنایع به دلیل نداشتن دانش و مهارت کافی برخوردار نبوده

طوری که  سزایی داشته است به پذیر تاثیر به در مناطق مهاجر نی آن خصوصاًپذیری بر رشد جمعیتی و نسبت جنسی و سِ مهاجر

شاهد رشد نسبت جنسی  2162تا  2175های  و طی سال بوشهر باالترین میزان رشد جمعیت در ایران را داراستتوان گفت  می

بندی درصد کل جمعیت زنان  باشیم که استان را در رتبه می 62% در سال 228.8و  2185% در سال  222.6% به 221جمعیت از 

 ( قرار داده است.12ها در مقام آخر) استان

اند. از کل مهاجران  نفر به استان وارد شده 248فرد خارج شده از استان،  222، به ازای هر 2162استناد سرشماری سال به 

درصد مربوط  26)درون شهرستانی(،  درصد مهاجران مربوط به شهرستان محل سرشماری 17.2وارد شده به استان، مبدأ اقامت 

درصد نیز  1.6ها )برون استانی( و  های سایر استان درصد مربوط به شهرستان 41 )درون استانی(، های استان به سایر شهرستان

های  باشد. درصد مهاجرت استان بوشهر نسبت به کل کشور تنها در مهاجرت مربوط به مهاجران وارد شده از خارج از کشور می

های شغلی )جستجوی کار، جستجوی کار  مهاجرت های به علت پیروی از خانوار، برون استانی بیشتر است که بعد از مهاجرت

 کنند. جایی و تحرک مکانی جمعیت به سمت استان بوشهر ایفا می درصد( نقش به سزایی در جابه 12.7بهتر و انتقال شغلی با 

 کارها راه

 های جمعیتی  ییجا های شغلی بخشی از جابه و ایجاد فرصت  ی اشتغال های استان در زمینه با توجه به امکانات و توانایی

آموزی آنان در راستای  نه تنها الزم بلکه حتی مورد نیاز است اما تاکید بر استفاده از نیروهای درون استانی و مهارت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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های فراهم آوردن تسهیالت و تاسیسات مورد نیاز برای ورود نیروی کار  تواند هزینه های صنعتی می نیازهای مجموعه

 شناختی و مسائل مرتبط با آن نیز بکاهد.  های جمعیت حداقل رسانده و از برهم خوردن توازنرا به  غیر بومی و اسکان آن

 های درون  های موجود در دیگر مناطق استان که از حجم مهاجرت فراهم آوردن امکاناتی جهت استفاده از سایر پتانسیل

 کاهد. شهرستانی و استانی به مناطق دارای تاسیسات نفتی و گازی می

 قتل 

نفر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، در رابطه با قتل عمد و غیرعمد، 4.5ی این استان با میزان افراد دستگیرشده 2162ر سال د

 1.6) ( باالتر است.نکته حائز اهمیت آن که در همان سال نرخ وقوع ارتکاب به قتل در جمعیت زنان1.8) از میانگین کشوری

مقتولین قتل عمد در مردان همواره نسبت به زنان بیشتر بوده،  عالوه هرچند میزان از میزان کشوری است به باالتردرصد( نیز 

  به باالترین میزان خود رسیده که از میزان کل کشور هم باالتر است 2162اما در سال 

 کارها راه

 عوامل آن و اقدام در جهت حذف و یا تعدیل دهد، بررسی  ها بیشتر رخ می  ها و طبقاتی که قتل در آن شناسایی گروه

 .عوامل تشدید کننده و مولد آن

 های مراقبتی، امنیتی و پلیسی  اتخاذ سیاست در صورت وجود الگوی پراکندگی قتل در استان شناسایی مناطق مستعد و

  .در آن مناطق

 ها ممکن است منجر به   خشی از آنسفیدان جهت حل و کاهش اختالفاتی که ب های معتمد محل و ریش استفاده از گروه

 قتل گردد.

  توجه به افزایش نرخ مرتکبین به قتل و مقتولین در میان جمعیت زنان و شناسایی عوامل آن به منظور برطرف کردن

 .ساز عوامل زمینه

 خودکشی 

نفر در ار در هر صد هز 4 به میزان 2165میزان اقدام به خودکشی استان در سال  (،2167) بر اساس آمار اطلس اجتماعی بوشهر

برابر و  2.2اختالف  نرخ خودکشی استان با 2182در سال های  2165تا  2175طور کلی از سال  در کشور بوده است به 5.7برابر

نرخ خودکشی  2165و 2162های  بیشتر از نرخ خودکشی کشوری بوده است. در ادامه و در سال 2.8با اختالف  2185در سال 

بیشترین ها نرخ خودکشی مردان بیشتر از زنان و  در تمامی این سال نرخ خودکشی کشور بوده است.استان کمتر از 

 سال قرار دارند. 14تا  28کنندگان به خودکشی در سنین  اقدام

 کارها راه

 شناخت نیازهای اجتماعی و اقتصادی این  ،سال 28-14ی سنی  کنندگان در رده با توجه به قرار گرفتن بیشتر خودکشی

 .ای برخوردار است طبقه در استان و مسائلی که این گروه سنی با آن مواجه هستند از اهمیت ویژه

 شناسایی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی.  
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 ِدگان نیز کنن نی با بیشترین احتمال خودکشی طبقه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودکشیعالوه بر تشخیص گروه س

  .بررسی گردد

 امکان استفاده گسترده از مراکز خدمات مشاوره با کیفیت و ارزان خصوصا در طیف سنی مذکور.  

 شناسان در مراکز دانشگاهی و صنعتی الزام وجود مشاوران و روان.  

 سرقت 

روندی  2162تا  2182های  میزان سارقان دستگیر شده طی سال (،2167) بر اساس اطالعات اطلس اجتماعی استان بوشهر

 2165است. در استان بوشهر در سال  افزایش یافتهبه گونه قابل توجهی  2165اما این میزان در سال دهد  کاهشی را نشان می

نزدیک  (218.6)2162نفر در هر صد هزار نفر جمعیت بوده است که نسبت به سال   122.6بیشترین میزان سارقان دستگیرشده 

به باالترین میزان خود رسیده است اما میزان آن  2165. البته نرخ سرقت استان گرچه در سال دو برابر افزایش داشته است به

ی  های ذکر شده میزان سارقان دستگیرشده و به میزان کشوری نزدیک شده در تمامی سال ( است.422.8نصف میزان کشور )

 شتر بوده است.مرد از زنان استان بی

 کارها راه

 شناسایی عوامل موثر بر افزایش نرخ سرقت  خصوصا در میان زنان و سعی در حذف عوامل. 

 های مجری جرم شناسایی گروه.  

 ساز های مردم نهاد در جهت حذف عوامل موثر بر وقوع سرقت و کاهش عوامل زمینه های سازمان استفاده از قابلیت. 

 اشتغال کودکان 

سال شاغل بوده  5-22بندی درصد کودکان  دارای میانگینی باالتر از میانگین کل کشوری در رتبه 2186بوشهر در سال استان 

تواند مانعی  ساعت در هفته برای خانوار(. اشتغال مدیریت نشده کودکان می 18ساعت در هفته کار اقتصادی یا  2است ) حداقل 

های اجتماعی مرتبط با آنها شود. مهمترین عوامل موثر بر پیدایش  ساز آسیب و زمینههای آنها بوده  بر سر راه توسعه توانمندی

های حاضر در  استان جستجو کرد که ناشی از عدم توجه شرکت خانوارهای توان در وضعیت اقتصادی نامناسب این مساله را می

 باشد. اجتماعی خود در زمینه توانمندسازی جوامع بومی می  استان به مسئولیت

 کارها راه

 های مردم نهاد فعال در این زمینه های سازمان استفاده ازامکانات و توانایی. 

 های  کنند از طریق توانمندسازی آنها و ملزم نمودن شرکت شان کار می هایی که کودکان ارتقای سطح زندگی خانواده

  .فعال در استان به ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی خود در قبال جوامع بومی

 هایی که در معرض آن قرار دارند شناسایی کودکان کار در استان و رصد مداوم آنها در ارتباط با آسیب. 
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 حوزه سیاست اقتصادی )صنعت، معدن و گردشگری(

های خارجی و داخلی در استان ایجاد  گذاری به بعد شرایط مساعدی برای سرمایه 2167منطقه ویژه اقتصادی پارس از سال 

وجود ذخائر غنی  عالوه گذاری صنعتی در کل کشور قرار گرفته است. به که استان بوشهر در رتبه دوم سرمایه طوری کرده است به

. است برداری از منابع طبیعی را فراهم آورده معدن فعال امکان بهره 251مواد اولیه سیمان، سنگ آهنک و سنگ گچ  و وجود 

فردی که شرایط اقلیمی  های گردشگری منحصربه ان مهاجر و بومی و جاذبههای پرندگ وجود خط ساحلی قابل توجه، زیستگاه

کنون چندان  روی بوشهر قرار داده که متاسفانه تا  های زیادی را در زمینه گردشگری پیشِ آورده نیز فرصت وجود خاص استان به

نزدیکی این استان به کشورهای  مناسب،های  مورد توجه قرار نگرفته است. در حوزه گردشگری، در صورت ایجاد زیرساخت

 نماید.  های کشور می تر از سایر استان عربی را بسیار راحت فارس جذب گردشگران  خارجی خصوصاً ی خلیج حوزه

 های کلیدی حوزه اقتصادی استان بوشهر وضعیت شاخص

 (65)نرخ بیکاری
( و 27.7گستان )تن، 4/12کل کشور( ]دیلم  6/21درصد)  4/21

 ( دارای بیشترین نرخ بیکاری[25.6دشتستان)

 گانه از اشتغال استان های سه سهم بخش
 62در مقایسه با میانگین ملی در سال 

 کل( 26.1%)22.2کشاورزی 
 کل( 16.1%)11.6صنعت و معدن 

 کل( 45.8% )46.2خدمات 

 میلیون تن تخلیه و بارگیری سالیانه 46بندر با ظرفیت  22 بنادر

 26 ها و نواحی صنعتی شهرک

 64سهم استان از کل تولید ناخالص کشور در سال 
 17/4با نفت 

 61/4بدون نفت

 % 2.1 62ضریب جینی سال 

 56.14 نسبت افراد زیر خط فقر

 کارها ها، علل و راه چالش

 توسعه استان درپارس جنوبی  نفش ناموثر و منفی 

شود اما در باور  گاز، بوشهر پایتخت انرژی کشور خوانده میهای اخیر به واسطه حضور صنایع وابسته به نفت و  گرچه در سال

محیطی  مردمان و مسئولین، مزایای اقتصادی این پایتخت بودگی، شامل حال استان نگشته است. آمار و ارقام اقتصادی، زیست

است و  ختیار مردمان بومیدرصد از اشتغال این صنایع در ا 25ها تنها  و اجتماعی نیز موید این امر است. طبق آخرین آمارگیری

ی پارس نیز از طریق  های مستقر در منطقه ای رقم خورده است که حتی نیروهای خدماتی مورد نیاز شرکت وضعیت به گونه

( معتقد است که وجود منطقه عسلویه به مانعی بر سر راه 67دی ماه  ) بوشهر استاندار شود. جذب نیروهای غیربومی تامین می

گذاری کالن و اشتغال باال در پارس جنوبی در تخصیص  شهر تبدیل گشته و بر آن سایه افکنده است. سرمایهتوسعه استان بو

های برخوردار کشور محسوب  ریزی جز استان بودجه استان تاثیر منفی گذاشته است چرا که استان بوشهر در نظام بودجه
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رسد و حتی بخشی از بودجه استانی نیز  شتغال کمتر به استان میگذاری و ا شود، در حالی که در واقعیت مزایای این سرمایه می

های  ، وجود پارس جنوبی سبب شده است تا این واقعیت که استان حتی نیازمند بودجهگردد صرف مسائل منطقه پارس می

دهد که  نشان می استان ائمه جمعهمسئولین ارشد، نمایندگان مجلس، مرور سخنان . حمایتی نیز هست، تحت الشعاع قرار بگیرد

اندرکارن وزرات نفت بیشتر یک موقعیت  نیز نسبت به وضعیت موجود ناراضی بوده و معتقدند که این صنایع در نظر دستآنان 

های ایجاد شده در منطقه به مسئولین  شود و به محیط پیرامون خود توجه چندانی ندارند، در زمینه آسیب ملی در نظر گرفته می

کنند. این باور در بین  های موقتی و رفع تکلیفی ایفا می های اجتماعی خود را به شیوه پاسخگو نیستند و مسئولیتو مردم استان 

رغم انتفاع محدودی که صنایع موجود در پارس برای  مسئولین و مردم استان بوشهر در حال تقویت روزافزون است که علی

ها و کمترین منافع از  اعم داشته است، در مجموع  بیشترین آسیب منطقه عسلویه و کنگان به شکل اخص و استان به شکل

اندازی این صنایع، نصیب مردمان بومی منطقه پارس و ساکنین استان بوشهر شده است. در این زمینه مسئوالن ارشد استان  راه

ر تهران و خارج از استان بوشهر د کنند که عمدتاً ای صنایع موجود در منطقه اشاره می به گردش مالی، وضعیت مالیاتی و بیمه

  قرار دارد و استان انتفاعی از گردش مالی عظیم این صنایع ندارد. 

 کارها راه

 شود استاندار بوشهر به عنوان  عسلویه یک موقعیت ملی با عوارض شدید محلی و استانی است در این راستا پیشنهاد می

های استان  شود تا ضمن استفاده از پتانسیل انتصاب باعث میرئیس هیات مدیره منطقه پارس جنوبی منصوب شود. این 

گرفته در منطقه پاسخگو گردد و منافع  در جهت بهبود وضعیت پارس جنوبی، وزارت نفت نیز نسبت به وضعیت شکل

 بومیان منطقه را رعایت و تامین کند.

 ریزی و توسعه استان با حضور  شورای برنامهی پارس در  اعتبارات مربوط به مسئولیت اجتماعی صنایع موجود در منطقه

ی پارس و نمایندگان مورد بررسی و تخصیص قرار بگیرد تا ضمن ایجاد شفافیت در این زمینه، استفاده  مسئولین منطقه

 تر از این منابع ممکن گردد. هر چه بهینه

 جنوبی باید تدابیری اندیشیده شود  دهی صنایع حاضر در منطقه پارس ، نظام مالیاتو بانکی های مالی در زمینه حساب

های حمایتی در زمینه اشتغال، ترمیم و  های متفاوتی چون وام که استان بوشهر از این حجم عظیم گردش مالی به شکل

 های ارتباطی و مساله آب استان و ... منتفع گردد. تاسیس زیرساخت

 فقر 

توجهی به  هایی از قبیل شیالت و گردشگری، بی در حوزههای درآمدزایی  رغم درآمدهای سرشار نفتی و وجود فرصت علی

های نفتی و شتاب در استحصال منابع نفتی و گازی سهم استان از این درآمدها  ریزی فارغ از سیاست وضعیت استان، نبود برنامه

% زیر خط فقر 56.14ی سوم فقر با جمعیتی معادل  محیطی، تهدید سالمت ساکنان  و کسب رتبه را  تنها به بروز مسائل زیست

 باشد. محدود کرده همچنین افزایش فاصله هزینه و درآمد خانوار در این سال از دالیل دیگر فقر می 2162در سال 
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درصد رسیده است که در مقایسه  52.7به  2162نسبت به سال  2161نرخ رشد هزینه یک خانوار شهری در استان در سال 

رشد  2162در مقایسه با سال  2161است سطح در آمد خانوارهای شهری استان در سال درصد افزایش داشته 16.1با کل کشور 

 درصدی داشته است.  11.1

درصد بوده که در مقایسه با کشور  42.1، 2162نسبت به سال 2161نرخ رشد هزینه یک خانوار روستایی در استان در سال 

 21.1رشد  2162در مقایسه با سال 2161ی استان در سال درصد افزایش داشته است سطح درآمد خانوارهای روستای 12.4

 درصدی داشته است. 

های دیگر به  یکی دیگر از دالیل افزایش فقر در استان عدم توجه به افزایش راندمان بخش کشاورزی است که در بخش

 صورت مبسوط به آن پرداخته خواهد شد.

 کارها راه 

  های شغلی. به عنوان نمونه در روستاها توجه به صنایع  توانمندسازی و ایجاد فرصتافزایش درآمد خانوارها از طریق

کردن استفاده از  دستی، گردشگری و حمایت از محصوالت روستایی توسط دولت، در شهرها توسعه صنایع و بهینه

 .های موجود جهت اشتغال امکانات موجود، توجه به سایر امکانات و قابلیت

  آنهاگیری از  نیروهای بومی و الزام صنایع به استخدام و بهرهتوانمندسازی. 

 هایی که روستاییان در آن اشتغال دارند با بروز کردن اطالعات و کسب دانش در این  افزایش بازده اقتصادی فعالیت

  .ها و استفاده از تکنولوژی روز زمینه

 اهاهای کم بازده یا ضرر ده در روست حذف و جایگزین کردن فعالیت. 

 تخصیص درآمدهای حاصل از مالیات استان به خود استان. 

 ی صنعت، معدن و تجارت های موجود در زمینه توجهی به فرصت بی 

های استان را  معطل نگاه داشته و حتی در مواردی منجر به حذف  های نفت و گاز استفاده از سایر قابلیت اولویت به طرح

های صحیح در زمینه بهبود و توسعه صادرات که توان رقابت را در  عدم بینش و سیاستگذاریبرداری از این منابع گردیده،  بهره

ها و سوء  برد نظیر نبود بانک اطالعات جامع مرتبط با صادرات کاالهای صنعتی و معدنی و  ضعف سیاست این زمینه از بین می

ه خلیج از سوی بازرگانان گردیده، نبود تسهیالت مدیریت در گمرک استان بوشهر که منجر به انتخاب گمرکات کشورهای حوز

رویه محصوالت خارجی، فراهم نبودن ساختارهای زیربنایی و هزینه بر بودن احداث تاسیسات با توجه  مناسب بانکی، واردات بی

یده، وجود گذاری بخش خصوصی گرد های تولید و کاهش انگیزه در زمینه سرمایه به شرایط اقلیمی که منجر به افزایش هزینه

روی توسعه اقتصادی استان در حوزه  ها و موانع پیش ده بودن واحدهای قدیمی از جمله محدودیت مناطق فاقد متولی و زیان

 . باشد صنعت، معدن و تجارت می
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 کارها راه

 های مورد نیاز از قبیل ضرورت تکمیل خط آهن بوشهر به شیراز. ضرورت احیای موقعیت  تامین زیر ساخت

 7تواند زمینه انتقال  اتصال محور عسلویه به نوردوز ارمنستان می -1ترانزیت بوشهر با تاکید بر دو نکته: 

تواند  آهن به خوزستان و نهایتا به سمت دریای سیاه، می انتقال از طریق راه -1میلیون تن کاال را ایجاد نماید

 امکان حمل حجیم و ارزان کاال را فراهم نماید. 

 ری پیشرفته متناسب با حجم تولیدات و صادرات کشور و استان. در صورت کمبود بودجه در این ایجاد بند

 گذاران خارجی در این زمینه استفاده کرد.  سرمایهتوان از مشارکت  زمینه می

 های اقتصادی و پولی استان و تاکید صرف بر منابع انرژی که منجر به   پرهیز از تک محوری بودن سیاست

گردد و توجه به استان بوشهر با نگاه اقتصاد  دار تجارت خارجی، صنعت و معدن می های مزیت ربخشانزوای زی

 دریامحور

  بهبود و توجه به صادرات از قبیل اقدام برای تعیین مدیریت واحد و ایجاد بانک اطالعات صادراتی برای

 های خصوصی در این راستا یهآوری و پردازش و ارائه آمارهای صادراتی واقعی و صحیح و جذب سرما جمع

 گذاری خارجی به منظور ارتقای کیفیت کاالها تدوین برنامه اجرایی جذب سرمایه 

 برداری به متقاضیان در مناطق  های غیر مجاز و صدور مجوزهای اکتشافی و بهره جلوگیری از برداشت

 بالمعارض

 های استخراج مواد معدنی کاهش هزینه 

  الزم  به صادرکننده مواد معدنیتخصیص اعتبار و تسهیالت 

 برداری معادن مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بازنگری در امکان بهره 

 های دانش بنیان مورد نیاز گذاری در زمینه تاسیس و حمایت از شرکت سرمایه 
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 میراث فرهنگی و گردشگری 

 فرسودگی بافت تاریخی 

بافت تاریخی بوشهر با فرمی مثلث گونه در نوک شمالی شبه جزیره بوشهر واقع شده و به عنوان هسته اولیه نمایشگر هویت 

تاریخی و فرهنگی این شهر می باشد که از سه جهت توسط دریا احاطه شده است. این بافت، بهترین نماد رابطه هماهنگ 

های جدی  توان یافت. اما در طول سالیان گذشته آسیب بویژه در جنوب ایران نمی انسان با طبیعت بوده که نمونه آن را در کشور

شود به  های گوناگون وارد گردیده و هر روز بر شدت آن نیز افزوده می غیرقابل جبرانی بر بدنه این بافت ارزشمند به بهانه

توان مسائل و  خواهد بود. به طور خالصه میپذیر  ای که در صورت ادامه روند کنونی حفظ این بافت به دشواری امکان گونه

زیربنایی تقسیم نمود. در ادامه برخی از -اقتصادی، کالبدی -فرهنگی، مدیریتی -مشکالت این بافت را ذیل سه دسته اجتماعی

وضعیت همچنین دیگر موارد مربوط به راهکارهایی که در حل این سه دسته مشکل می توانند مفید باشند ارائه می شوند و 

 میراث فرهنگی استان مورد بررسی و ارائه راهکار قرار می گیرد.

 کارها راه

  ضرورت تقویت نهادهای مدنی مثل کمپین نجات بافت و تبدیل آن به یک نهاد و جنبش تاثیرگذار 

 تهیه پالن مدیریتی ویژه ساحلی بوشهر و  -تخصیص بودجه کشوری در زمینه احیا و مرمت بافت تاریخی

 بافت

 جاد و گسترش خدمات عمومی، اصالح و تامین تاسیسات و تجهیزات شهری و تقویت شبکه دسترسیای  

  ارتقای ارزش اجتماعی بافت 

 در درون بافت  گذاری های سرمایه اعمال مشوق 

 ها به وظایف ذاتی خود و مداخله در خصوص بافت التزام دستگاه 

  احیای بافتتبیین راهکارهایی برای رفع مسائل حقوقی بازدارنده 

 مشارکت و توانمندسازی ساکنین بافت 

 های تاریخی فرهنگی مثل تقویت بازار های متناسب با ارزش ایجاد و تقویت فعالیت  

 های فرهنگی به منظور تبدیل بافت به مرکز فرهنگی شهر ایجاد و گسترش فعالیت 

 معماری بومی در طراحی بناهای جدیدهای معماری بافت در بافت جدید یا استفاده از الگوهای  تقلید از سنت 

 رسیدگی به وضعیت مبهم کشتی رافائل 
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 های گردشگری  توجهی به فرصت بی 

 گردشگری تقویت و گسترش صنعت روی های موجود در منطقه، عالوه بر موانعی که در سطح ملی در پیش رغم پتانسیل علی

اقامتی مناسب در ساحل، کمبود دسترسی مستقیم به  -تفریحیهای  وجود دارد، عدم توسعه خدمات گردشکری، کمبود مکان

روی  های نظامی از جمله موانع پیش های وسیعی از ساحل توسط پایگاه ساحل در مرزهای آبی شهرستان بوشهر واشغال بخش

 باشد.  گردشگری استان بوشهر می

 کارها راه

 شیراز، -راه بوشهرراه آهن استان و بازسازی و مرمت  احداث  به ویژه های ارتباطی ها و از جمله راه با توسعه زیرساخت

 های فارس و کهگیلویه و بویراحمد و سایر مناطق را جذب نمود. توان گردشگران استان می

 رسیدگی به وضعیت مدیریتی ناکارآمد میراث فرهنگی بوشهر 

  تقویت بدنه کارشناسی و  اعتباراتی سازمان میراث فرهنگی 

 اندازهای طبیعی اکوتوریسمی در زمستان در  ی گردشگری مانند: ایجاد چشم های موجود و مغفول توسعه بهاستفاده از جاذ

ها  گرم معدنی در حدفاصل کوهپایه های آب برداری از چشمه مناطق کوهستانی و استفاده از آن در بخش گردشگری، بهره

 سازی ی ساحل و ساحل بعضی از امراض، توسعهها به عنوان اماکن توریستی و استفاده از آن در درمان  و دشت

 اتخاذ تصمیمات کشوری و استانی جهات کوتاه تر شدن مسیر اخذ مجوزهای الزم 

 حمایت از اقشار فرودست شاغل در بخش صنایع دستی استان 

 و رفع موانع اداری سرمایه گذاری بخش خصوصی گذاری خصوصی حمایت از سرمایه 

 ستخدامی کارکنان سازمان میراثا -برطرف ساختن مشکالت حقوقی 

 اجتماعی و کیفی نمودن موزه ها و تخصیص اعتبارات الزم جهت ساماندهی وضعیت موزه ها 

 حلآزاد سازی سوا 

 های آن  ایجاد سایت گردشگری به منظور آشنا کردن گردشگران داخلی و خارجی با استان و جاذبه 

  های خارگ،  رسیدگی و تالش برای ثبت ملی قناترفیت های گردشگری جزیره خارگ: به ظمضاعف توجه

 ها. گورمعبدهای پالمیران و قلعه هلندی

 پیگیری ثبت جهانی بندر سیراف 

  ای   سازهای غیرقانونی در سواحل ماسه وجلوگیری از ساخت 

    صدور مجوز تورگردانان و های گردشگری فعالیت موسسهنظارت بر 

 ی فاضالب بوشهر؛  خانه اندازی تصفیه راه 

  ملی و محافظت از آثار نظارت 

   والنه و تمرکز بر موضوعاتی هچون اخالق در گردشترویج گردشگری مسئ 
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 حوزه سیاست بهداشت و سالمت

زیست در  محیطشرایط اقلیمی خاص استان و عدم توجه صنایع مستقر در آن به رعایت استانداردهای الزم در زمینه سالمت و 

هایی در حوزه بهداشت و  کنار وضعیت اقتصادی نامناسب بخش قابل توجهی از ساکنان استان سبب ایجاد مسائل و چالش

  سالمت استان بوشهر شده است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

 های کلیدی بهداشت و سالمت استان بوشهر وضعیت شاخص

 به ازاء صد هزار نفر جمعیت 2.65 2162زاء هر صد هزار نفرتعدا موسسه درمانی فعال به ا

 کل کشور( 2.21) 

 کل کشور( 271.5)216.8 2162تعداد تخت به ازاء هر صدهزا نفر 

 (24.7) کل کشور  25.6 تعداد مراکز بهداشتی و درمانی در هرصد هزار نفر جمعیت

 (81.7کل کشور  )67.8 های بهداشت روستایی در هر صد هزار نفر جمعیت خانه

میزان کل پزشکان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استان بوشهر به ازاء 
 هر صد هزار نفر

 کل کشور( 45)51.4

 

 ها، علل و راهکارها چالش

  تعداد کم موسسات درمانی 

هزار نفر از جمعیت بوده است و همچنین واحد به ازای هر صد  2.65، تعداد مؤسسات درمانی فعال استان برابر با 2162در سال 

تخت وجود داشته است. میزان مؤسسات  216.8، به ازای هر صد هزار نفر از جمعیت ساکن در این استان، 2162در سال 

کاهش  2162در مقایسه با سال  2162درمانی فعال و میزان تخت های موجود در مؤسسات درمانی فعال در این استان در سال 

های موجود در مؤسسات درمانی فعال استان بوشهر و تعداد  . میزان مؤسسات درمانی فعال استان بوشهر، میزان تختداشته است

 های بهداشت روستایی کمتر از میزان آن در مقایسه با کل کشور بوده است.خانه

 کارها راه

 تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی استان به امر بهداشت و درمان 

 موجود به تخصیص بخشی از درآمد خود در ساخت و تجهیز بیمارستان و مراکز بهداشتی، درمانیهای   الزام شرکت 

 گذاری بخش خصوصی  های مالی به منظور سرمایه ارائه تسهیالت و مشوق 

 های جنوبی ی خلیج فارس و استان بررسی امکان تبدیل شدن استان بوشهر به عنوان مرکز درمانی کشورهای حاشیه 

 گذاران خارجی در این زمینه  سالمت( و جذب سرمایهتوریسم )
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 مطالعه همه جانبه ساکنین منطقه عسلویه در زمینه ژن، سیستم تنفسی، معاینات قلبی و عروقی،  تامین بودجه و انجام

 باقیمانده فلزات سنگین در ادرار و ترشحات بدن 

 با توجه به این که بسیاری از بیماری ها و )سازمان اورژانس پارس(  ایجاد اورژانس مخصوص منطقه پارس جنوبی

حوادث  ایجاد شده در منطقه مخصوص به خود منطقه است  مانند سوختگی و تروما و آلودگی های ناشی از مواد 

می کند چرا که بیمارستان های تامین اجتماعی و علوم پزشکی نیازهای  ک مرکز تروما را نمایانشیمیایی که نیاز به ی

 ده نمی نمایند. صنعت را برآور

  لزوم تقویت نیروهای نظارت کننده سالمت و محیط زیست و نیز تقویت سازمان های نظاره گر با پیدا کردن پایگاه و

   .تجهیزات الزم

 تاسیس مرکز مطالعات ملی آلودگی 

 بحران سالمت زنان 

بر اساس خوداظهاری صورت  2186سال سال که در  24-54های مزمن در زنان  بندی درصد شیوع بیماری استان بوشهردر رتبه

 را کسب کرده است. 2گرفته ) حداقل یک بیماری مزمن: بیماری مفصلی، قلبی و عروقی/آنژین، آسم، دیابت، پوستی( رتبه 

 کارها راه

 ها های بهداشتی به زنان استان در جهت شناخت، پیشگیری و درمان بیماری افزایش آموزش 

 ت به منظور آگاهی از عوامل موثر بر وقوع بیماری و تالش در جهت حذف یا کاهش شناسایی افراد در معرض مخاطرا

 ها آن

 بررسی شرایط رشد جنین از نظر فلزات سنگین در مقایسه با سایر  پارس جنوبی در زمینه تحقیقات الزم در منطقه انجام

 مناطق غیر آلوده. 

 زیست حوزه سیاست محیط

ساحلی به صورت گرم و مرطوب و در  های های کم باران کشور است که در بخش استان ازو  استان بوشهر دارای اقلیمی گرم

به علت موقعیت طبیعی خاص و شرایط آب و هوایی، فاقد  این استان باشد. گرم و خشک می های داخلی استان به صورت بخش

 از قبیلدرختان گرمسیری شت برخی اقدام به کا ،در برخی نقاط به منظور گسترش فضای سبزاما  باشد های طبیعی می جنگل

های گوناگون پرندگان و آبزیان  گاه گونه وجود مرز آبی گسترده این استان را به زیست .شده است کهور، اکالیپتوس و لیموترش

های پناهگاه حیات وحش خارک در جزیره  ی حفاظت شده به نام منطقه 5دائمی و مهاجر تبدیل کرده است. بوشهر دارای 

های کشور است و  ترین تاالب ارزش بند، منطقه حفاظت شده حله که از با ند، پارک ملی دریایی نایا نطقه حفاظت شدهخارک، م

رویه از منابع  برداشت بی های زیست محیطی ارزشمند، باشد. علیرغم برخورداری از پتانسیل مند می  ویژه شکار ممنوع کوه  منطقه

ها و مسائلی را در حوزه  محیطی، چالش استان به لزوم رعایت استانداردهای زیستآبی و عدم توجه صنایع مستقر در 

در شمال استان که است. همچنین استان با مشکل ریزگردها نیز مواجه است به طوری که  زیست استان به وجود آورده محیط
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 شیپااست.  وارد نموده بیآس و سالمت مردم یبر محصوالت کشاورز ورسد  ینم روز 22در سال به  سالم یتعداد روزها

 یقو یمانند دتکورها یآلودگ زانیسنجش م یها امکانات و دستگاه نیوجود ندارد هم چن یطیمح ستیز یها یاز آلودگ یمناسب

و ورود  شگاهیپاال یها وارد شده باشند وجود ندارد. نشت گاز سولفور از دستگاه یآلودگ زانیکننده م ساعته که مشخص 14و 

 .است استان یطیمح ستیاز عمده مسائل ز نیز ایفاضالب به در

 آب و محیط زیست استان بوشهر  های کلیدی حوزه وضعیت شاخص

 5552 های غیر مجاز تعداد چاه

 287552 های استان وسعت جنگل

 متر در سال 5/1 های زیرزمینی افت سطح ایستایی آب

 -2.25 میانگین نوسانات سطح ایستابی

 فرونشست زمین  بیشینه
های طلحه، فاریاب و کلمه  در دشت

به تازگی مشاهده  شهرستان دشتستان
 شده است. اما میزان آن مشخص نیست.

 تن در هکتار 22 (2184فرسایش خاک )

 اضافه برداشت آب
میلیون مترمکعب برداشت مازاد از  242

 منابع زیر زمینی

 گرم( 852تن در روز  )سرانه  575 میزان تولید روزانه زباله شهری

 درصد 42کمتر از  های دفن بهداشتی برای پسماندهای شهری میزان دسترسی به روش

 % مساحت کل استان5.6 زارها و مناطق تبخیری شوره

 %68 مصرف آّب در بخش کشاورزی

 تعداد چاه عمیق
 تعداد چاه نیمه عمیق

 تعداد قنات
 تعداد چشمه

2425 
22828 

48 
282 
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 ها، علل و راهکارها چالش

 بحران آب 

درصد( و  65) جوار، کهگیلویه و بویراحمد های هم درصد آب آشامیدنی و بهداشتی استان بوشهر از استان 65افزون بر  تقریباً

 کنند با کاهش شدید ی آب استان را تامین می درصد باقی مانده 5های درون استانی که  شود .چاه درصد( تامین می 12) فارس

دبی مواجه هستند. از نظر کمیتی منابع آب سطحی در استان پایین بوده و در مجموع جزء مناطق کم آّب کشور محسوب 

چنین  تر شویم مقدار بارندگی و هم شود. در خصوص مناطق پایین دست و نزدیک به دریا نیز هرچه از شرق به غرب نزدیک می

طوری که حتی  به گردد تر می های مناطق پایین دست و ساحل نیز نامناسب کیفیت آّبچنین  شود و هم تر می میزان منابع آّب کم

ها در  توان گفت که کیفیت آب در بعضی مناطق برای کشاورزی هم مناسب نیست. در مناطق کوهستانی و شرق استان نیز می

وده و در بعضی نقاط برای شرب نیز مناطق پشت پر، خیرک، شکرک، تنگ ارم، و دشت پلنگ و جم دارای کیفت نسبتا مناسب ب

ها کیفیت مناسبی برای شرب ندارند و فقط برای کشاورزی و با  قابل استفاده است اما در مناطق کلمه، بوشکان و دهرود و ... آب

ر های سطحی تا قبل از ورورد به استان بسیا باشند. ذکر این نکته ضروری است که کیفیت آّب توجه به شرایط خاک مناسب می

 دهند. ها پس از ورود به محدوده جغرافیایی استان بوشهر کیفیت خود را از دست می ب مطلوب و مناسب است ولی این آّ

داری متناسب با حجم برداشت، عدم تالش در جهت تامین بخشی از آب  به دلیل عدم انجام تعهدات آبخیزداری و آبخوان

برداشت ، بخشی بین میزان آب برداشتی و ذخیزه شده ب دریا و عدم تعادلها از آّ های مسکونی آن مورد نیاز صنعت و شهرک

ها و صنایع نفت و گاز حجم زیادی از ذخیره آب  شکن های آّب زیرزمینی توسط بخش کشاورزی، سنگ بیش از حد سفره

بزرگ استان دشت کوچک و  11ها دارای بیالن منفی هستند. از مجموع  های استان کاهش یافته است و اکثر دشت دشت

های کشاورزی، صنعت و...  خوبی جهت توسعه در زمینه دشت دارای پتانسیل و ظرفیت نسبتاً 6توان گفت در حال حاضر تنها  می

 2162باشد. در سال  شلدان و پشت پر می-های دالکی، شبانکاره، باغان، دشت پلنگ، بوشکان دشت شامل دشت 6باشند این  می

کاهش   2184در سال  661.7میلیون متر مکعب بوده که نسبت به رقم  526آّب زیرزمینی معادل های  آب استحصالی از سفره

 .دهد چشمگیری را نشان می

( و نزدیک به سه برابر سرانه مصرف متوسط 252برابر مصرف کشور ) دو ، تقریباً( لیتر152-122سرانه در بوشهر )مصرف 

درصد باالتر از متوسط کشور  22، که حداقل است درصد (15-45تان بوشهر )میزان هدر رفت آب در است. لیتر( اس 212جهان )

 .( است22-21) ی( درصد و چهار برابر متوسط جهان15-12) 

 توان به صورت زیر بر شمرد: های سطحی در استان را می ی پایین بودن کیفیت آب عوامل مهم و عمده

عالوه باال  برد به شود و میزان امالح را باال می زیرزمینی می های سطحی و درجه حرات باالی منطقه که باعث تبخیر آب -

 شود. ها نیز باعث تبخیر باال می بودن سطح آب زیرزمینی اغلب دشت

 .ویژه در حوضه جم و ریز ها به افزایش میزان امالح در جهت جریان رودخانه -

 یت.های آب شیرین دارای کیف های شور با رودخانه های شور رودخانه تداخل آب -

 .ها های آبی دشت کننده از طرف گنبدهای نمکی و تاثیر آن بر سفره نفوذ آب شور و تخریب -
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 .شود های زیرزمین می هاو آب های سطحی که موجب افزایش نمک به خاک های آبیاری حاصل از آب ب شور بودن آ -

 .ها ها و کم بودن زهکشی بالقوه آن ها، شیب کم اغلب دشت شور بودن تشکیالت خاک دشت -

 .ها های آب زیرزمینی بر اثر خالی شدن سفره های شور به سفره رویه از منابع آب زیرزمینی و ورود آب برداشت بی -

 .اند های معدنی و گوگردی که در محل این گسل ایجاد شده قطر و چشمه -وجود گسل کازرون -

 :برداری فنی نیز مسائلی از قبیل ی بهره عالوه بر مسئله کیفیت آب در زمینه

ها  های مهار آّب های سطحی استان که مقادیر زیادی آب به دلیل ضعف تاسیسات و روش برداری سنتی از آب نظام بهره -

برداری از این  لحاظ ضریب بهره  ریزد و بدین شود و به خلیج فارس می بدون استفاده باقی مانده و از دسترس خارج می

 باشد.  درصد می 11ها در حدود  آب

  .ها وجود دارد گیری سطح آب در آن باشد که امکان اندازه دشت مجهز به شبکه پیزومتری می 4بوشهر تنها در استان  -

 .گردد درصد می 17که موجب هدر رفت آب به میزان  های آبرسانی فرسودگی شبکه -

 کارها راه

 میلیارد متر  5.5ی بالغ بر  مهار و ذخیره تهیه طرحی برای های سنتی در جهت بررسی ادبیات جهانی و به روزرسانی روش

 ی باران در  استان  مکعب بارش ساالنه

 ای  های مشاهده چاه  ی ها به شبکه تجهیز دشت 

 ویژه در مناطق  ها به منظور تقویت سفره های پراکنده و مستعد اجرای تغذیه مصنوعی به برداری از مخروط افکنه بهره

های زیرزمینی  درصد از منابع آّب 12تشکیالت آهکی با آّب فراوان که چنین  دشتستان، دیر و کنگان و منطقه جم و هم

 دهند.  میلیون متر مکعب را تشکیل می 152استان با ظرفیت تخمینی 

 بازسازی شبکه آبرسانی 

 های غیر مجاز انسداد چاه 

 کاهش سطح زیرکشت و انطباق کاشت محصوالت کشاورزی با شرایط اقلیمی 

 طی ناشی از صنعتو تخریب زیست محی  آلودگی 

های متعدد صنعتی خصوصا در سواحل خلیج فارس و اثرات مختلف بر اکوسیستم استان در رابطه با آلودگی آب دریا  اجرای طرح

ها و سود خنثی نشده حاصل از  های زیرزمینی به مواد صنعتی از جمله پسآب به فلزات سنگین و مواد نفتی، آلودگی آب

 ها موجب مخاطرات جدی برای محیط زیست استان بوشهر شده است.  پاالیشگاه

های اسیدی خصوصا  فلرها(، بارش های گازی پارس جنوبی) های گازی و تعدد مشعل آلودگی شدید هوا در اثر انتشار آالینده

فتی سواحل خلیج در مناطق صنعتی استان، تهدید جدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، حیات وحش و آبزیان مجاور صنایع ن

ها خصوصا در حوزه جنوب استان ) منطقه انرژی پارس(، آالیندگی ناشی از کارخانه سیمان دشتستان و  فارس ناشی از آالینده

باشند. موارد  تاثیرات مخرب آن بر زندگی مردم و اکوسیستم مجاور از دیگر اثرات مخرب صنایع بر محیط زیست استان می
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مندان دریا و  رویه ساحل باعث به خطر افتادن ذخائر زیست بوم دریایی خلیج فارس، حیات زیست یمذکور در کنار استحصال ب

  کنندگان آبزیان شده است. سالمت مصرف

 کارها راه

 محیطی صنایع  های زیست افزایش میزان عوارض آالیندگی و مالیات 

  که بر اساس آن تمام واحدهای تولید و صنایع موظف  45ماده « د»الزام واحدهای تولیدی و صنعتی به اجرای بند

 از فروش خود را در حوزه محیط زیست خرج کنند. « یک در هزار»هستند تا 

  اجرای برنامه مدیریت زیست محیطی 

 بازرسی و کنترل زیست محیطی 

  بایست حداقل در  چهار سطح  های آموزشی پیشنهادی می مشارکت مردمی. برنامهآموزش و ایجاد زمینه برای افزایش

های مختلف  ارائه گردد: آموزش مسائل مدیریت محیط زیست جهت مدیران؛ آموزش جهت مسئولین و سرپرستان بخش

 قهپروژه؛ آموزش محیط زیست جهت کارکنان و پرسنل؛ آموزش مسائل عمومی و محیط زیست به اهالی بومی منط

 های تحت تاثیر در منطقه که از عوامل مهم در موفقیت  های جوامع محلی و گروه استفاده از نقطه نظرات و دیدگاه

های فوق عبارتند از: اهالی و شوراهای اسالمی روستاهای اطراف  باشد. گروه های مدیریت زیست محیطی می برنامه

ابع طبیعی، شبکه بهداشت و درمان، فرمانداری، جهاد منطقه، اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر، اداره کل من

 های غیر دولتی حامی محیط زیست.  کشاورزی استان بوشهر و انجمن

 محیطی زیست و بهبودهای هاملزم کردن وزارت نفت به هزینه کردن برای طرح 

 و تمام گاز ترش را با د نهال قرار می گیر اوور وضعیت در پاالیشگاه رسانیدر حال حاضر بدون هماهنگی و اطالع

 ایجاد و یا اینکه با  داد اطالع شهر تخلیه برای مردم به که است نیاز حالت این در سوزانند.می فلرینگ حالت بدترین

 . کرد جلوگیری کار این از سکوها در گاز بستن شیرهای

 عنوان مثال در کنگان ضعف اداره و پرسنل و ساختار محیط زیست منطقه از دیگر مسائل محیط زیست منطقه است. به

 آزمایشگاه وجود ندارد. 

 از ابتدایی برآورد است. مانده معطل باال هایتاسیس مرکز پایش زیست محیطی عسلویه و جنوب استان به دلیل هزینه 

اما با . است باال بسیار نیاز مورد هایتوجه به باال رفتن قیمت ارز هزینه خرید دستگاه با. است تومان میلیارد 11 طرح این

 توجه به اهمیت موضوع باید اعتبارات الزم اختصاص یابد.

  صید ترال 

های اخیر باعث کاهش ذخایر  کند و در سال های مخرب صید است که بسیاری از آبزیان را تهدید می یکی از شیوه 1صید ترال

های صید، تور ترال کفی است که باوجود  دریایی در استان بوشهر شده و زنگ خطری برای نابودی آبزیان است. یکی از روش

                                                           
شود و صیدی که به این شیوه انجام گیرد  هایی متصل است و دنبال شناور در بستر دریا کشیده می تختهترال یا گوفه تور ماهیگیری بزرگی به شکل قیف است که از دو طرف به .1

 شود. صید ترال خوانده می
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 سازگان، به دلیل ترکیب صید باال کاربرد وسیعی دارد حیطی بر بومم شناختی و فیزیکی و زیست داشتن مضرات و اثرات زیست

شود. از میزان صید ترال در استان بوشهر اطالعی  و ساحل برد خون و بندر دیر انجام می خورخاناین نوع صید عمدتاً در حوالی 

شود. صیادان ایرانی  انجام می های ایرانی ها و با اجاره کشتی در دست نیست. این نوع صید با مجوزهای رسمی برای چینی

ها در منطقه بازشده است. در اساسنامه و مجوز  مهارت کافی برای این نوع صید را ندارند به همین خاطر فضا برای حضور چینی

افتد. اکثر صیادان  درصد بقیه آبزیان صید شود که در عمل این اتفاق نمی 42درصد فانوس ماهی و  62ها باید  صید این کشتی

اند و یا درآمد قبلی خود را ندارند.  این نوع صید باعث افزایش قیمت  تی به علت کمبود ماهی براثر این نوع صید یا بیکار شدهسن

ماهی در شهرهای استان بوشهر شده است، چراکه صیادان سنتی قادر به تأمین ماهی موردنیاز نیستند و مجبور هستند صید خود 

 رسانند. را با قیمت باالتری به فروش ب

کند. ازآنجاکه این نوع صید هر نوع جانداری را از  دریایی وارد می اکوسیستمناپذیری بر  طورکلی این نوع صید اثرات جبران به

 های غذایی دور از ذهن نیست و باید شاهد تخلیه دریا از ماهی باشیم.  کند، تخریب کلی اکوسیستم و زنجیره کف دریا جمع می

 کارها راه

  کسب اطالعات دقیق از میزان صید ترال از دریا 

  افزایش میزان نظارت و جلوگیری از صدور مجوزها 

  ممنوعیت صادرات صید و محدودیت صید صنعتی 

 دریا خواری 

وساز در این حریم ممنوع است و دریا خواری  متری از باالترین مد دریاست که هرگونه تجاوز و ساخت 62ای  حریم دریا  فاصله

شده، است. این پدیده جدید،  خواری و جنگل خواری هم اضافه زمین  های اخیر دریا خواری به موضوع آید. در سال حساب می به

ناحق  کنند و یا بخشی از سواحل عمومی را به صورت غیرقانونی بخشی از دریا را با خاک پر  ای یا به افتد که عده زمانی اتفاق می

دن دریا عالوه بر سودهای نامشروع میلیاردی برای سودجویان، باعث از بین رفتن اکوسیستم کر این خشک  .کنند تصرف می

حجم دریاخواری و تعدی به حریم سواحل در جنوب کشور بیش از شمال کشور  .شود منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می

 و است. ر های گناوه و کنگان این استان بوشهر با پدیده دریا خواری روبه است. شهرستان

 کارها راه

 وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر دریا جلوگیری از ساخت 

  ها و مؤسسات  ساماندهی برداشت آب دریا توسط شرکت 

   افزایش نظارت و بازرسی از نوارهای ساحلی و اقدام سریع قانونی 

 های دریا خواری با دقت، قاطعیت، صراحت و خارج از نوبت به پرونده رسیدگی 
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  خشک شدن تاالب حله 

های  عنوان یکی از گنجینه کیلومتری شمال شرق بوشهر قرار دارد. به 22   شده حله در فاصله تاالب حله که در منطقه حفاظت

شود،  های جنوبی رود حله تغذیه می شود. حیات این تاالب که از شاخه وحش و پرندگان بومی و مهاجر شناخته می ارزشمند حیات

هکتار آن تاالبی بود با  12222حیات خود هکتار که در اوج  41622به منابع آبی این رودخانه وابسته است. این تاالب با وسعت 

 .شده حله معرفی گردید عنوان منطقه حفاظت توجه به اکوسیستم مطلوبی که برای پرندگان مهاجر و بومی ایجادشده بوده به

های زمستانه وابسته هست و برای ادامه حیات خود در فصول  که در ایجاد آن مشخص است به سیالب چنان حیات این تاالب آن

 است. خوری از رود حله نیازمند خشک که بارش باران وجود ندارد به آب

شور هست که میزان  رود حله که از به هم پیوستن رود آب شیرین شاهپور و رود شور دالکی به وجود آمده رودی با آب لب

ها  توجه کنترل سیالب مهم و قابلکند. نکته  های اطراف نیز کمی افزایش پیدا می این شوری در اثر گذر از اراضی شور و زمین

که در حیات مجدد ساالنه تاالب که از نفوذ آب در اراضی  چنان شده بر رود شاهپور آن توسط سد ریس علی دلواری احداث

اما نکته مهم و حساس  . کاهد شده برای فصول خشک نیز می کند و از آب ذخیره اطراف و گسترش آن است جلوگیری می

ها  ن شوری آب در اثر کاهش آب ورودی شاهپور است و همچنان با احداث سد جدید دالکی حتی با ارزیابیدیگر افزایش میزا

کند که تجربه خوبی در رابطه با انجام آن دیده نشده  حق آبه آن وابسته می محیطی عمالً ادامه حیات این تاالب را به زیست

گناوه هیچ گزارشی نسبت به  -ستای کره بند محور بوشهر است. حتی با نصب دستگاه هیدرومتریک در محل پل جدید رو

های مرتبط را  شود حق آبه رهاشده گرفته نشده است و این عدم نظارت مکفی سازمان که ادعا می چنان میزان آب ورودی و یا آن

 کند.  های سدها ترغیب می ها در پشت حوضچه به ذخیره بیشتر آب

 کارها راه

 گان خشکی زی و پستانداران احداث آبشخورها برای پرند  

 منظور رعایت حق آبه های رهاسازی حق آبه تاالب و همچنین نظارت دقیق به بازنگری در برنامه  

 کنند صورت غیرمجاز از رودخانه برداشت می های آب که به نظارت و حذف پمپ 

 اکوسیستمی تاالبهای  اجرای دقیق برنامه مدیریت زیست بومی را برای حفاظت از تنوع زیستی و ارزش 

 حوزه سیاست کشاورزی، شیالت و دامداری

هکتار اراضی زراعی آبی،  41224باشد که از این مقدار  هکتار می 152656وسعت اراضی کشاورزی استان بوشهر بالغ بر 

 باشد.  هکتار وسعت باغات استان می 18752هکتار اراضی زراعی دیم و  266625

باشد. به دلیل شرایط  ان شامل گوجه فرنگی، سبزی و صیفی، گندم، خرما و مرکبات میمحصوالت عمده زراعی و باغی است

هکتار تحت  5.77سزایی برخوردار است.از این میزان تنها  اقلیمی مناسب برای کشت خارج از فصل، سبزی و صیفی از اهمیت به

وری بیشتر این نوع کشت از منابع آب و خاک  بهرهای مانند خیار و گوجه فرهنگی قرار دارد که با توجه به   پوشش کشت گلخانه

 و تولید با عملکرد بیشتر امکان گسترش در مناطق مستعد استان وجود دارد. 
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باشد. برخورداری از بزرگترین اسکله صیادی کشور در بندر  استان بوشهر محور و قطب صنعت پرورش میگوی کشور می

 52هزار نفر شاغل در صنایع جانبی و مرتبط، صید ساالنه تقریباً  12شغله و حدود  ای و تک هزار نفر صیاد حرفه 21دیر، فعالیت 

شهرستان، استان بوشهر را به عنوان یک پایگاه صیادی  8شناور و ساحلی بودن  1182هزار تن از انواع آبزیان بوسیله بیش از 

 کشور معرفی نموده است. 

 ها، علل و راهکارها چالش

 داری، شیالت( ی کشاورزی )باغداری، دام های موجود در حوزه عدم استفاده از ظرفیت 

ها هستند که استفاده از اراضی را برای کشت و کار تحت تاثیر قرار داده  های عمده اراضی شامل آنگونه از محدودیت محدودیت

آّبی و بادی، شیب، پستی و  ها در منابع اراضی استان بوشهر عبارتند از: فرسایش نمایند. این محدودیت و با مشکل مواجه می

های جنس خاک، نامناسب بودن فیزیک خاک سطحی و فقر غذایی، شوری و  های سنگی، محدودیت زدگی بلندی، بیرون

ها، فرسایش ) آبی و بادی(، شوری و قلیائیت،  گیری. از میان این محدودیت های زهکشی و ماندابی، سیل قلیائیت، محدودیت

 باشند. ری و نامناسب بودن فیزیک خاک سطحی قابل اصالح و بقیه غیر قابل اصالح میگی زهکشی و ماندابی، سیل

ایران سومین تولید کننده و دومین صادرکننده جهان در رابطه با محصول خرما است و استان بوشهر با وجود شش میلیون 

تولید خرما با شرایط اقلیمی این استان، هنوز رغم انطباق  باشد. علی اصله نخل خرما چهارمین تولید کننده خرما در کشور می

های مسن  توان به وجود باغ های مهم در نخلیات کشور، می استفاده بهینه و مناسبی از این امکان به عمل نیامده است. از چالش

و کشاورزی در سطح  واحد صنایع روستایی 118و فرسوده، همراه با ارقام قدیمی، غیر اقتصادی و با عملکرد پایین اشاره کرد. از 

 واحد مربوط به صنایع جانبی آن وجود داشته. 1بندی خرماو  واحد بسته 27تنها  81استان در سال 

های مرتبط با  ی برخی کودها و سموم دفع آفات و بیماری در حوزه رویه عالوه عدم توجه و نظارت دقیق بر مصرف بی به

...( جانوری) واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان( زمینه ساز بروز مسائل و کشاورزی اعم از گیاهی) سبزی و صیفی، نخلیات و 

 مشکالتی هم در کیفیت سالمت این محصوالت و هم در اکوسیستم منطقه شده است. 

رویه و گسترش  توان به مسائلی از قبیل در معرض تهدید بودن ذخایر آّبزیان با توجه به صید بی در زمینه شیالت می

های آّبزیان، گسترش فعالیت پارس جنوبی و محدود  در دریا، کمبود اطالعات زیست محیطی در خصوص انواع گونه ها آّلودگی

شدن فعالیت صیادی و توقف بخشی از فعالیت پرورش میگو  در منطقه، ضعف دانش فنی و مدیریت در بیشتر مزارع پرورش 

پذیری صنعت تکثیر و پرورش در مقابل  رش میگو، آسیبهای تکثیر و پرو استان، مشکالت مربوط به تامین مالی طرح

هایی که منتج به صید  های ویروسی و عدم اتخاذ تدابیر الزم در این خصوص و متکی بودن صید و صیادی به روش بیماری

 گردد اشاره کرد هدفمند نمی

 کارها راه

 های خصوصی برای میگو و خرما در استان ایجاد و تاسیس پژوهشکده 

   ایجاد صنایع تکمیلی با تاکید بر محصوالت بومی استان از قبیل میگو و خرما 
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 و رفع  های موجود در صنایع شیالت، صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی با رویکرد صادراتی ها و ظرفیت تعیین اولویت

 ها موانع و محدودیت

 های بخش کشاورزی برداری در بهره فراهم نمودن زمینه حضور نیروهای انسانی جوان، باسواد و تخصص الزم 

 های پرورش  های آبزی پروری، کشاورزی )مجتمع گذاری و تولید از طریق احداث زیربناها در زمینه سرمایه  کاهش هزینه

 ای( و واحدهای بزرگ تولید. گاو شیری و تولید محصوالت گلخانه

 گذاری  های تشویقی و حمایتی جهت سرمایه اعمال سیاست 

 های آّب زیرزمینی از طریق مطالعه و اجرای سیستم تغذیه مصنوعی و پخش سیالب و آّبخوانداری با  تقویت سفره

 اند خصوصا در مناطق جنوبی استان هایی که با شرایط بحرانی مواجه اولویت دشت

 های آّبیاری موجود در دست ساخت به حداقل رساندن هدررفت آّب از طریق پوشش مناسب بتنی کانال 

 است اصالح باغات قدیمی خرما به منظور اقتصادی کردن تولید خرما و افزایش سطح درآمد کشاورزاناتخاذ سی 

 های باغداران خرما در جهت صادرات محصول و افزایش بازدهی اقتصادی تشکیل و فعال نمودن اتحادیه 

 ابع آّب وخاک استانبرداری از من ترویج الگوی مناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف به منظور حداکثر بهره 

 ایجاد بانک اطالعات صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 

 منابع

 گزارش آمایش استان بوشهر  -

 گزارش رصد  -

 های ارائه شده از سوی اتاق فکر استان  گزارش -

 گزارش نظر نخبگان استان پیرامون مشکالت و موانع توسعه و نقد اقدامات دولت تدبیر و امید در استان بوشهر   -

 های جهانی توسعه.  ( ایران و شاخص2162آل یاسین، احمد ) -

 گزارش اطلس وضعیت زنان در کشور  -

 گزارش سرمایه اجتماعی وزارت کشور  -

 نشینی  گزارش حاشیه -

 منابع اینترنتی -

 


