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 دكتر احمد مجتهد نام و نام خانوادگي:

 

 - ناظر طرح پژوهشي: ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 1381 تاريخ پايان پروژه: 1378 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 خارجي كشور بررسي جايگاه استان بوشهر در تجارت: عنوان. 
 :انداز كدامند؟هاي اقتصادي در بندر و استان بوشهر در برنامه سوم و سند چشمراهكارهاي توسعه فعاليت مساله تحقيق 
 هاي الزم براي مشيشناخت وضع موجود بندر بوشهر از نظر تجارت خارجي و تحوالت آن در آينده و پيشنهاد خط :هدف

اندازهاي آينده در طي برنامه سوم در بندر و استان بوشهر با توجه به تحوالت و چشم هاي اقتصاديايجاد و توسعه فعاليت
 و افق بلندمدت.

 1365 -80 :قلمرو زماني. 
 استان بوشهر. :قلمرو مكاني 
 :هاي الزم از منابع آماري اي يا اسنادي استفاده شده و دادهصيفي كه براي انجام آن از روش كتابخانهتو روش تحقيق

 آوري شده است.به هر بخش جمعمربوط 
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 01/11/1393       تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.057كد مستند: 

 5از 3 شماره صفحه: 
 :ونقل (هيچكاك)ريزي رياضي حملالگوي برنامه مدل مورد استفاده. 
 :جلد به شرح زير فراهم شده است. 12تحقيق حاضر در  خالصه فصول 

موقعيت جغرافيايي اين مجلد، است. در  اختصاص يافته »موقعيت جغرافيايي و تاريخي بوشهر«به بررسي  اول جلد -
منابع خاك، پوشش گياهي، شناسي، منابع آب، شناسي، زمينوهوايي، اقليمشرايط آباستان بوشهر در خليج فارس، 

به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه موقعيت تاريخي بوشهر از نظر كاربرد اراضي و منابع دريايي 
اجتماعي استان در گذشته و حال مورد بررسي قرار  جغرافياي تاريخي، قلمرو تاريخي، بازرگاني و اوضاع و احوال

 گرفته است.

 شاملهاي اجتماعي اين جلد بررسيده است. را مورد بررسي قرار دا »امور اجتماعي استان بوشهر« دوم جلد -
ساله در استان بوشهر طي يك دوره ده ،جرت، اشتغال و نيروي انساني و بيكاريجمعيت و مهاموضوعات مربوط به 

 هستند.) 1365 -75(

وضعيت كشاورزي استان در ابعاد ملي و  جلددر اين  .گيردرا در بر مي »بوشهر وضعيت اقتصادي استان«سوم  جلد -
 .هاي زراعت، باغداري و شيالت مورد بررسي قرار گرفته استاستاني با زيربخش

صورت گرفته توجه به تحوالت با  كه اختصاص دارد »بررسي تحوالت بخش صنعت، معدن و انرژي«به چهارم جلد  -
در زمان هاي انرژي و منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي پروژه توسعه منطقه گازي پارس جنوبي و طرحدر زمينه 

 انجام اين مطالعه، اين مجلد به بررسي موارد فوق پرداخته است.

نقش در مورد آمارهاي موجود  از طريق »جايگاه اقتصادي بندر بوشهر در توسعه استان«تصويري از پنجم جلد در  -
 است. ارائه شده ،ونقلبندر بوشهر در صادرات، واردات و حمل

در اين مجلد موقعيت اختصاص يافته است.  »بررسي موقعيت و امكانات بندر بوشهر در خليج فارس«به جلد ششم  -
وضعيت بنادر كوچك استان بوشهر شامل بنادر گناوه، دير، كنگان، ديلم، نخل تقي، و بندر بوشهر در خليج فارس 

در پايان موقعيت  .است مورد بررسي قرار گرفتهعسلويه، ريگ، طاهري (سيراف)، عامري، خارك و ساير بنادر كوچك، 
الله در عمان، بنادر مهم بنادر مهم حوزه خليج فارس و درياي عمان شامل امارات متحده عربي، بنادر كويت، بندر س

 اند.از نظر وضعيت و امكانات بررسي شدهنيز عربستان صعودي، بنادر قطر، بندر سلمان در بحرين 

آموزش و پرورش،  ،جمعيت، نيروي انساني و اشتغال، وضعيت »نگري بخش اجتماعيآينده«با عنوان جلد هفتم در  -
 ارائه شده است.ها هايي در مورد آنبينيبررسي شده و پيشدر استان بوشهر  ،آموزش عالي و بهداشت و درمان

در  ،در اين بخش. پرداخته است »در دست اجرا و برنامه توسعه در بندر بوشهر هايبرنامه«به بررسي جلد هشتم  -
-پيشدر نهايت بنادر جنوب و صادرات بيني ر كشور ارائه شده و در ادامه پيشادبيني صادرات و واردات بنپيشابتدا 

 است. آمدههاي مربوط به صادرات و واردات بندر بوشهر بيني

فصل اول كليات و ادبيات در  .اختصاص يافته است »بررسي حوزه نفوذ بندر بوشهر«چهار فصل به در جلد نهم  -



   

 

 
 
 

 جمهوريرياست 
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 01/11/1393       تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.057كد مستند: 

 5از 4 شماره صفحه: 
در فصل دوم حوزه نفوذ در شرايط و وضعيت كنوني تشريح شده است.  وع حوزه نفوذ بندر تشريح شده است وموض

ريزي رياضي براي تعيين حوزه نفوذ بهينه ارائه شده است. در فصل چهارم نتايج مدل هاي برنامهدر فصل سوم مدل
 نه تحت دو سناريو ارائه شده است.تعيين حوزه نفوذ بهي

بررسي اثرات توسعه  ،مجلد. در اين پرداخته است »هر در آيندهارزيابي موقعيت اقتصادي بندر بوش«به جلد دهم  -
بنادر بر توسعه شهري، نقد طرح جامع توسعه بنادر توسط جايكا، تعيين جايگاه و نقش بندر بوشهر در تجارت 
خارجي براساس حوزه نفوذ محاسبه شده و ارزيابي نقش جديد بندر بوشهر در توسعه شهري، مسائل و مشكالت 

 توسعه اجتماعي با تأكيد بر مسئله اشتغال، مورد بررسي قرار گرفته است.ناشي از 

ونقل درون خشكي مورد ارائه شده است. در اين گزارش شبكه حمل »هابررسي و تحليل شبكه راه«جلد يازدهم در  -
-زمينه شبكه راهاستان بوشهر در آن است كه عملكرد و تنگناهاي  از ارائه اين بررسي بررسي قرار گرفته است. هدف

ا نيز به صورت هماهنگ ونقل درون خشكي رمشخص شود تا بتوان براي شرايط مختلف توسعه بندر، شبكه حملها 
 توسعه داد.

 ارائه شده است. »گيري و پيشنهاداتخالصه، نتيجه«جلد دوازدهم در  -

  :نتايج 

جغرافيايي استان بوشهر پرداخته است و ضمن طرح حاضر به توصيف و تبيين وضعيت اقتصادي، اجتماعي، تاريخي و 
هاي در مورد وضعيت آينده اين استان ارائه نموده است. در بينيهاي كنوني اين استان، پيشارائه تصويري از واقعيت

 راهكارهايي جهت بهبود وضعيت اقتصادي اين استان توسط محققين ارائه شده است.نهايت 
 واژگان كليدي: -4

 عيت جغرافيايي، وضعيت اقتصادي، صادرات و واردات، اشتغال.استان بوشهر، موق
Bushehr Province, Geographic Situation, Economical Situation, Export and Import, Employment.

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

هاي صنايع شيالت در جريان است و افزايش فعاليت با توجه به تحوالتي كه در زمينه توسعه صنايع نفت و گاز در استان بوشهر
هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال در استان بوشهر و نخيالت و همچنين توسعه منطقه ويژه اقتصادي بوشهر، شرايط رشد فعاليت

 ها به شرح زير است.ها آمده است كه خالصه آنفراهم شده است. پيشنهادات مشخصي در هر بخش از گزارش
 ح توسعه جزيره نگين و منطقه ويژه اقتصادي بندر بوشهراجراي طر -1

 خصوص تجهيزات تخليه بار كانتينريتجهيز بندر بوشهر به تجهيزات جديد به -2

 تكميل نيروگاه اتمي بوشهر و شبكه برق آن -3
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فعاليت انرژي هاي مواصالتي استان بوشهر بويژه ارتباط آن با بندر عسلويه به عنوان قطب توسعه و ارتقاي شبكه راه -4

 كشور

-ها براي جلوگيري از كمشكن يا ساير سازهافزايش عمق كانال ورودي به بندر بوشهر از طريق اليروبي يا ايجاد موج -5

 آن.عمق شدن 

 ونقل مسافر با كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارسهاي جهانگردي، خطوط حملايجاد جاذبه -6

 هايي كه داراي مزيت نسبي است.ويژه در زمينهايجاد، توسعه و تكميل صنايع صادراتي استان ب -7

 هاي آنها و سرنشينايجاد مركز خدمات رساني در بندر بوشهر به كشتي -8

 گذاري خارجيگذاري الزم در امور زيربنايي براي جذب سرمايهسرمايه -9

 حذف تخفيف سود بازرگاني براي بنارد خرمشهر و جونيده آبادان يا تعميم آن به بندر بوشهر -10

 ها و شناورهاي دريايي به وسايل مدرن امروزيهم نمودن تسهيالت اعتباري براي تجهيز لنجفرا -11

 اجراي طرح توسعه بندر بوشهر -12

توجه بيشتر به توسعه بندر بوشهر با توجه به بررسي حوزه نفوذ آن در مطالعه انجام شده و استعدادهاي بالقوه بندر  -13
 بوشهر از نظر اقتصادي.

 


