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.فقیر باشد، می تواند چیزی ببخشدهرکس هر اندازه که   

ما می توانیم اندیشه روشن، واژه ای شیرین، لبخندی محبت آمیز، نغمه ای روح افزا، 

ممکن است به قلبی که شکسته، آرامش دهد به یکدیگر دستی یاری گر و یا هر آن چه 

 ببخشیم.

 دنیا بیش از پول، به عشق و همدلی نیاز دارد.
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 مقدمه:

 

جامعه روستایی ایران همچنان در ردیف بزرگترین اقشار تولید کننده کشور قرار دارد و 

، باید ارائه خدمات دولتی بخصوص ابعاد مختلفلذا برای توسعه و پیشرفت روستاها در 

در زمینه طرح ها و برنامه هایی مانند ؛ احیای مجدد و اجرای طرح هادی روستایی ) 

برای ایجاد و تقویت زیر ساخت های مورد نیاز روستاها ( با ردیف بودجه اختصاصی، 

 مورد توجه جدی قرار گیرد.

دهای روستاییان نقش استراتژیک داشته و برای جامعه اقتصادی ما بسیاری از دستاور

اهرم قابل اتکایی در پشتیبانی از نظام اقتصادی کشور در عرصه جهانی از طریق 

صادرات و ورود کاالهای ملی به بازارهای پر ظرفیت جهانی بوده، یعنی در حقیقت 

صاد شناسه قدرت اقتصادی کشور در نزد جهانیان تلقی گردیده مضافأ اینکه تکیه بر اقت

 تک محصولی نفتی را تقلیل می دهد.

فعال سازی ساکنان روستاها در منطقه پارس جنوبی که به عنوان پایتخت انرژی کشور 

ی به تأمین امنیت اجتماعی نموده و باعث کاهش حجم محسوب می شود ، کمک شایان

 شهری شود. ایجاد و-نامالیمات اجتماعی گشته و منجر به کاهش پدیده مهاجرت روستا

راه اندازی کسب و کارهای خانوادگی و گروهی در بنادر جنوب استان بوشهر به دلیل 

اهمیت موقعیت جغرافیایی و پتانسیل های صنعت دریا محور یکی از نمونه کارهایی 

 است که می توان با برنامه ریزی دقیق، آن را در جامعه رونق داد.
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 چکیده :
یکی از مهمترین راهکارها در جهت توسعه روستایی پایدار ، رشد و توسعه کارآفرینی 

روستایی و شکوفا سازی اقتصاد روستایی است ، که می تواند به نوعی برطرف کننده 

عمده بزرگ در مناطق روستایی باشد و در جنبه های مختلف بسیاری از چالش های 

رد. لذا با توجه به پتانسیل های موجود این زندگی روستائیان نیز تأثیر مثبت بگذا

دفترچه ) مقاله( از نوع مطالعات کتابخانه ای و اطالعات مورد نیاز از طریق کتب، 

مدارک، پژوهش های انجام شده و نظرات اهالی محترم بندر پرک گردآوری شده است. 

د ضمن مروری بر مباحث و مشکالت بندر پرک به مزیت ها و پتانسیل های موجو

با راهکارهای مناسب توضیح داده شده است. پرداخته و چالش های پیش رو را  
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 شوراها نماد مشارکت طبقات مختلف جامعه:
شوراها یکی از ارکان حکومتی در ایران هستند که در قانون اساسی کشور نیز از نقش 

نماد مشارکت افراد طبقه تعیین کننده آن ها یاد شده است. در واقع شوراها می توان 

پایین و متوسط کشور در تصمیم گیری های مهم دانست. رکن چهارم جامعه که در 

کنار سه رکن اصلی ) قوه مجریه ، مقننه و قضائیه ( اما مستقل از آن ها در راستای 

 خدمت رسانی به مردم و نیز اجرای هرچه بهتر قوانین و نظارت بر آن ها عمل می کند.

 

روازه ورود مردم به مدیریت شهر و روستا :شوراها د  
یکی از مهم ترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می گیرد، شوراها هستند و 

می توان آنها را به عنوان یک نهاد بینابینی در نظر گرفت، زیرا از یک طرف دستی در 

 حکومت و از طرفی پایی در جامعه مدنی هستند.

اران درخواست پراکنده شهروندان و مردمی است که با آرای شورا محل جمع بندی هز 

خود به این نهاد جان بخشیده اند زیرا رویکرد بشر به مشورت و تبادل نظر با صاحبان 

 فکر و تجربه، پیشینه ای به اندازه زندگی اجتماعی او دارد.

 

 شوراها باید مرکز تولید خرد جمعی باشد:
ثریت در کشور ما بهره گیری از خرد جمعی و نظر اک تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی

افراد جامعه در تصمیم سازی وجود نداشت یا محدود به مواردی جزئی می شد اما پس 

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، فصل هفتم  راز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی د

و بدین شکل با با هفت اصل و اصول ششم و هفتم به موضوع شوراها اشاره شده است 

 تأکید بر اهمیت پدیده شورا در زمره ارکان نظام و اداره امور کشور قرار گرفت.

تقویت حس اعتماد و همدلی، بهبود توانایی فردی، رشد شخصیتی شهروندان و اصالح 

 سبک زندگی افراد جامعه همه از پیامدهای مشارکت مردم در اداره شهر و روستا است.
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: معرفی  

 5بندر پرک از توابع بخش سیراف ، شهرستان کنگان در استان بوشهر است که حدود 

هزار نفر جمعیت دارد و از سه محله اصلی ) آب شیرین، آب شور و ساحلی( و 

 البته چند محله فرعی همانند محله اتوبان و قلعه دارا است.

ین راه مواصالتی قرارگرفتن در بزرگتراین بندر با توجه به وجود ساحل ماسه ای و 

جنوب کشور و همچنین با حضور صنعت در منطقه، پتانسیل های مهم برای رشد و 

 توسعه دارد.

ساکنان پرک اغلب به شغل صیادی ) ماهیگیری ( و کشاورزی که از دیرباز تاکنون 

وجود داشته مشغول هستند و امروزه با توجه به صنعتی شدن منطقه و وجود پاالیشگاه 

های پتروشیمی ، بیشتر جوانان در این شرکت ها شاغل هستند.ها و مجتمع   

از نظر جامعه شناسی همواره بندر پرک در منطقه جنوب استان بوشهر نماد وحدت و 

تشیع و تسنن که در کنار  همبستگی بوده چرا که از دیرباز اهالی این بندر از دو مذهب

 مهاجرین ،بته با توسعه منطقهیکدیگر با اخوت و همدلی کامل ، زندگی می کنند. و ال

ارس به این بندر مهاجرت نموه از نقاط مختلف به خصوص بخش گله دار استان ف زیادی

 اند و اکنون در این روستا ساکن می باشند.
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  پتانسیل ها :

توسعه روستاها می تواند به عنوان یکی از اصلی ترین بخش ها را در تسریع روند توسعه 

، از جمله مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته ، ایفا کند.در این  شکوفایی ملی کشورو 

میان تأثیر سرمایه گذاری در جهت بهبود و تقویت نیروی انسانی در توسعه روستا  

امری غیر قابل اغماض است. یکی از اشکال این سرمایه گذاری توجه به توسعه ، 

 استفاده از پتانسیل های انسانی، طبیعی و خدادادی روستاها است.

با توجه به وجود قاریان برجسته و حافظان خوش صدا در بندر پرک همواره این روستا 

دارای پتانسیل های فرهنگی خوب بوده است که مقام های استانی و حتی 

گر این امر مهم است.اندانش آموزان و دانشجویان نمای یکشور  

 

 گردشگری روستایی
گردشگری در سال های اخیر با سرعت بسیاری روند توسعه را در پیش گرفته است. 

به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید.بسیاری این صنعت 

از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی ، رشد بخش 

انند.خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می د  

بندر پرک با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و استراتژیکی که دارد می تواند با 

استفاده از بوم گردی ها، سفره خانه ها ، اصالح و بهسازی ساحل به عنوان هدف 

تبدیل کرد.گردشگردی   
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  کشاورزی
با ظرفیت و پتانسیل اشتغال زایی بسیار  یدر بررسی های اقتصادی شناسایی بخش های

حائز اهمیت است، بخش کشاورزی به عنوان صنعت مادر در روستاها پتانسیل بسیار 

باالیی دارد. همانطور که تاریخ نشان داده است منشأ توسعه یافتگی در ممالک مختلف 

 بخش کشاورزی بوده است.

ز مرغوب ترین محصوالت کشاورزی ) گوجه فرنگی( بندر پرک ا همواره محصوالت

منطقه بوده و انتظار می رود با توجه به سند توسعه روستایی کشاورزی این بندر جهت 

اشتغال زایی هرچه بیشتر و افزایش درآمد روستائیان و با تأکید بر شناسایی ظرفیت 

 های روستا در حوزه های مختلف حمایت و تشویق شود.

 

 

 صیادی
برخوردار هایی است که در استان بوشهر از آن دریا یکی از مهمترین نعمات و پتانسیل 

سازمان فعالیت ماهیگیری با توجه به برنامه ریزی های هستیم. وجود اسکله صیادی و 

شیالت بسیار مهم و ارزشمند است.بنادر و اداره   

اکنون بوده و  خاص  عام و ماهی بندر پرک که در طول تاریخ همیشه در منطقه زبانزد

سرمایه گذران این  دعوت از صاحب نظران وهم اندیشی می توان با استفاده از هم 

 بنابراین با توجه به پتانسیل موجود می توان فعال نمود، بخش، اشتغال زایی محلی

  .فراهم کردحتی برای صادرات زمینه توسعه بازار ماهی 
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 ورزشی

با توجه به موقعیت مکانی و پتانسیل های انسانی که در بندر پرک وجود دارد، می توان 

 به عنوان یکی از قطب های ورزش به خصوص رشته های ساحلی و آبی یاد کرد.

وجود بازیکنان مطرح فوتبال و ورزش های رزمی در سطح استان و همچنین تیم 

والیبال بانوان از مهم ترین پتانسیل های توسعه ورزش در روستای پرک می باشد. که 

 -با توجه به عالقمندان ورزش در این بندر می توان رشته های دانشگاهی ) بسکتبال

( و ورزش های رزمی بیش از پیش به -تیراندازی-شطرنج -تنیس روی میز -والیبال

رار ) خانه ورزش و ...( در این راستا در دستور کار ق ساخت هاییجامعه نشان داد و زیر

 داد.

در رشته های مختلف با همکاری مدارس و  فعال ورزشیهای بنابراین تشکیل کمیته 

بسیج در جهت جذب و ترویج ورزش قهرمانی و ورزش های همگانی می تواند ورزش 

در فصول  می بایستالبته این امر  روستا را در مسیر توسعه و رو به رشد قرار دهد.

 مختلف سال با برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد انجام شود.

 

 صنایع دستی
یکی از بخش های مهم اقتصادی و فرهنگی صنایع دستی و هنرهای تجسمی است که 

جهت جذب توریسم و اشتغال زایی می توان  در با توجه به موقعیت مکانی بندر پرک

در واقع صنایع دستی پلی میان اقتصاد و آن را با برنامه ریزی و حمایت رونق بخشید. 

فرهنگ است که نه تنها به اشتغال زایی کمک کرده بلکه گام بلندی در جهت معرفی 

 فرهنگ اصیل منطقه می توان برداشت.

معروف ترین صنایع دستی می توان به حصیربافی، رندبافی ، زنبیل، جارو و حتی 

 صنایع دستی دریایی که امروز جایگاه خاصی در بین گردشگران سراسر دنیا دارد.

رونق کارگاه های تولیدی می توان هم به خانواده های بی سرپرست کمک یت و حمابا  

 کرد و هم با این گونه اشتغال زایی برای اهالی، آسیب های اجتماعی کاهش داد.
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 چالش ها و مشکالت :

در کشور ما ، از چند دهه پیش ضرورت پرداختن به روستا و توسعه آن از سوی دولت 

موارد ، به صورت محور سیاست های توسعه تلقی می شود.احساس شده و در غالب   

برنامه ریزی و مدیریت ضعیف دولتی ، فقدان ساختاری مناسب برای مدیریت توسعه 

، عدم توجه به دانش بومی ، عدم توجه به مشارکت های مردمی و سرمایه روستایی

پایه ای تولید ، اجتماعی ، فقدان کشاورزی مکانیزه ، عدم ارتقای بهره وری از منابع 

ضعف در خدمات ترویج کشاورزی ، ضعف در گردشگری روستایی، عدم گسترش بخش 

های نوین اقتصادی، وجود اراضی ملی، وجود منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس 

جنوبی ، عدم تحقق و اتمام پروژه اسکله صیادی، وجود بزرگترین راه ارتباطی، 

نبود سد و اصالح آبرفت های فصلی، و ... از مهمترین چالش های کالن روستاها 

 بخصوص بندر پرک می باشد.

امروزه با توجه به مهاجرت هایی که از روستا به شهر و گسترش مهاجرین غیربومی که 

جهت اشتغال در مجتمع های گازی پارس جنوبی هایی وارد منطقه شدند، همواره 

معضالت و مشکالتی از جمله تهاجم فرهنگی شهر به روستا، بزهکاری 

 اجتماعی ، طالق ها ، و ... افزایش یافته است.

همانطور که در باال گفته شد مباحث و  بندر پرک با توجه به موقعیت مکانی که دارد

مشکالت نظیر : بیکاری، کمبود فضای آموزشی فرهنگی، پالژ بانوان، پارک محله 

ای ، خدمات آتش نشانی ، کالنتری ، کتابخانه ، کانون فرهنگی پرورشی 

کودکان، خدمات درمانی ، مربی و معلم متخصص به علوم آموزش دهنده، 

جانمایی شناورهای صیادی بومی و غیربومی، فضای سبز، اصالح معابر ، بلوار 

اصلی و مباحث آن ، ورودی و خروجی روستا ، کارگاه های صنعتی سطح روستا 

، اصالح ساحل سازی، دیوار حائل رودخانه ها ، جمع آوری احشام، پیاده رو و 

پارکینگ ، و ... را دارد که در این میان بیشتر موضوعات به صورت داخلی و صرفأ با 

 همکاری اهالی قابل حل می باشد.
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 چالش ها :
همراه برای رسیدن به توسعه پایدار چالش ها و موانع زیادی وجود دارد که با توجه به 

در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است ، بررسی های به عمل آمده و آن چه که 

 اغلب این چالش ها در دو دهه اخیر پدیدار شده اند.

بخش عمده آسیب های اجتماعی حاصل حضور صنعت در منطقه است که از یک 

ساخته شده جزء منابع پنجاه و شصت  طرف اراضی و ساختمان هایی که در دهه

شته شده است و از طرف دیگر باورها و طبیعی و در اختیار سازمان منطقه ویژه گذا

فرهنگ ساکنان بومی را دچار تناقض و مقایسات کاذب نموده و همجواری افراد معتاد با 

 جوانان باعث جرم و جنایات متعددی از جمله سرقت شده است.

متاسفانه یک فرهنگ اشتباهی که منطقه به آن دچار شده ساخت و سازهایی جهت 

قیده برخی افراد این است که با ساخت و ساز به توسعه خواهیم ی است و عراجاره کارگ

 رسید.

تمرکز مدیریت ملی توسعه در نهاد فرابخشی، اصالح ساختار اجرایی سیستم و عمران 

اسناد توسعه تولیدی ، امور عمرانی ، مدیریت تهیه  -روستاها در محورهای اقتصادی

ایی برای برون رفت روستا از این روستایی در مقیاس ملی ، استانی و محلی راهکاره

 وضعیت فعلی است.

از دیگر چالش های این بندر با توجه موقعیت جغرافیایی و ورود مهاجرین سایر نقاط 

کشور جهت اشتغال در صنایع نفت و گاز، آسیب های اجتماعی چون : اعتیاد، 

طالق، بزهکاری، و ... است که تاکنون برنامه ریزی مناسب جهت اصالح و مقابله با آن 

صورت نگرفته است. موضوعاتی که همواره فرهنگ جامعه سنتی روستایی را زیر سوال 

 می برد.

در فصل زمستان و روزهای نوروز با توجه به مناسب بودن آب و هوا و استفاده مسافران 

از ساحل این بندر همواره با چالش های فرهنگی مواجه هستیم که از دالیل آن می 

توان به نداشتن پالژ مناسب و مخصوص بانوان، عدم فضا سازی گردشگری، ساحل 

 سازی و حریم 60 متری عنوان کرد.
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ا :موانع مشارکت در اجرای طرح های توسعه ای روست  

 
منطبق نبودن طرح ها با نیازهای روستائیان -1  

عدم مشورت با روستائیان قبل از اجرای طرح -2  

طرح هابی اطالعی از ضرورت و فواید  -3  

نبود انگیزه معنوی برای مشارکت -4  

فقدان آموزش الزم برای روستائیان -5  

عدم هماهنگی طرح ها با محیط روستا -6  

پایین بودن ارتباط کارشناسان با روستائیان -7  

توجه نکردن به آداب و رسوم روستائیان -8  

عدم توجه به مشکالت موجود در محل -9  

ی توسعه روستاییعدم راهبرد بلند مدت برا -10  

عدم شفافیت الزم در پروژه ها -11  
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 نقاط ضعف :
 

)نوپا بودن مدیریت روستایی( نداشتن راهبرد برای توسعه آینده روستا  

 بوروکراسی و تشریفات اداری زاید

 عدم ارتباط کافی با مدیران منطقه ویژه

 عدم وجود بانک اطالعاتی خانواده ها

 عدم توجه به مشکالت زیست محیطی 

شناورهای فرسوده در ساحلعدم توجه به رها کردن   

 عدم توجه به نیروی انسانی جوان

( اماکن ورزشی و بلوار اصلی ) کمبود روشنایی در برخی مناطق  

 عدم ارتباط و هم اندیشی با اهالی به صورت منظم و اندیشه محور

فضای آموزشیکمبود سیستم الکترونیکی برای   

و پارک محله ای با توجه پراکندگی روستا نبود فضای تفریحی ویژه بانوان  

 عدم روشنگری در مسائل حقوق شهروندی
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 مزیت ها :

عایب و مزیت های خاص خود را دارد ولی بندرپرک با توجه به مزندگی در روستاها 

عظیم پارس جنوبی همواره موقعیت استراتژیک و  قرار گرفتن آن در بین مجتمع های 

 فرصت و مزیتی جهت توسعه و بهبود وضع روستا داشته است.

زندگی همراه با وحدت و اتحاد و بدون حاشیه این بندر مهمترین موضوع و اصل به 

شمار می آید ، ولی آن چه که برای توسعه و راهبرد روستا در بین مباحث مطرح شده 

حائز اهمیت است وجود اساتید، فرهیختگان، دانشگاهیان و نیروی انسانی است که در 

 این روستا وجود دارد.

وجود ساحل زیبا و ماسه ای چشم هر رهگذری را به خود خیره خواهد کرد و از این 

نعمت خدادادی می توان برای موقعیت های تفریحی و گردشگری و همچنین میزبانی 

هینه استفاده برد و نام بندر پرک به رشته های ورزشی ساحلی از آن به نحو مطلوب و ب

 عنوان برند و مرکز این همایشات و جشنواره ها در منطقه بر سر زبان ها آورد.

عالوه بر این ها ، روستا قابلیت های بسیار اقتصادی و فرهنگی هم دارد از جمله 

محصوالت دامی، امکان تولید صنایع دستی، جاذبه های گردشگری، و گنجینه آداب و 

 سنن و گویش ها که همگی قابل سرمایه گذاری و تقویت است.

وجود دو زبان عربی و فارسی در این بندر می توان با برنامه ریزی در بین جوانان 

تئاتر ، شعر و سرود برای  همایشات قرآنی، جهت خلق آثار فرهنگی و هنری همانند

زشمند و مهم باشد.در سطح استان و کشور بسیار ار این بندر هرچه بیشتر دیده شدن  
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توسعه دریا محور :برنامه ها و پتانسیل های    
 

) با حمایت از بخش خصوصی ( دریایی و رستوران ساخت هتل  

) توسط خانواده ها ( پخت انواع غذاهای دریایی  

ورزش های آبی و ساحلی )شنا، قایقرانی،واترپلو،والیبال ،فوتبال(برگزاری   

)توسط خانواده ها ( دریاییتولید صنایع دستی   

و استفاده آن در ساحل سازی بومی بخش خصوصی و حمایت از توجه  

در برنامه بلند مدت ایجاد فانوس دریایی برای مقاصد گردشگری   

 ساخت انواع پالژ های دریایی

در برنامه بلند مدت ایجاد مزارع دریایی برای پرورش و صید ماهی )منگف(  

های دریایی) مانند ساخت فرش خاکی جزیره هرمز(برگزاری جشنواره   

 استفاده از مناظر دریایی برای عکاسی و هنر گرافیک هنرمندان

 برگزاری فستیوال و مسابقات مختلف
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:اراهکاره  

امروزه مشارکت به عنوان یکی از موضوعاتی است که بسیار مورد استفاده قرار می 

اما مشارکت می تواند اگر به  دلخوش کننده است. که این اصطالح بسیار گیرد. چرا

صورت نهادمند و سازماندهی شده به اجرا درآید منشأ اقدامات سازنده، پایدار و 

 مثمرثمری باشد.

یکی از مهم ترین و بهترین راهکارهای توسعه در روستا تشکیل کارگروه های فعال و 

سازمان دهی شده مردمی) ورود مردم به فعالیت ها( در حوزه های مختلف علمی، 

فرهنگی، ورزشی، کشاورزی، صیادی و ... باشد. بدین ترتیب با توجه به این راهکار می 

و در مدت  نیازها را شناخت و برای طراحی پروژه ها و برنامه ها اولویت بندی کرد توان

های معین ارزیابی و بررسی کرد تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و برای رفع آن 

 موارد اقدامات الزم انجام داده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

توسعه روستا : هایانواع راهکار  

 

 *رفاهی اقتصادی :

ایجاد کارگاه توسعه روستاییحمایت از -1  

حمایت از بخش خصوصی برای مقاصد گردشگری-2  

حمایت از طرح های کارآفرینی-3  

و ایجاد بازارچه ماهی ساخت پارک محله ای-4  

از صاحبان امالک جهت ساخت مجتمع تجاریحمایت  -5  

 6-تشکیل جلسات هم اندیشی منظم و سازماندهی شده با مردم

در جهت کاهش آسیب های  همکاری و حمایت از گروه های جهادی و انجمن ها-7

 اجتماعی
 

 *عمران و آبادانی :
 

و با توجه به موقعیت  شده صورت کارشناسیه آسفالت کردن معابر و خیابان ها ب-1

 مکانی

برای جلوگیری از هرگونه حوادث غیرمترقبهرودخانه ها ساخت دیوار حائل -2  

و تعریض مناسب معابر  اصالح ورودی روستا -3  

طراحی راه ورودی روستا به ساحل جهت بهتر دیده شدن ساحل روستا -4  

ساماندهی موضوعات مختلف گلزار شهدا و آرامگاه ها -5  

اد پارکینگ در بلوار اصلی ایج  -6  

 مثمر و )کاشت درختان طراحی فضای سبز مناسب در بلوار اصلی و ورودی روستا -7

(مناسب با وضعیت آب و هوا  

تصویرسازی و دیوار نویسی در بلوار اصلی -8  

حمایت از نوسازی و بهسازی بافت فرسوده-9  

 11- تشکیل جلسات هم اندیشی منظم و سازماندهی شده با مردم
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اجتماعی : ورزشی و *فرهنگی،  

ایجاد خانه فرهنگ )حمایت از گروه هنری، برگزاری تئاتر خیابانی و جذب افراد  -1

 هنرمند و معرفی آن ها به سازمان ها و کانون های مربوطه(

ت خانواده هابرگزاری کالس های خانواده محور جهت سالمتوجه  -2  

ایجاد کتابخانه -3  

ساخت دارالقران و حمایت از افراد عالقمند در رشته های قرآنی -4  

مسابقات مسجد محور ویژه جوانان حمایت از برگزاری -5  

ایجاد کانون فرهنگی و پرورشی کودکان و فضاهای ورزشی و تفریحی ) خانه ورزش( -6  

برگزاری مراسم تجلیل از نخبگان و فعاالن  -7  

کمک به تیم های ورزشی در جهت ارتقا و فعال بودن -8  

حمایت از اردوهای فرهنگی با همکاری نهادهای ذیربط) راهیان نور و ...( -9  

توجه به نام گذاری معابر به نام افراد فرهیخته ساکن همان محله -10  

ر عرصه مشارکت در فعالیت های مختلفتوانمند سازی و ترغیب جوانان د -11  

ایجاد طرح شهروند نمونه  -12  

NGO حمایت از سازمان های مردم نهاد  -13  

حمایت از برگزاری کالس های آموزشی در مدارس ویژه دانش آموزان -14  

حمایت از طرح ازدواج آسان با همکاری سرمایه گذاران و خیرین -15  

سطل زباله (ایمن سازی  توجه به بهداشت محیط ) -16  

ایجاد گروه های همیار زنان سرپرست خانوار -17  

برگزاری جلسات رسیدگی به اعتراضات مردمی -18  

اطالع رسانی در مورد طرح ها و برنامه ها و مشارکت دادن همه اهالی -19  

توجه معلوالن و سالمندان  -20  
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 *پیشنهادات اولویت دار و افق پیش رو :

 
تش نشانیخدمات آ -1  

کالنتری -2  

ایجاد مرکز امداد و نجات جاده ای -3  

)با برنامه ریزی در بلند مدت(ایجاد مرکز درمانی  -4  

) روبروی سالن ورزشی( ایجاد خانه ورزش -5  

) جنب اسکله ( ایجاد بازارچه ماهی -6  

ساماندهی مکان بازارچه هفتگی -7  

اصالح طرح هادی و اراضی ملی -8  

بهداشتی عمومی احداث سرویس -9  

ساماندهی ورودی روستا -10  

طرح کاشت درخت() ایجاد مبلمان شهری مناسب -11  

، پارک فرهنگ و مطالعهایجاد پارک ورزش -12  

کانون پرورشی کودکان ایجاد -13  

حمایت از توسعه دریا محور و موضوعات گردشگری -14  

آمفی تئاتر همایشات و ایجاد سالن -15  
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 چشم انداز توسعه :
مدلی است که توسط انجمن برنامه ریزان آمریکا و به  "ارگون"مدل چشم اندازسازی 

منظور ترویج و حمایت از امر برنامه ریزی شهری بلندمدت تدوین شده و توسط 

به رشته تحریر درآمده است.« استیون امس»  

عبارتند از :در بندر پرک  تدوین مدل مذبور  اهداف کلی  

  رنامه ریزی برای آینده*آسان فهم نمودن امر ب

 *مشارکت بخشیدن و درگیر نمودن افراد در کار

* ایجاد انگیزش در افراد برای فراگیری هرچه بیشتر در مورد شهر خود و سرنوشت 

 آینده ی آن

 

 چهار گام مدل ارگون :
اکنون کجا هستیم؟ ) نیمرخ شهر(-1  

به کجا می رویم ؟ )بیانیه روند(-2  

باشیم؟ )بیانیه چشم انداز(خواهیم می کجا _3  

چگونه به آن جا برسیم؟ )برنامه اجرایی(-4  

 

 گام اول:
می پردازد، این گام به ترسیم نیمرخ « اکنون کجا هستیم؟»گام اول مدل به سوال 

گی های مهم شهر، ژوضع موجود شهر و روستا اختصاص دارد. توصیف سوابق و وی

ارزیابی قوت ها ، ضعف های آن، تعریف نمودن مباحث و دغدغه های جاری، و صورت 

نتیجه این «. بیانیه ارزش ها» بندی نمودن ارزش های مشترک اجتماعی در قالب 

مرحله گردآوری و تولید مجموعه ای از داده ها و اطالعاتی است که پایه الزم برای کل 

آورد. همچنین بیانیه ارزش ها مجموعه ای از معیارهای کیفی را به  فرایند را فراهم می

که برای ارزیابی ایده ها و مفاهیم جدیدی که در حین فرایند ظهور می  آورددست می 

 کند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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 گام دوم:
وم می پردازد و مقصد جامعه را با فرض تدا« به کجا می رویم؟»دوم مدل به سوال گام 

جهت گیری های جاری تعیین می کند. در این رابطه  روندهای جمعیت شناختی، 

اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و کالبدی باز شناسی شده و مباحث نوظهوری که 

 ممکن است شهر با آن مواجه شود را صورت بندی می کند.

 

 گام سوم :
در واقع این گام هسته می پردازد. « کجا می خواهیم باشیم»گام سوم مدل به سوال 

مرکزی فرایند چشم اندازسازی است که هدف آن تدوین چشم انداز چیزی است که 

شهر و روستا آرزو دارد در آینده به آن بدل شود. در این گام براساس سناریوی متحمل 

سناریوی مزبور سیمای جامعه را در آینده، در  یک سناریوی مرجع تدوین می شود.

سخگویی به روندهای بازشناسی شده و مباحث نوظهور به شیوه صورتی که مسیر پا

های سازگار با ارزش های محوری خود در پیش بگیرد نشان خواهد داد. نهایتاّ این 

تصویر آرمانی واقع گرایانه همان تصویری است که پس از از پاالیش به همراه مصورهای 

 الزم در قالب بیانیه رسمی چشم انداز ارائه می گردد.

 

 گام چهارم:
می پردازد. در « چگونه به آن جا برسیم؟» گام چهارم یعنی گام نهایی مدل به سوال 

این مرحله شهر و روستا جهت نیل به اهداف و چشم انداز مورد نظر برنامه ریزی می 

 کند. این مرحله از کار یک فرایند مستقل و کامل برنامه ریزی راهبردی یا اجرایی است.

انداز مدل ارگون است که برای جامعه روستایی بندر پرک بسیار بجا  مدل تدوین چشم

-نماینده تشکل زنان-و کاربردی است که در سه سطح جامعه محلی) نماینده جوانان

 -نماینده مدارس -شورا -افراد صاحب ایده و ...( ، مقامات محلی)دهیار-فعاالن اجتماعی

امام -بخشدار -قامات شهرستانی ) فرماندارنماینده خانه بهداشت و...( و م-نماینده بسیج

و نظر خواهی می  و ...( به عنوان ذینفعان اصلی این فرایند -نماینده هر اداره-جمعه

  باشند که برای تدوین چشم انداز روستا مهم هستند.
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بنابراین وجود چشم انداز و راهبرد، آینده واقع گرایانه را محقق می سازد و سرنوشت 

چشم انداز نمادی جذاب از تمامی  سمت رشد و توسعه حرکت می دهد.جامعه را به 

 مسائلی است که برای جامعه امکان پذیر است.


