نظريه پايه توسعه استان بوشهر
دس ساستبي تحمك اٞذاف چطٓا٘ذاص ثّٙذ ٔذت تٛسؼ ٝوطٛس٘ ،ظشي ٝپبي ٝتٛسؼّٔ ٝي  ٚخٟت ٌيشيٞبي آٔبيص سشصٔيٗ  ٚثب
تٛخ ٝث ٝسٙذ چطٓ ا٘ذاص تٛسؼ ٝاستبٖٔ ،أٔٛسيتٞبي اصّي ثشاي دستيبثي ث ٝتٛسؼ ٝدا٘ص پبي ٚ ٝدسيبٔحٛس استبٖ ثب تبويذ ثش
وبسثشد فٙبٚسيٟبي ثشتش  ٚايفبي ٘مص ٚيظّٔ ٜي  ٚثيٗ إِّّي دس حٛصٞ ٜبي تجارت خارجي وحمل و نقل ،گردشگري ،انرشي،
شيالت و آبسيپروري و محصوالت تخصصي كشاورزي استوارخواهذ بود.
دس ايٗ خٟت اصّيتشيٗ ساٞجشدٞبي تٛسؼ ٝاستبٖ ث ٝضشح صيش ٔيثبضذ:
 .1سبصٌبسي وّي ٝثش٘بٔٞ ٝبي تٛسؼ ٝاستبٖ ثب اِضأبت صيست ٔحيغي ثب تبويذ ثش حفبظت اص ٔٙبثغ آة  ٚخبن  ٚاوٛسيستٓ ٞبي
ٚيظ ٜدسيبييٛ٘ ،اس سبحّي  ٚخضايش.
 .2حفظ  ٚاستمبء خبيٍب ٜثشتش استبٖ ثؼٛٙاٖ لغت ّٔي تِٛيذ ا٘شطي  ،صٙبيغ پبييٗ دستي پتشٚضيٕي ٔ ،جبدالت تدبسي  ٚثيٗ إِّّي
،تىثيش  ٚپشٚسش آثضيبٖ ،وطت ٔحصٛالت خبسج اص فصُ  ٚتِٛيذ  ٚفشآٚسي خشٔب.
 .3تىٕيُ ص٘ديش ٜاسصش دس ثخص ٞبي ٔؼذٖ٘ ،فتٌ،بص  ٚپتشٚضيٕي ثش پبي ٝوبسثشد فٙبٚسيٟبي ثشتش.
 .4تٛسؼ ٝصٙبيغ دسيبيي  ٚفشاسبحُ دس ثخص ٞبي ثب اسصش افضٚد ٜثبال.
 .5تٛسؼ ٝخذٔبت ثشتش  ٚدا٘ص ثٙيبٖ ٔجتٙي ثش ٔضيت ٞبي استبٖ ثب تبويذ ثش خذٔبت ٔبِي،ثيٕ ٝاي ،ثبصسٌب٘ي ،ثٛسع  ٚخذٔبت فٙي-
ٟٔٙذسي.
 .6افضايص ٘مص آفشيٙي ٔٛثش دس ٔشاحُ تؼشيف،تصٛيت  ٚاخشاي عشح ٞبي ثضسي دس پ ٟٝٙسشصٔيٙي استبٖ.
 .7افضايص س ٟٓثٙبدس استبٖ اص ظشفيت ثٙبدس وطٛس ثب تبويذ ثش استمبء ثٙذس ثٛضٟش خٟت دستيبثي ث ٝخبيٍب ٜثٙذس ٘سُ سٔ ٚ ْٛشوض
ٔٙغم ٝاي خذٔبت ثشتش.
 .8تٛسؼ ٝصيشسبختٟبي ضجى ٝحُٕ ٘ ٚمُ سيّي  ٚخبد ٜاي ثٕٙظٛس تمٛيت ٔحٛس ٔيب٘ي وشيذٚس ضٕبَ -خٛٙة  ٚافضايص وبسوشد
تشا٘ضيتي وطٛس.
 .9تمٛيت پي٘ٛذ التصبد استبٖ ثب ثبصاسٞبي خٟب٘ي  ٚتٛسؼ ٝصبدسات ثب تبويذ ثش ايدبد ٔٙغم ٝآصاد تدبسي – صٙؼتي اص عشيك خزة
سشٔبي ،ٝفٗ آٚسي  ،دا٘ص فٙي  ٚافضايص ظشفيت سلبثت پزيشي.
 .10افضايص ثٟشٚ ٜسي  ٚاسصش افضٚد ٜدس ثخص وطبٚسصي اص عشيك ثٟش ٜثشداسي ثٟي ٝٙاص ٔٙبثغ آة  ،ثىبسٌيشي ضيٞ ٜٛبي ٘ٛيٗ
آثيبسي ،ا٘تخبة اٍِٛي ثٟي ٝٙوطت ،تِٛيذ ٌيبٞبٖ داسٚيئ ،حصٛالت اسٌب٘يه  ٚسبِٓ  ٚتٛسؼ ٝصٙبيغ تجذيّي  ٚتىٕيّي.
 .11ايدبد  ٚتمٛيت ٔٙبثغ پبيذاس تبٔيٗ آة اص عشيك ٟٔبس آثٟبي سغحي  ،احيبء  ٚتؼبدَ ثخطي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي  ٚاستفبد ٜاص
آثٟبي ٘بٔتؼبسف.
 .12استمبء اسصش آفشيٙي دس فؼبِيتٟبي آثضي پشٚسي اص عشيك افضايص وبسايي  ٚتٛٙع ٌٞ ٝ٘ٛب  ،تٛسؼ ٚ ٝتىثيش آثضيبٖ  ٚتمٛيت صٙبيغ
فشآٚسي.
 .13حفبظت  ٚتمٛيت رخبيش صيستي دسيبيي اص عشيك سبٔب٘ذٞي فؼبِيتٟبي ضيالتي  ٚتٛسؼ ٝصيستٍبٟٞبي دسيبيي.
 .14تٛسؼ ٝوبٟ٘٘ٛب ،خذٔبت  ٚصيشسبختٟبي صٙؼت ٌشدضٍشي ثب تبويذ ثش ٌشدضٍشي دسيبيي ،اوٛتٛسيسٓ  ٚتٛسيسٓ سالٔت.
 .15تٛسؼ ٚ ٝتمٛيت ٔشاوض خٕؼيتي ٔٛخٛد ثٕٙظٛس اسىبٖ خٕؼيت س ٚث ٝسضذ استبٖ  ،ثب تٛخ ٝث٘ ٝمص ٔ ٚبٔٛسيتٟبي تؼييٗ ضذٜ
ثشاي استبٖ دس ػشصّٔ ٝي.
 .16وبٞص ٔحذٚديت فضبيي تٛسؼٔ ٝشوض استبٖ ٌ ٚستشش ثخص ٞبي ٔسى٘ٛي ،فشٍٙٞيٌ،شدضٍشي  ٚتدبسي ثٙذس ثٛضٟش ثب
تبويذ ثش ا٘تمبَ پبدٌبٖ ٞب ٔ ٚشاوض ٘ظبٔي ث ٝخبسج اص ضٟش.
 .17تؼبدَ ثخطي ث ٝسبصٔبٖ فضبيي ثيٗ ٘ٛاحي خٛٙثي  ٚسبيش ٔٙبعك استبٖ – ٘بضي اص تٕشوض فؼبِيتٞبي ٔذسٖ صٙؼتي دس ثخص
خٛٙثي– اص عشيك تٛصيغ ٔتٛاصٖ فؼبِيتٟبي التصبدي دس پ ٟٝٙسشصٔيٗ.
 .18تٛسؼ ٝوبسآفشيٙي ،تٛٙع ثخطي ث ٝوست  ٚوبسٞبي سٚستبيي  ٚثٟجٛد سغح خذٔبت دس ٔٙبعك سٚستبيي ثٕٙظٛس ايدبد اضتغبَ ٚ
دسآٔذ ٚخٌّٛيشي اص ٟٔبخشت .
 .19تمٛيت أٙيت ٔٙبعك ٔشصي استبٖ اص عشيك تٛسؼ ٝصيشسبختٟب ،اسائ ٝتسٟيالت  ٚثٟجٛد ضشايظ ٔب٘ذٌبسي خٕؼيت.
 .20فشا ٓٞآٚسدٖ ثستشٞبي التصبدي  ٚصيشسبختي الصْ ثٙٔ ٝظٛس ايدبد تؼبدَ ثيٗ تٛسؼ ٝوب٘ٞ ٖٛبي تدبسي  ٚصٙؼتي  ٚتٛسؼٝ
ٔحّي ٘ ٚمبط پيشأ٘ٛي اص عشيك اِضاْ ٚاحذٞبي التصبدي ث ٝايفبي ٘مص ٔسئِٛيتٟبي اختٕبػي دس لجبَ خٛأغ ٔحّي ٟ٘ ٚبديٝٙ
سبصي آٖ ٕٞ ٚچٙيٗ تخصيص وبُٔ ا٘ٛاع ػٛاسض ٔ ٚبِيبت ٞب.

 .21استمبء تٛإ٘ٙذيٟبي ٔذيشيتي استبٖ ثب تبويذ ثشتٛسؼٔ ٝذيشيت حشف ٝاي  ،حشفٌ ٝشايي  ،تٛإ٘ٙذي ٞبي ثيٗ فشٍٙٞي  ٚضبيستٍي
ٞبي خٟب٘ي  ٚفشا ٓٞسبصي صٔيٞٝٙبي الصْ خٟت خزة ٔ ٚب٘ذٌبسي ٘يشٚي ا٘سب٘ي ٔتخصص  ٚوبسآفشيٗ.
 .22استمبي ضبخصٞبي تٛسؼ ٝا٘سب٘ي استبٖ ثب تٕشوض ثش ص٘بٖ  ،خٛا٘بٖ ٌ ٚشٜٞٚبي اختٕبػي آسيتپزيش.
 .23استمبء ويفيت اسائ ٝخذٔبت سالٔت اص عشيك ايدبد  ٚتٛسؼٔ ٝشاوض تخصصي  ٚفٛق تخصصي .
 .24حفظ ،تمٛيت ٌ ٚستشش ٛٞيت خّيح فبسع دس ٔميبع ّٔي ٙٔ ،غم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي اص عشيك تٛسؼ ٝفؼبِيتٟبي ػّٕي ،فشٍٙٞي ،
ٙٞشيٌ ،شدضٍشي  ٚثبصسٌب٘ي.
 .25حفبظت اص ٔيشاث ّٕٔٛع  ٚغيشّٕٔٛع وشا٘ ٝاي  ٚدسيبيي خّيح فبسع ثب تبويذ ثش تشٚيح فش ًٙٞثٔٛي  ٚسبٔب٘ذٞي ثبفت
ٔؼٕبسي تبسيخي-فشٍٙٞي ضٟشٞبي سبحّي استبٖ.
 .26تٛسؼ ٚ ٝتمٛيت ٔشاوض ػّٕي  ،پظٞٚطي  ٚفٙبٚسي ثٕٙظٛس دستيبثي ث ٝخبيٍب ٜثشتش دس ٘ظبْ ػّٓ  ٚفٙبٚسي ّٔي  ٚثيٗ إِّّي ثب
تبويذ ثش حٛصٞ ٜبي ٔشتجظ ثب دسيب ،ا٘شطي٘ ،فت ٌ،بص  ٚپتشٚضيٕي.
 .27تمٛيت آٔٛصضٟبي ػٕٔٛي  ٚفٙي  ٚحشف ٝاي ثب تٕشوض ثش ثٟجٛد ويفيت آٔٛصش  ٚتٛإ٘ٙذسبصي ٔٙبثغ ا٘سب٘ي.
 .28تمٛيت صيشسبختٟب  ٚعشاحي  ٚاخشاي ثش٘بٔٞ ٝبي ٚسصضي ثٕٙظٛس اسائ ٝخذٔبت دس سغح ٔٙغم ٝاي ّٔ ٚي ثب تٛخ ٝث ٝالّيٓ ٔٙبست
 ٚلبثّيت ٞبي استبٖ دس ٚسصضٟبي سبحّي  ٚآثي.
 .29تٛسؼ ٝوبسثشي  ٚصيشسبختٟبي فٙبٚسي استجبعبت  ٚاعالػبت ٕٞ ٚچٙيٗ تشٚيح فش ًٙٞدا٘ص ٌشايي

 ،وست  ٚوبس ٌشايي ٚ

وبسآفشيٙي ثٕٙظٛس دستيبثي ث ٝاٞذاف تٛسؼ ٝدا٘بيي ٔحٛس.
 .30تٛسؼ ٝفؼبِيتٞبي دا٘ص ثٙيبٖ دس ٌشايصٞبي اصّي تٛسؼ ٝاستبٖ  ٚحٕبيت اص تدبسي سبصي ٔحصٛالت فٙبٚسا٘ ٝاص عشيك
ايدبد وشيذٚس ػّٓ  ٚفٙبٚسي ثب تبويذ ثش فٙبٚسيٟبي صيستي٘ ،ب٘ ٚ ٛثٚ ٝيظ ٜپضضىي ٞست ٝاي  ٚدسيبيي.
 .31تٛسؼ ٝثش٘بٔٞ ٝبي الصْ ثشاي ايدبد  ٚثٟش ٜثشداسي اص ا٘شطيٟبي ٘ ٛثب تبويذ ثش ا٘شطي ٞبي خٛسضيذي ،ثبدي  ٚأٛاج دسيب.
 .32تمٛيت صيشسبختٟب  ٚاِضأبت پذافٙذ غيشػبُٔ دس استبٖ ثٚ ٝيظ ٜدس ٔٛسد عشحٟبي حسبع ٔب٘ٙذ ٘يشٌٚبٞ ٜست ٝاي ٙٔ ٚغمٚ ٝيظٜ
التصبدي – ا٘شطي پبسع  ٚتٛسؼ ٝضجى ٝاستجبعبت ٔيبٖ ثخطي ثيٗ سبصٔبٟ٘ب ٟ٘ ٚبدٞبي ٔختّف دِٚتي دس صٔئ ٝٙذيشيت ثٟيٝٙ
ثحشاٖ ٞب.

