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منطقه ویژه ، اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعاتدستگاههای اجرایی )ارائه گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی  -

 69در سال و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی( اقتصادی

  69در سال دستگاههای اجرایی فوق ارائه  برنامه ها و پروژه های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی  -

 اهم موارد مطروحه:

نفوذ تلفن  بیکسب و کار ارائه نمودند. ضر کردیبا رو یداخل یمحتوا دینفوذ تلفن همراه  و تول بیضر نهیرا در زم یاطالعات آمار یارتباطات و فناور  ریمد
منعقدد شدده    یفارس و پارک علم و فناور جیخل شگاهبا دان یتفاهم نامه ها 29در سال  نیبرابر شده است. همچن 4/4تا کنون در استان  29همراه از سال 

 خواهد شد. یمحتو دیاشتغال در تول جادیشدن آنها موجب ا ییاست که در صورت اجرا

 R andو  نگیانتشار، مارکت د،یشامل تول نیرید نیریعمده مجموعه د ی( عنوان داشتند بخش هانیرید نیریسبز )د شهیدر خصوص شرکت اند شانیا   

D دهد تدا برنامده    یآنها قرار م اریرا در اخت یکرده و امکانات ییکنند شناسا دیها را تول شنیمیان نیکه بتوانند ا ییها میشرکت در استان ها ت نیباشد. ا یم
 کنند. دیتول یمحل شیرا با گو ییها
نفر در منطقه ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند و چنانچه سرمایه در گردش الزم بدرای   097منطقه ویژه اقتصادی، بیان داشتند که هم اکنون  معاون   

 29احیا واحدهای موجود در سال  نفر می رسد. طرح احیا صدف، تعیین تکلیف اراضی صدرا، احداث دو پاالیشگاه و 077بنگاهها فراهم شود اشتغال آنها به 
 تا پایان این سال ایجاد شود.  یشغلفرصت  077در دستور کار است و پیش بینی می شود 

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مباحثی پیرامون بسته های پنج گانه مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی و اولویدت هدای اصدلی اداره کدل     
 سازی نیروی کار اشاره نمودند.تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بسته اشتغال و توانمند 

ن دانشگاهی عنوان نمدوده  کارورزی فارغ التحصیال را 29ن برنامه این اداره کل در سال کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمده تری اداره معاون 
اظهار داشتند که پدیش بیندی    و ،توضیحاتی در خصوص نحوه جذب این افراد و چگونه تعامل آن ها با دستگاه های اجرایی بیان نمودند سپس

یک تعاونی سهامی عام و یک تعاونی فراگیر ملی  29نفر در استان بوشهر در طرح کارورزی شرکت نمایند. همچنین طی سال  9777می شود 
 تشکیل می شود.در استان 

 در این جلسه پس از تبادل نظر اعضا موارد زیر به تصویب رسید.

 مصوبات:

)نظدام یکپارچده   خدود در قالدب فدرم نیپدا      29نسبت به تکمیل پروژه های اقتصاد مقاومتی سال  اقتصادی منطقه ویژهمقرر گردید  -
 اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نمایند.پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(

ایجاد اشتغال به دبیر خانه ستاد فرماندهی اقتصداد مقداومتی   مقرر گردید منطقه ویژه اقتصادی نسبت به ارائه برنامه های خود برای  -
 اقدام نماید.

مقرر گردید در نشست مشترکی با شرکت آب و فاضالب شهری و بنیاد مسکن مشکل فاضدالب پدروژه هدای مسدکن مهدر شدهر        -
 .بوشهر بررسی و مرتفع شود

 ی نسبت به اطالع رسانی به فارغ التحصیالن ذینفع در طرح کارورزی اقدام نمایند.اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعمقرر گردید -

خدود را در قالدب فدرم نظدام      29سدال  اقتصاد مقاومتی مقرر گردید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه طرح های پیشنهادی  -
حداکثر تا پایان هفته جاری به دبیرخانه سدتاد اقتصداد مقداومتی )سدازمان برنامده و      (نیپا )یکپارچه پایش و پیشبرد اقتصاد مقاومتی 

 بودجه( ارسال نماید.

با همکاری پارک علم و فناوری و سایر دستگاههای ذیربط زمینه سدازی الزم بدرای شدکل    مقرر گردید اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات  -
 استان را ایجاد نماید.گیری، آموزش و راهبری تیم های کاری برای تولید برنامه های دیرین دیرین و گیگول در 

بدا حضدور    مقرر گردید جلسه ای در خصوص تفاهم نامه شرکت سمک با دانشگاه خلیج فارس جهدت ایجداد مرکدز شدتاب دهندده      -
 افزایش اشتغال در استان برگزار گردد. دستگاههای ذیربط جهت 

بصدورت مکتدوب بده دبیرخانده      29متی سال ی اقتصاد مقاومقرر گردید اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به ارائه عملکرد پروژه ها -
 اقدام نماید.



هت اخذ برش استانی پروژه های ملدی سدال   ج ا وزارت متبوع خودبالزم  یمقرر گردید اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات رایزن -
 اقتصاد مقاومتی اقدام نمایند.داشته باشند و در اسرع وقت نسبت به اخذ و ارسال آن به دبیرخانه ستاد فرماندهی  29

 
 

 


