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 ساعت 5.5:مدت زمان جلسه صبح 01  ساعت جلسه: 4/5/69  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

 ارائه مفاد بسته های رونق تولید و اشتغال  -

 تولید و اشتغال در استان و پروژه های اقتصاد مقاومتیاداره کل شیالت در خصوص عملیاتی نمودن بسته های رونق  69ارائه برنامه های سال  -

 واگذاری اراضی پرورش میگو -

 پرورش میگوی متراکم -

 :اهم موارد مطروحه
 جلسرررره سررررنان  عماصررررداو تینبرررران مکرررراومنو رررررا نسررررنمر  ررررار  ررررم  نر روز      3/5/89مررررمر   8285121پیررررعو نعمت امرررره  رررر ار   

  عماصداو تینبان مکاومنو رعگزتر گعنید.سنان ای ن نع ساالری تسناصدتر محنعم و رئیس صبح ره ریاست آی 81رتس ساعت  4/5/89چهار  به 
سرازمان مرردیعیت و رعصامرره ریررزی و نریررع سرنان  عماصررداو تینبرران مکرراومنو تسررنان    ای ن نرع عررمو پررمر رئرریس محنررعم نر ترنردتی جلسرره ج ررا  آیرر    

و و اد   رد ررعتی نسرنیارو رره تاردتص تینبران مکراومنو         ترتئره ص منصرد. تینران تیرت رسرنه ارا رت جهرت نتر        نه اای روصق تملیرد و ت رنلا   گزتر و تز رس
صسبت ره گذ نه نتصسن د و ع متن نت ن د طرو نو مااره گذ رنه جلسراتو ررا نسرنیا  ارای تجعتیرو تسرنان نر تیرت ربرمه رعگرزتر  رد  تسرت و تصن رار                

ت نر رتسنای تجرعتی تیرت رسرنه ارا تردویت و نر جلسره سرنان  ترتئره ص ای رد. تلبنره هالر  نسرنیا  ارا رره تیرت                مو رون  ه نسنیا  اا رعصامه ع لیاتو رمن ر
 تمع مبانرت ص منصد لیکت صیازم د تصسجام ریننع و تعامل ممثعتع را سنان ملو رمن مو را  د.

  پرعوه  ارای مبرم  سرنان  عماصرداو تینبران       سپس طو مرعوری ررع ماممریرت ارای رنرت صر عت و معردن نر رسرنه ارای روصرق تملیرد و ت رنلا               
 رنت  ه هالباً ماایت تسناصو نت ن د ممرن رحث و تبان  ص ع یعتر گع ت.تیت مکاومنو نر 

ارای تملیرد آرزیران پعور رود صرید      رعصامره  نرت تمسرعه و تینبران مکراومنو رعصامره        نرررعتی  ری ت    :مهندس زنده بودی مدیرکل محترم شیالت     
ارای نییرعی تز ج لره صرید آرزیران نر       تمتص  ردی ارا و فع یرت تسرنان رعصامره      ولرو ررع تسراس    دتملید مااو نر یفس تععیف  رد  تسرت   نریایودآرزیان 

ر آ  اای نورد ج ع آوری ماایان نور ریرزد پرعورم مییرم نر یا ریه رونراصره م ردد پرعورم آرزیران نر سیسرنت ارای منرعت ت و هیرع  صیرز نر نسرنمر  را               
صفرع  عصرت    011تملیرد و ت رنلا  مرو را رد  ره پریت ری رو مرو  رمن ررال  ررع             تینبران مکراومنو نر سرالجاری تیجران    ارای مهرت    یعتر نترن. تز  ارص
ارزتر ترت    85اکنرار زیرع  نرت مییرمی پعور رو ر نره تسرت  ره ررال  ررع            4411نر تیت رنت تیجان  رمن. ا ن ریت نر تیرت سرا       89 للو طو سا  

 نر نسنمر  ار یعتر نترن.صیز ازتر تت  4ازتر تت و تملید مااو نر یفس ره میزتن  51رزیان نریایو نر سکف مییم تملید رمتاد  د. تثبیت تملید آ
 نر یرا  پیییرعی تسرت   ارزترتت   22د رون رمر  ر الو و نیلرت  ر الو ررا فع یرت تملیرد        3تجعتی طعح پعورم مییرم ربرمرت منرعت ت نر سرایت نلرمتر        

ررعتی پرعورم    مایه گرذتری وتگرذتر  رمن. نر یا ریه رونراصره م رد صیرز رننرو تز مرالعرات  رع ت  ری تو            ه تیت سایت اا رایسنو رره منکایریان سرع   
 251گرعنن ررا تجرعتی تیرت طرعح       آهراز مرو   89اکنرار  رعوش  رد  و تنتمره مرالعرات و ع لیرات تجعتیرو آن نر سرا           811رره مسرایت    مییمی منرعت ت 

  عصت  للو تیجان رمتاد  د.

ررعرس تز مسرائل تسرنان م کرت تسرت       و مرمثعتع ص رائیتد   وکعنارا رت تربیکر  تینبران مکراومنو روی   مبایرث نر  :اندار محتیرم آقای دکتر سیارری اسیت     
  تز نر م  منر تیت رسنه اا مرعح صند  را رد رررمر مثرا  سراماصداو  االارای ملرمتصود صمسرازی صاوگران ی رل و صکرل نریرایود تلییرع رویکرعن  االارای               

ملرره تینبرران کتز ج لرره مسررائل معرررمی ررره تیررت تسررنان تسررت  رره نر م و پررعنتزم آن نر تسررنان   ررره  االاررای  لرره تی رنه  ررداتز  االاررای  ررام ً سرر
تنتر   ل ص عت و معردن ررا ا کراری سرایع نسرنیا  ارای تجعتیرو رایسرنو طرو یر  طرعح جرامع مسرائلو ماص رد  نرنو                 تی غ صند  تست ولو مکاومنو

ممصنرراهد فع یررت  ررهعص اررای صرر عنو ا جررمتر ر ررانر و هیررع   رره منعایرر  رررا رحررث سرراماصداو  رراالی  سررازید سرراماصداو رررازترد صرر ایع پعنتز ررو و 
. ا ن ریت زصجیرع  پراییت نسرت پنعو ری ود      و نر جلسرات آترو سرنان ترتئره  رمن     دی تهیره   ر ر ملمتصو مو را د ره صمرت م سجت و   و را رعصامره زمران  

  تز فع یرت ارای رر  تسرنفان   رهعص ارای صر عنو تز ج لره مرمترنی تسرت  ره نر تیرت تسرنان              تامیت رمرتص تز عسلمیه تا نیلتد رت  تصردتزی و تسرنفان  
 رایسنو ره آن پعنترنه  من.

 .نر تنتمه پس تز رحث و تبان  ص ع سایع تعضای یایع نر جلسه ممترن زیع ره تبمی  رسید

 



 مکعر گعنیدمصوبات: 
 مصوبهاجرای تاریخ  دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه ردیف

8 
طعح اای ترتئه  د  نر زمی ه  ی ت سارنارم د  د  و نر یال  نو طعح ترتکاء فع یت آرزی 

نر جلسه تی د  سنان  دپعوری و ساماصداو صیانی را نر ص ع گع نت  لیه یلکه اای ممثع نر طعح
 . عماصداو تینبان مکاومنو مرعح  من

 88/5/89  ی تتنتر   ل 

2 
مالکیت ترتیو نر صکاطو  ه مکاصیست تملید مییمی پعور و ره صمرت  علو تست وتگذتری 

 ه طعح تجعتیو ربمرت  م  منعت ت  یارل تصنکا  رمتاد رمن)صامنعت ت( وجمن صدترن و نر صمرتو 
 را د.

  ی تتنتر   ل 
 مدیعیت تممر ترتیو

 مسن ع

3 
  ی تتنتر   ل  پعورم مییم ر ماصع تست.  ی تو صع اً رعتی سیسنت اای  م  منعت ت اای تیجان  هعص

 سازمان جهان  ناورزی
 مسن ع

4 
و نر جلسات سنان  عماصداو مننص  رمن رت اع نسنیااو تجعتیو ی  تا سه طعح  ارص 

 تینبان مکاومنو ترتئه ص اید. 
 28/5/89-38  لیه نسنیا  اای تجعتیو

 
 .را ذ ع صلمتت رات ه یا ت  82:31 جلسه نر ساعت

 

 


