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 "بسمه تعالی"

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
 

 ساػت 1/ 5هست ظهاى جلسِ: 17  ساػت جلسِ: 17/4/97  تاضید جلسِ:

 دستور کار جلسه:

  اظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی سزستگاُ ّای اجطایی تَسط  1397پطٍغُ ّای قاتل ٍاگصاضی سال اضائِ گعاضضی اظ  -

ضفااُ اجتوااػی ٍ زساتگاُ     ٍاضائِ گعاضضی اظ ضًٍس پطزاذت تسْیالت فطاگیط ٍ اضتغال پایساض هٌاطق ضٍستایی ٍ ػطایطی تَسط ازاضُ کل تؼاٍى، کااض   -
 ّای اجطایی شیطتط

 ٌؼت، هؼسى ٍ تجاضتت ّای پلیوط ٍ هثاضک تَسط تاًک ّای ػاهل ٍ ساظهاى غضًٍق تَلیس ٍ ضفغ هَاًغ تَلیس ضطکاضائِ گعاضش پطزاذت تسْیالت  -

 اهم موارد مطروحه:
. زض ًٍس استاًساض هحتطم تطگعاض گطزیسجلسِ ستاز فطهاًسّی اقتػاز هقاٍهتی استاى تِ ضیاست جٌاب آقای گطا 16/4/97هَضخ  181019پیطٍ زػَتٌاهِ ضواضُ   

پطزاذت تسْیالت اضتغال  گعاضضی اظ ضًٍس فطهاًسّی اقتػاز هقاٍهتیایي جلسِ اتتسا آقای زکتط ػَؼ پَض ضئیس ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ٍ زتیط ستاز 
اقتػازی  پایساض ضٍستایی ٍ ػطایطی، اضتغال فطاگیط ٍ ضًٍق تَلیس ٍ پیططفت حاغلِ زض ایي ظهیٌِ طی یک هاِّ اذیط ٍ ّوچٌیي سْن ّط یک اظ ترص ّای

 اضائِ ًوَزًس. اظ تسْیالت اضتغال پایساض ضٍستایی ٍ ػطایطی
احػاء ضسُ است ٍ زض ّفتِ آتی  اهِ ایطاى تیاى زاضتٌس کِ پطٍغُ ّای ػوطاًی قاتل ٍاگصاضی تِ ترص ذػَغی تا ّوکاضی زستگاُ ّای اجطایی استاىزض از
 هَضز تاظًگطی قطاض ذَاّس گطفت. ز تا حضَض آى زستگاُ ّاهجس
تسْیالت زالیل استقثال کوتط اظ تسْیالت اضتغال فطاگیط ٍ ًحَُ ضا زض ذػَظ ٍضؼیت جصب هطالثی ، کاض ٍ ضفاُ اجتواػی کل تؼاٍى هسیطسپس    

تسْیالت اضتغال فطاگیط، اضتغال پایساض ضٍستایی ٍ ػطایطی  تپطزاذت یاضاًِ ّا اضائِ ًوَزًس ٍ تاًک ّا ػاهل ًیع تِ تططیح گعاضضات ذَز زض ذػَظ پطزاذ
 ذػَظ ضطکت غٌؼتی هثاضک پطزاذتٌس. ی تسْیل ٍ ضفغ هَاًغ تَلیس زضهلضًٍق تَلیس ٍ هػَتات کاضگطٍُ 

تؼییي تکلیا    ، زض ضْط تَضْطترػػی تسْیالت تِ ٍیػُ تسْیالت احساث تیواضستاى پطزاذت  زض پایاى جٌاب آقای گطاًٍس استاًساض هحتطم تط تسطیغ زض ضًٍس
ٍ ، هثاضکغٌؼتی تسْیالت ضطکت  پیگیاطی هساائل ٍ هطاکالت ضاطکت     ٍ  ُ اضاتغال تطضسی هجسز ططح ّای تطگطتی تَسط تاًک ّا تَسط زتیطذاًِ کااضگط

 غٌؼتی پلیوط تاکیس ًوَزًس.
 زض پایاى پس اظ تحج ٍ تثازل ًظط اػضای حاضط زض جلسِ هَاضز ظیط تِ تػَیة ضسیس.

 

 هقطض گطزیسمصوبات: 
 تاضید اًجام زستگاُ پیگیطی کٌٌسُ ػٌَاى هػَتِ ضزی 

1 
ٍ تاییسیاِ  تَسط تاًک ّاای ػاهال   یاضاًِ تسْیالت اضتغال فطاگیط پس اظ پطزاذت ایي تسْیالت  

ططح ٍ تحقاق  ازاضُ کل تؼاٍى، کاض ٍ ضفاُ اجتواػی ٍ ازاضُ کل تاهیي اجتواػی هثٌی تط فؼال تَزى 
 .اظ ظهاى سطضسیس اٍلیي قسط هحاسثِ ٍ پطزاذت ضَز اضتغال هَضز تؼْس 

 -ٍ ضفاُ اجتواػیازاضُ کل تؼاٍى کاض 
تاًک ّای  -ازاضُ کل تاهیي اجتواػی

 زستگاُ ّای شیطتط -ػاهل
 هستوط

2 

اء ّط ضغل هتٌاسة تاا ضاطایط اساتاى ًوای تاضاس لاصا       ٌکِ سق  پطزاذت تسْیالت تِ اظًظط تِ ای
ضسُ، ًسثت تاِ   تسْیالت پطزاذتزتیطذاًِ کاضگطٍُ اضتغال تا ضٍیکطز ایجاز حساکخط اضتغال تِ اظاء 

احػاء تسْیالت الظم تطای ایجاز ّط ضغل زض ترص ّای هرتل  اقتػاازی اقاسام ٍ ًتاایا ضا تاِ     
 ٍظاضت هتثَع هٌؼکس ٍ پیگیطی ًوایٌس.

 27/4/97 ازاضُ کل تؼاٍى کاض ٍ ضفاُ اجتواػی

3 
زض ضْط تَضاْط   ترػػی تاًک تجاضت ًسثت تِ پطزاذت تسْیالت هػَب ضسُ احساث تیواضستاى

 تسطیغ ًوایس.
 27/4/97 تاًک تجاضت

4 
ضٍظ اظ تطگعاضی ایي جلسِ تاًک ّاای ػاهال ًساثت تاِ اجاطای هػاَتات        10حساکخط ظطف هست 

جلسِ کاضگطٍُ هلی تسْیل ٍ ضفغ هَاًغ تَلیس زض ذػَظ هطکالت ضطکت غٌؼتی هثااضک اقاسام   
 ًوایٌس.

ساظهاى غٌؼت،  -تاًک ّای ػاهل
 هؼسى ٍ تجاضت

27/4/97 

5 

هلی تسْیل ٍ ضفغ هَاًغ تَلیاس تَساط تاًاک ّاای ػاهال      ًظط تِ ایٌکِ اجطای هػَتات کاضگطٍُ 
هستلعم اًجام فطآیٌس ّای ظهاى تط زیگطی است کِ اظ سطح هلی تِ ایاي تاًاک ّاا تکلیا  ضاسُ      
است لصا جْت تسطیغ زض اًجام اهَض، ساظهاى غٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت طی هکاتثاِ ای تاا کااضگطٍُ    

 اضائِ ًوایٌس.  ّاتطای اغالح ایي فطایٌسضا   هلی پیطٌْازات الظم 

 25/4/97 ساظهاى غٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت

 تسْیالت پطزاذت ضسُ تِ ضطکت سیواى زضتستاى زض ساهاًِ کاضا حثت ضَز. 6
 -ازاضُ کل تؼاٍى کاض ٍ ضفاُ اجتواػی

 تاًک هلت
25/4/97 
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 تاضید اًجام زستگاُ پیگیطی کٌٌسُ ػٌَاى هػَتِ ضزی 

7 
تطگعاضی ایي جلسِ ًسثت تِ تؼییي تکلی  ططح ّای تطگطتی حساکخط ظطف زٍ ّفتِ اظ ظهاى 
 اظ تاًک ّای ػاهل اقسام ضَز.

 -ازاضُ کل تؼاٍى کاض ٍ ضفاُ اجتواػی
هؼاًٍت ّواٌّگی  -تاًک ّای ػاهل

اهَض اقتػازی ٍ تَسؼِ هٌاتغ اًساًی 
 استاًساضی

27/4/97 

8 
گعاضش ٍضؼیت جصب تسْیالت اضتغال فطاگیط، اضتغال پایساض ضٍساتایی ٍ ػطاایطی ٍ ضًٍاق    

هؼاًٍت ّواٌّگی اهَض اقتػاازی   ضیعی ٍساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ّفتگی تِتِ غَضت تَلیس 
 ٍ تَسؼِ هٌاتغ اًساًی استاًساضی اضسال ضَز.

 – ازاضُ کل تؼاٍى کاض ٍ ضفاُ اجتواػی
 ساظهاى غٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت

 هستوط

9 
ساظهاى غٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت ًسثت تِ حل هطکالت گطٍُ غٌؼتی پلیوط اظ ططیق کاضگطٍُ 

 تَلیس اقسام ًوایس. هَاًغهلی تسْیل ٍ ضفغ 
 30/4/97 ساظهاى غٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت

10 
گاصاضی تاِ تراص    پطٍغُ ّای ػوطاًای قاتال ٍا  ًسثت تِ اًجام فطاذَاى ّای اجطایی  زستگاُ

 گطزیسُ است اقسام ًوایٌس .کِ تا ّوکاضی ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی احػا  ذػَغی 
 –ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی 
 زستگاُ ّای اجطایی

30/4/97 

11 
ٍاگصاضی پطٍغُ ّای ػوطاًی تِ ترص ذػَغی تاِ ػٌاَاى یکای اظ ضااذع ّاای اضظیااتی       

 لحاظ ضَز. 97زض سال ػولکطز هسیطاى زستگاُ ّای اجطایی 
 28/12/97 ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی

 

 


