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 "بسمه تعالی"

 جلسه ستاد فرهاندهی اقتصاد هقاوهتی استاى بوشهر
 

 ساػت 1/ 5هست ظهاى جلسِ: 11  ساػت جلسِ: 7/5/97: تاضید جلسِ

 دستور کار جلسه:

 اضائِ گعاضضی اظ عطح تَسؼِ ًیطٍگاّْای ذَضضیسی زض ضٍستاّای استاى تَسظ پاضن ػلن ٍ فٌاٍضی -
فطاگیط ٍ اضتغال پایساض زض هٌاعك ضٍستایی ٍ ػطایطی تَسظ ازاضُ ول تؼاٍى، واض ٍ ضفاُ اجتواػی ، زستگاّْای اجطایی شیطتظ  اضائِ گعاضضی اظ پطزاذت تسْیالت  -

 ٍ تاًه ّای ػاهل.

 تَسظ ساظهاى صٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت 97اضائِ گعاضضی  اظ تطًاهِ ّای استاًی ساظهاى صٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت زض حَظُ التصاز هماٍهتی زض سال  -

 اضائِ گعاضضی اظ هسائل ٍ هطىالت تیوِ ای ضطوت پتطٍضیوی واٍیاى تَسظ هسیط ول تاهیي اجتواػی ٍ هسیط ػاهل ضطوت پتطٍضیوی واٍیاى -
 سایط هَاضز -

 اهن هوارد هطروحه:

. زض ایي ًٍس استاًساض هحتطم تطگعاض گطزیسجلسِ ستاز فطهاًسّی التصاز هماٍهتی استاى تِ ضیاست جٌاب آلای گطا  6/5/97هَضخ  221312پیطٍ زػَتٌاهِ ضواضُ   
گعاضضی اظ ضًٍس پطزاذت تسْیالت اضتغال پایساض  هماٍهتی جلسِ اتتسا آلای زوتط ػَض پَض ضئیس ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ٍ زتیط ستاز فطهاًسّی التصاز

زض یس ًوَزًس، ضٍستایی ٍ ػطایطی ٍ اضتغال فطاگیط ٍ آهاض عطح ّای تطگطتی اظ تاًه ّا اضائِ ٍ تط زلت ًظط تاًه ّا تطای پصیطش عطح ّای اضسال ضسُ تاو
هیلیاضز ضیال تسْیالت  220هثلغ عطح تا  37هیلیاضز ضیال ٍ اضتغال فطاگیط  500عطح تا هثلغ  263لالة تسْیالت اضتغال پایساض ضٍستایی ٍ ػطایطی تاوٌَى تِ 

ّوچٌیي ایطاى زض ظهیٌِ ظطفیت  زضصس هی تاضس. 25ٍ ًسثت عطح ّای تطگطت زازُ ضسُ اظ سَی تاًه ّا تِ عطح ّای اضسال ضسُ زض حسٍز پطزاذت ضسُ 
اظ جولِ فؼالیت ّای هطوَل ایي آئیي ًاهِ ضاهل تاظساظی ٍ ًَساظی  97لاًَى تَزجِ سال  18ّای ایجاز ضسُ زض لالة آئیي ًاهِ اجطایی تٌس )الف( تثصطُ 

 هغالثی تیاى زاضتٌس. زضصس ٍ غیطُ  60صٌایغ، تىویل ٍ ضاُ اًساظی عطح ّای وطاٍضظی، صٌؼتی ٍ هؼسًی ًیوِ توام ترص ذصَصی تا پیططفت فیعیىی تاالی 

تِ ًسثت تسْیالت هصَب تاًه ّا اضائِ ًوَزًس ٍ تیاى زاضتٌس وِ ػوسُ  ضی اظ هیعاى پطزاذت تسْیالتگعاض هدیرکل تعاوى، کار و رفاه اجتواعی

. زض ذصَظ عطح ّای تطگطتی ًیع جلساتی تا زستگاّْای تسْیالت هصَب تاًه ّا تا عطح ّایی وِ زض زست السام هی تاضس تِ ظٍزی جصب ذَاّس ضس
    ضسُ است ٍ ػوسُ هطىل هتماضیاى هطتَط تِ تاهیي ٍحایك هی تاضس.  اجطایی، تاًه ّای ػاهل ٍ هتماضیاى تطگعاض

حس زض ایي ًطست گعاضضی اظ ًحَُ اجطایی ضسى عطح ًیطٍگاّْای ذَضضیسی تَسظ ضئیس پاضن ػلن ٍ فٌاٍضی اضائِ ضس ایطاى ّعیٌِ ّای احساث یه ٍا
طهایِ ٍ زضآهسّا ٍ هعایای حاصل اظ اجطای ایي عطح تِ ٍیژُ تطای الطاض ون زضآهس ٍ ویلَ ٍات تا پٌل ّای تَلیس زاذلی، ظهاى تطگطت س 10ًیطٍگاُ ذَضضیسی 

 تحت پَضص ساظهاى ّای حوایتی ضا تیاى زاضتٌس.

 ٍ هطتَط تِ تسّی ّای تاهیي اجتواػی ضطوت پتطٍضیوی واٍیاى هطىالت یاستاندار یو توسعه هنابع انسان یاهور اقتصاد یهعاوى هواهنگ 

  . صازضات ٍ ٍاضزات زام ظًسُ تَسظ ضطوت ذاضجی ضا هغطح ًوَزًس ٍ تَسظ هسیط ول تاهیي اجتواػی ٍ هسیط ول زاهپعضىی تَضیحات الظم اضائِ ضس

تط تسطیغ زض ضًٍس تطضسی ٍ پطزاذت عطح ّای تسْیالتی تَسظ تاًه ّای ػاهل، استفازُ اظ ظطفیت تٌیاز تطوت ٍ  جناب آقای گراوند استاندار هحترم  

ٍ ضاُ  تا هطاضوت فطهاًساضاى، ترطساضاى ٍ زّیاضاى 18هستضؼفاى زض حَظُ ّای ضیالت، گطزضگطی ٍ غیطُ، استفازُ اظ ظطفیت ّای لاًًَی تٌس )الف( تثصطُ 
 تاویس ًوَزًس. ذَضضیسی تا ًظاضت پاضن ػلن ٍ فٌاٍضیاًساظی ًیطٍگاّْای 
  ، تِ جلسِ آتی هَوَل ضس.اضائِ گعاضش تطًاهِ ّای استاًی ساظهاى صٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت زض حَظُ التصاز هماٍهتیتِ زلیل ضیك ٍلت 

 زض پایاى پس اظ تحج ٍ تثازل ًظط اػضای حاضط زض جلسِ هَاضز ظیط تِ تصَیة ضسیس. 

 گطزیس همطض: هصوبات
 جطای هصَتِتاضید ا ػٌَاى هصَتِ ضزیف

1 
ٍ هسیط ول تاهیي اجتواػی ٍ ًوایٌسُ  یاستاًساض یٍ تَسؼِ هٌاتغ اًساً یاهَض التصاز یّواٌّگجلسِ ای تا حضَض هؼاٍى 

ضطوت پتطٍضیوی واٍیاى تطىیل ٍ ًسثت تِ حل هطىالت ضطوت هصوَض زض ذصَظ تسّی ّای تاهیي اجتواػی السام ٍ 
 ًتیجِ زض جلسِ آتی ستاز فطهاًسّی التصاز هماٍهتی اضائِ گطزز.

17/5/97 

2 
ُ ول تؼاٍى، واض ٍ ضفاُ اجتواػی ضوي هىاتثِ ای تا ٍظاضت تِ هٌظَض تسطیغ زض ضًٍس پطزاذت تسْیالت تِ هتماضیاى ازاض

هتثَع زض ذصَظ افعایص اذتیاضات صٌسٍق واضآفطیٌی اهیس استاى تطای پطزاذت تسْیالت اضتغال پایساض ضٍستایی ٍ ػطایطی 
 هیلیاضز ضیال السام ًوایس. 20تا سمف 

14/5/97 

 
 



2 
 

 
 :اداهه هصوبات

 

 اجطای هصَتِ تاضید ػٌَاى هصَتِ ضزیف

3 
هؼاًٍت اهَض ػوطاًی استاًساضی ًسثت تِ  تاوٌَى ػسم پطزاذت تسْیالت احساث تیواضستاى ترصصی تَضْطتا تَجِ تِ 

ًتایج ضا تِ زتیطذاًِ ستاز فطهاًسّی التصاز هماٍهتی گعاضش  ٍتیواضستاى السام  آذطیي ٍضؼیت تغییط واضتطی ایيتطضسی 
 ًوایس.

14/5/97 

4 
حثت تسْیالت پطزاذت ضسُ تِ ضطوت ازاضُ ول تؼاٍى، واض ٍ ضفاُ اجتواػی ٍ ساظهاى صٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت، ًسثت تِ 

 السام ًوایٌس.سیواى زضتستاى زض ساهاًِ واضا اظ عطیك ٍظاضتراًِ ّای هتثَع 
20/5/97 

5 

ٍ جْاز وطاٍضظی ًسثت تِ اذص تِ هٌظَض ضفغ ًیاظّای وطَض تِ گَضت لطهع، ساظهاى ّای  صٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت 
اظ ٍظاضت هتثَع السام ًوایٌس. زض  «  Trust For Trading » تا ػٌَاى هجَظ ٍاضزات ٍ صازضات زام  تطای ضطوت  لغطی
 ضاس زام صازض ًوایس.  1ضاس زام ٍاضزاتی تِ استاى  3ایي ظهیٌِ ضطوت هصوَض هتؼْس است وِ تِ اظا ّط 

20/5/97 

6 
حسة زضذَاست ضطوت فَق الصوط ساذتواى لطًغیٌِ زاهپعضىی ٍالغ زض ضٍستای احوسی، تَسظ ازاضُ ول زاهپعضىی 

 سال زض اذتیاض ضطوت هصوَض لطاض گیطز.  5تِ صَضت اجاضُ تِ هست 
30/5/97 

7 

هٌاسثی تطای هطاضوت زض ًظط تِ ایٌىِ تٌیاز تطوت، تٌیاز هستضؼفاى ٍ ستاز اجطایی فطهاى اهام )ضُ( زاضای ظطفیت ّای 
اجطای عطح ّای ضیالتی، وطاٍضظی، گطزضگطی ٍ صٌؼت هی تاضٌس، زستگاّْای شیطتظ زض حَظُ ّای هصوَض هَظفٌس 
ًسثت تِ تْیِ تستِ ّای پیطٌْازی ذَز تِ تفىیه ّط ضْطستاى تطای تْطُ گیطی اظ ایي ظطفیت السام ٍ گعاضش ذَز 

 هماٍهتی اضائِ ًوایٌس.ضا زض جلسِ آتی ستاز فطهاًسّی التصاز 

20/5/97 

8 

پاضن ػلن ٍ فٌاٍضی تِ ػٌَاى هجطی ٍ ًاظط عطح ًیطٍگاّْای ذَضضیسی ضوي تطگعاضی ًطست ّای هطتطوی تا 
ضطوت تَظیغ ًیطٍی تطق، وویتِ اهساز اهام ذویٌی )ضُ( ،ازاضُ ول تْعیستی، ازاضُ ول اٍلاف ٍ اهَض ذیطیِ ٍ صٌسٍق 

ٍ واضّای اجطایی ایي عطح تِ ٍیژُ تطای ضٍستائیاى تحت پَضص ًْازّای  ائِ فطآیٌس ٍ ساظواضآفطیٌی اهیس ًسثت تِ اض
 حوایتی تِ تفىیه ّط ضْطستاى السام ٍ ًتیجِ ضا زض جلسات آتی ستاز فطهاًسّی التصاز هماٍهتی اضائِ ًوایس.

24/5/97 

9 

تطتیثی اتراش ًوایس وِ هسزجَیاى تحت پَضص ازاضُ ول وویتِ اهساز اهام ذویٌی )ضُ( تا ّواٌّگی ساظهاى هطوعی ذَز 
پس اظ اجطای عطح ًیطٍگاّْای ذَضضیسی تا ظهاى تاظپطزاذت واهل تسْیالت اظ حوایت ّای الظم هغاتك ضٍیِ هَجَز 

 تطذَضزاض ضًَس.
 هستوط

10 
ولیِ زستگاّْای )پیَست( 1397( هازُ ٍاحسُ لاًَى تَزجِ سال 18آئیي ًاهِ اجطایی تٌس )الف( تثصطُ ) 4هغاتك هازُ 

 اجطایی شیطتظ ًسثت تِ اػالم فطاذَاى تطای جصب هتماضیاى تا ضػایت سْن ضْطستاى السام ًوایٌس.
30/5/97 

 
 
 
 

 

 


