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 "بسمه تعالی"

 جلسه ستاد فرهاندهی اقتصاد هقاوهتی استان بوشهر
 

 ساعت 2/0هدت زهان جلسه: 01  ساعت جلسه: 52/7/77تاریخ جلسه:  

 دستور کار جلسه:

فطسَزُ تَسط ازاضُ ول ضاُ ٍ زض ذصَظ احیب ثبفت ّبی  1397( لبًَى ثَزجِ سبل 18اضائِ گعاضضی اظ  ًحَُ اجطایی ضسى آییي ًبهِ اجطایی ثٌس )الف( تجصطُ ) -
 ضْطسبظی ٍ سبیط زستگبّْبی شیطثط

 اضائِ گعاضضی اظ ٍاگصاضی پطٍغُ ّبی ػوطاًی تَسط زستگبّْبی اجطایی شیطثط -

 اضائِ گعاضضی اظ پطزاذت تسْیالت اضتـبل ظا  تَسط  زفتط اهَض ضٍستبیی ٍ ضَضاّب ٍ ثبًه سیٌب -

اتبق ثبظضگبًی، رص وطبٍضظی ثط اسبس تؼطفِ ّبی هَجَز هَضَع هصَثِ اٍلیي جلسِ ضَضای گفتگَ تَسط  هحبسجِ لیوت حبهل ّبی اًطغی ولیِ ٍاحسّبثی ث -
 ٍ زستگبّْبی اجطایی شیطثط صٌبیغ ، هؼبزى ٍ وطبٍضظی

 سبیط هَاضز -

 اهن هوارد هطروحه:

جلسِ ستبز فطهبًسّی التصبز همبٍهتی استبى ثِ ضیبست جٌبة آلبی گطاًٍس استبًساض  24/7/97هَضخ  387167 پیطٍ زػَتٌبهِ ضوبضُ   
زض آؿبظ جلسِ جٌبة آلبی زوتط ثطگعاض گطزیس. زض هحل سبلي ضوبضُ یه جلسبت استبًساضی  25/7/1397زض ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ هحتطم 

زٍلت زض حَظُ ػوطاًی  ثیبى زاضتٌس وِ همبٍهتی هبًسّی التصبز ػَض پَض ضئیس هحتطم سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی ٍ زثیط ستبز فط
حوبیت اظ ایجبز اضتـبل هَلس  18تجصطُ ، زًجبل هی وٌس 97لبًَى ثَزجِ سبل  19ٍ  18ٍ اضتـبل زٍ پطٍغُ ثعضي ضا زض لبلت تجصطُ ّبی 

 18زض ضاستبی تجصطُ است. ٍاگصاضی ططح ّبی ػوطاًی ثِ ثرص ذصَصی  19ٍ پبیساض ثب استفبزُ اظ سبظٍوبضّبی تطَیمی ٍ تجصطُ 
ًبهِ ضیعی ثِ لبًَى حسٍزا زُ جلسِ وبضضٌبسی ثب حضَض زستگبّْبی اجطایی شیطثط ثطای ثبظآفطیٌی ضْطی پبیساض زض سبظهبى هسیطیت ٍ ثط

 هٌظَض ضسیسى ثِ یه چبضچَة سیبستی تطىیل ضسُ وِ زض ًْبیت هٌجط ثِ تْیِ یه ثستِ تطَیمی ضسُ است.

ّىتبض ّستٌسوِ اظ  1685ضْط استبى زاضای ثبفت فطسَزُ ٍ ًبوبضآهس ثب هسبحت  38ضْط اظ هجوَع  12 هدیر کل راه و شهرسازی:

 400پالن ٍ هبثمی سىًَتگبُ ؿیط ضسوی است. طی سبل ّبی گصضتِ زٍلت هجلؾ  8000ّىتبض سىًَتگبُ ضسوی ثب  877ایي سطح 
الجتِ ّطچٌس زٍلت هتؼْس ثِ پطزاذت زضصسی اظ زضصس تسْیالت پطزاذت ًوَزُ است  18هیلیَى ضیبل ثِ اظا ّط ٍاحس هسىًَی ثب سَز 

یل سَز ثبالی ایي تسْیالت استمجبل چٌساًی اظ آى ثِ زلسَز تسْیالت ثِ ػٌَاى یبضاًِ ثَزُ است اهب ثِ زلیل ػسم تحمك ایي اهط ٍ 
ٍ هطَق ّبیی وِ زض لبلت  18ٍاحس هؼطفی ثِ ثبًه صَضت گطفتِ است. ثب اجطایی ضسى ثٌس الف تجصطُ  300،  96ًطسُ است ٍ زض سبل 

ثطای ًَسبظی ثبفت وِ ضبّس افعایص تمبضب تجصطُ هصوَض ٍ ّوچٌیي هطَق  ّبیی وِ تَسط ضْطزاضی لحبظ ضسُ است اهیس هی ضٍز 
ٍ  ّبی فطسَزُ ثبضین، اظ جولِ هطَق ّبی هٌظَض ضسُ هی تَاى ثِ وبّص ػَاضض صسٍض پطٍاًِ، وبّص ّعیٌِ اًطؼبثبت آة، ثطق ٍ گبظ

   وبّص ًطخ سَز تسْیالت اضبضُ ًوَز. 

صَضت تصَیت تحَل ثعضگی : ثطای ثبفت فطسَزُ زض هٌبطك جٌَثی ططح تفصیلی ثِ ٍظاضت وطَض اضسبل ضسُ ٍ زض  شهردار بوشهر

ضا ثطای اضائِ الیحِ ثِ ضَضای ضْط ثطای اػطب ضْطزاضی ثَضْط  ٍی آهبزگیزض ایي ثبفت اظ ًظط تطاون ٍ سطح اضـبل اتفبق ذَاّس افتبز. 
 هؼبفیت ػَاضض سبذتوبًی اػالم ًوَزًس.

 دستور کار دوم:

ًطست ّبی هتؼسز ثب زستگبّْبی اجطایی ثطای ٍاگصاضی ططح ّبی  زض  ثیبى زاضتٌس وِ  ضئیس هحتطم سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی
طی چٌسیي جلسِ وویتِ تصوین ثِ ٍاگصاضی وِ ثِ صَضت هتوطوع زض سبظهبى ٍ گطزیس  لبثل ٍاگصاضی ضٌبسبیی پطٍغُ 180 تؼسازػوطاًی 

گصاضی ثِ زستگبّْبی اجطایی اثالؽ گطزیسُ هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی ثطگعاض گطزیس پطٍغُ ّبی لبثل ٍاگصاضی ثطای طی هطاحل ٍ فطآیٌس ٍا
ٍی زض  .است. ایطبى اظْبض ًوَزًس وِ ایي پطٍغُ ّب ثِ فطهبًساضی ّبی استبى ًیع ثطای پیگیطی هَضَع زض ضْطستبى اثالؽ ضسُ است

ِ فٌی، هبلی ٍ تَجیثبضگصاضی ضسُ است ٍ ازاهِ ثیبى ًوَزًس وِ ذالصِ ای اظ هطرصبت پطٍغُ ّبی لبثل ٍاگصاضی زض سبهبًِ هلی 
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ثطای سبیط زستگبّْب ًیع السام الظم ثطای هؼطفی تَسط ثطذی اظ زستگبّْبی اجطایی زض حبل اًجبم هی ثبضس ٍ ًیع ططح ّب  ایي التصبزی
 هطبٍض شیصالح صَضت گطفتِ است.

پبیبى وبض هی ثبضس وِ یىی اظ هطىالتی وِ فضبّبی ٍضظضی ثطای ٍاگصاضی زاضًس ًساضتي سٌس ثجتی ٍ یر کل ورزش و جوانان: هس

 اًتظبض هی ضٍز ضْطزاضی ٍ  ازاضُ ول ثجت ٍ اسٌبز ًسجت ثِ حل ایي هطىل السام ًوبیٌس.

 دستور کار سوم:

 ضا 97ٍ ثطًبهِ ّبی سبل  96زض سبل اضتـبل ظا ضٍستبیی گعاضضی اظ جصة تسْیالت :  هدیر کل دفتر اهور روستایی و شوراها 

 388وِ تبوٌَى  ضسیسُ استتصَیت  ضـل ثِ 627هیلیبضز ضیبل تسْیالت ثب ایجبز   400ثطای ایي استبى  96ًوَزًس. زض سبل  اضائِ
هیلیبضز ضیبل آى زض جلسبت ثطضسی ضسُ ٍ زض  87هیلیبضز ضیبل هصَة ضسُ وِ  250هیلیبضز ضیبل آى هحمك ضسُ است. زض سبل جبضی ًیع 

ططح فطصتی فطاّن ضسُ تب ططح ّبیی وِ اظ ططیك ثطًبهِ اضتـبل پبیساض ضٍستبیی ٍ ػطبیطی اهىبى  حبل اضسبل ثِ ثبًه است.زض ایي
اًجبم ضسُ ٍ ػوسُ ططح ّبی اضسبل ضسُ اظ  97تَظیغ ضْطستبًی تسْیالت سبل  زضیبفت تسْیالت ضا ًساضًس، هس ًظط لطاض گیطًس.
 ضْطستبى ّبی زضتستبى، زضتی ٍ جن هی ثبضس.

 :دستور کار چهارم

ایطبى هحبسجِ ًطخ تؼطفِ ثطق زض گلربًِ ّب ّوبًٌس هؼبفیت ّبی لبًًَی  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، هعادن و کشاورزی

ثرص وطبٍضظی ضا هططح ًوَزًس ٍ هسیط ػبهل ضطوت تَظیغ ًیطٍی ثطق ٍ ضئیس سبظهبى جْبز وطبٍضظی الساهبت  اًجبم ضسُ زض ایي 
 َع ضا اضائِ ًوَزًس.ظهیٌِ ضا ٍ پیطٌْبزات هطتجط ثب هَض

تمسیط اظ ضْطزاضی ٍ ضَضای ضْط ثَضْط ثِ لحبظ  زض ًظط گطفتي هطَق ّبی الظم  زض ازاهِ جلسِ جٌبة آلبی گطاًٍس استبًساض هحتطم ثب 
ٍاگصاضی  ثبظ آفطیٌی ثبفت ّبی فطسَزُ ضْطی، اثطاظ اهیسٍاضی ًوَزًس وِ ایي السام زض سبیط ضْطّبی استبى ًیع اجطایی ضَز. ایطبىثطای 

پطٍغُ ّب ثِ ثرص ذصَصی ضا تىلیف لبًًَی زاًستِ ٍ زستگبّْبی اجطایی ضا هىلف ثِ ٍاگصاضی پطٍغُ ّبی زاضای جصاثیت ثطای ثرص 
   ذصَصی ثِ ایي ثرص ٍ اضائِ گعاضضبت الظم ثِ سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی ًوَزًس

 شیل ثِ تصَیت ضسیس:زض پبیبى اظ ثحث ٍ تجبزل ًظط اػضبء حبضط زض جلسِ هَاضز 

 هصوبات: هقرر گردید       
 تاریخ انجام عنوان هصوبه ردیف

1 

ٍ ثهِ اسهتٌبز     اضتـبل جبزیٍ ا یگصاضِ یسطهب تیوست ٍ وبض ، اهٌ یجْت ثْجَز فضبازاضُ ول تبهیي اجتوبػی استبى 
 "ستبز فطهبًسّی التصهبز همهبٍهتی )تصهَیط پیَسهت(ثب هَضهَع       31/4/96هَضخ  50432تصَیت ًبهِ ضوبضُ  4ثٌس 

"  هجهبظ اسهت   بىیه وبضفطهب یاضسهبل  سهت یل يیآذهط  ِیلجل اظ اضا ىسبلیصطفبً زض ثبظُ  یهٌسضجبت زفبتط لبًًَ یثبظضس

 .هَظف ثِ ضػبیت هَاضز هصطح زض ایي تصَیت ًبهِ است

 هستوط

2 
ازاضُ ول ضاُ ٍ ضْطسبظی  هَظف است ثستِ تطَیمی ثبظ آفطیٌی ثبفت فطسَزُ ضْطی هصَة ضسُ زض ایي جلسهِ ضا  

 ًوبیس.   ػالم ثصَضت فطاذَاى اپس اظ ثطضسی ًْبیی ٍ اًجبم تفبّوبت الظم ثیي زستگبّْبی هطتجط 
10/8/97 

3 
ازاضُ ول ضاُ ٍ ضْطسبظی ًسجت ثِ تْیِ پیص ًَیس ًبهِ ای ثب اهضبی جٌهبة آلهبی اسهتبًساض ثهِ ٍظاضت هتجهَع زض      

 السام ًوبیس.  96ٍاحس هَضز تؼْس زض سبل  54ذصَظ هطىالت ثبظآفطیٌی تؼساز 
6/8/97 

 
 

 

 



 

3 
 

 هصوبات: هقرر گردید       
 تبضید اًجبم ػٌَاى هصَثِ ضزیف

4 
صٌبیغ هؼبزى ٍ وطبٍضظی ثِ هٌظَض ٍاگصاضی ططح ّبی ػوطاًی ثِ ثرص ذصَصی ًسجت ثِ تطهىیل  اتبق ثبظضگبًی، 

 جلسِ ّیبت ػبهل السام ًوبیس.
15/8/97 

5 
زستگبّْبی اجطایی ًسجت ثِ اضائِ گعاضش تصوین ثِ ٍاگصاضی پطٍغُ ّبی ػوطاًی ذَز ثِ سبظهبى ههسیطیت ٍ ثطًبههِ   

 ضیعی السام ًوبیٌس.
10/8/97 

6 
ول ثجت ٍ اسٌبز ٍاهالن ٍ  ضْطزاضیْب ًسجت ثِ صسٍض اسٌبز هبلىیت پهطٍغُ ّهبی لبثهل ٍاگهصاضی وهِ تَسهط        ازاضُ

وبضگطٍُ ٍاگصاضی اػالم هی گطزز زض اسطع ٍلت السام ًوبیٌس. هسئَلیت پیگیطی ایي ثٌس اظ هصهَثِ ٍ ّوچٌهیي اضائهِ    
 ُ اجطایی هی ثبضس.گعاضش ثِ زثیطذبًِ ستبز فطهبًسّی التصبز همبٍهتی ثِ ػْسُ زستگب

 هستوط

7 
ضطوت تَظیغ ًیطٍی ثطق ثب ّوىبضی سبظهبى جْبز وطبٍضظی ثِ هٌظَض وبّص ًطخ تؼطفِ ثطق ثطای گلربًِ ّب، ًسجت 

 ثِ تْیِ پیص ًَیس ًبهِ ای ثب اهضبی جٌبة آلبی استبًساض ثِ ٍظاضت هتجَع السام ًوبیس.
6/8/97 

8 
جْت پطزاذت تسْیالت اضتـبل ضٍستبیی ٍ ػطبیطی ًسهجت ثهِ ثطضسهی ٍ    ثبًه ّبی ػبهل استبى ثِ هٌظَض آهبزگی 

 تصَیت ططح ّبی اضسبل ضسُ السام ًوبیٌس.
20/8/97 

9 
زضصس ترفیف ّبی اػوبل ضسُ ّعیٌِ ػَاضض صسٍض پطٍاًِ ٍ  100ضیعی هَظف است هؼبزل سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ

ّبی فطسَزُ ضا وِ تَسط ازاضُ ول ضاُ ٍ ضْطسبظی ثهِ آى  فتّبی ٍالغ زض هحسٍزُ ثبتطاون سبذتوبًی هجبظ زض پطٍغُ
 ّبی سٌَاتی هٌظَض ًوبیس .گطزز ضا زض ثَزجِسبظهبى اػالم هی

 هستوط

 

 

 

 


