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 "بسمه تعالی"

 جلسه ستاد فرهاندهی اقتصاد هقاوهتی استاى بوشهر
 

 ساعت 5/1هدت زهاى جلسه: 11  ساعت جلسه: 20/8/79تاریخ جلسه:  

 دستور کار جلسه:

 تٌیاد اداسُ ًل تْضیؼتی، ًل اداسُ ،)سُ(خویٌی اهام اهذاد ًویتِ تَػظ حوایتی ًْادّای تِ سٍػتایی اؿتـال تؼْیالت پشداخت اص گضاسؿی اسائِ -

 . ػاهل تاًٌْای ٍ ایخاسگشاى اهَس ٍ ؿْیذ

 هٌاتغ اًؼاًی تَػؼِ ٍ اهتلادی اهَس ّواٌّگی هؼاًٍت تَػظ هـاتِ ؿشًتْای ػایش ٍ ًاٍیاى پتشٍؿیوی ؿشًت هـٌالت ٍ هؼائل اسائِ -

 . اػتاًذاسی

 كشٌّگی، كٌایغ هیشاث ًل اداسُ حشكِ ای، ٍ كٌی ًل اداسُ اجتواػی، سكاُ ٍ ًاس تؼاٍى، ًل اداسُ هلی تشًاهِ ّای اػتاًی تشؽ ػولٌشد اسائِ  -

 . كٌأٍسی ٍ ػلن پاسى ٍ گشدؿگشی ٍ دػتی

 هَاسد ػایش -

 اهن هوارد هطروحه:

جلؼِ ػتاد كشهاًذّی اهتلاد هواٍهتی اػتاى تِ سیاػت جٌاب آهای گشاًٍذ اػتاًذاس  20/8/97هَسخ  439908 پیشٍ دػَتٌاهِ ؿواسُ   
دس آؿاص جلؼِ جٌاب آهای دًتش تشگضاس گشدیذ. دس هحل ػالي ؿواسُ یي جلؼات اػتاًذاسی  20/8/1397ـٌثِ هَسخ سٍص یٌدس هحتشم 

دس حَصُ اؿتـالضایی ػالٍُ تا تیاى ایٌٌِ هواٍهتی ػَم پَس سئیغ هحتشم ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی ٍ دتیش ػتاد كشهاًذّی اهتلاد 
ًٍاس ایجاد اؿتـال تشای اكشاد تحت پَؿؾ  ، ػاص97دس ػال  یؿـلكشكت گزاسی ًالى دٍلت تشای ایجاد تیؾ اص یي هیلیَى  تش ػیاػت

 . ًذاػالم ًوَدًلش  3000 سا تالؾ تش ػْن اػتاى تَؿْش اص ایي تؼذاد ،گزاسی ؿذُ اػت ّذف ًلشّضاس 150ًْادّای حوایتی تشای حذٍد 
چٌذ تشًاهِ هاًَى تَدجِ ػالجاسی هثٌی تش ایجاد اؿتـال پایذاس ٍ هَلذ دس حَصُ ّای هختلق  18تٌذ الق تثلشُ  دس ساػتای ّوچٌیي 

حَصُ ّای تؼاٍى، ًاس ٍ سكاُ اجتواػی، ؿشًت ّای داًؾ تٌیاى، تاصآكشیٌی ؿْشی ٍ هیشاث كشٌّگی ٍ كٌایغ ًلیذی تشای اؿتـالضایی دس 

 .ى اجشایی هی ؿَد.دػتی دس اػتا

 اىیتِ هذد جَ التیتؼْ الیس اسدیلیه 600هثلؾ  یشیػـا ییًلش اؿتـال هَلذ سٍػتا 2385 جادیا یتشا )ره(:ینیاهداد اهام خو تهیکو  
عشح تِ  1114اؿتـال دس هالة  یهل تِیاسػال ؿذُ تِ ًو یاص عشح ّا الیس اسدیلیه 470اختلاف دادُ ؿذُ اػت تا ًٌَى  تِیًو يیا

ٍ ػوذتاً  یؿذُ دس حَصُ ًـاٍسص ةیتلَ یدسكذ اص عشح ّا 50اػت. تالؾ تش  ذُیػاهل اػتاى اتالؽ گشد یّا يٍ تِ تاً ذُیسػ ةیتلَ
 گشیداص .اكتادُ اػت  شیتِ تاخ التیتؼْ يیػذم ٍجَد دام ؿٌاػٌاهِ داس دس اػتاى پشداخت ا لیتاؿذ ًِ تِ دل یپشٍسؽ دام ػثي ه

اؿاسُ  اىیتَػظ هتواض یٌیاػٌاد تضو ِیدس گشدؽ ٍ تْ ِیػشها التیتَاى تِ ًَتاُ تَدى دٍسُ تاصپشداخت تؼْ یتشًاهِ ه يیهـٌالت ا
 .ًوَد

 اسدیلیه 5/89 یشیٍ ػـا ییدس هٌاعن سٍػتا ذاسیاؿتـال پا جادیاص ا تیهاًَى حوا التیاداسُ ًل اص تؼْ يی: ػْن ایستیکل بهس اداره
ػاهل  یٍ تِ تاًي ّا ةیاؿتـال تلَهلی  تِیدس ًو الیس َىیلیه 1180عشح تِ هثلؾ  3تاؿذ ًِ تا ًٌَى  یًلش ه 358تا اؿتـال  الیس

 یداًؼت ًِ تا ّوٌاس اىیهذدجَ یؿـل تیتَاى ًوثَد هـاٍسُ ٍ ّذا یتشًاهِ سا ه يیٍ پشداخت ؿذُ اػت. اص جولِ هـٌالت ا لاسػا
 .اػت یشیگیهَضَع دس حال پ يیا یهشاًض هـاٍسُ ؿـل تیاص ظشك یشیٍ تْشُ گ یاجتواػاداسُ ًل تؼاٍى، ًاس ٍ سكاُ 

 یكشكت ؿـل 300 جادیا یتشا الیس اسدیلیه 75 ییاؿتـال سٍػتا التیاداسُ ًل اص تؼْ يیػْن ا :ثارگراىیو اهور ا دیشه ادیکل بن اداره

تِ ؿْشػتاى ّا  ؿْشػتاًی آى تشؽ التیپغ اص اتالؽ تؼْ، كاهذ ؿـل دس ػاهاًِ ػجا  خاسگشاىیاػت. تا تَجِ تِ اعالػات حثت ؿذُ ا
ًلش دس ػاهاًِ ًاسآ حثت  94سا تِ اًجام سػاًذُ اػت، هـاٍسُ ؿـلی اهذاهات الصم دس خلَف  ضیً ادیاتالؽ ؿذُ اػت ٍ هشاًض هـاٍسُ تٌ

 پشداخت التیتؼْ ضاىیًوَدُ اًذ. ه اكتیدس التیعشح تؼْ 7ؿذُ ٍ  ػاهل اسػال یعشح تِ تاًي ّا 8تؼذاد  يیًام ًوَدُ اًذ ًِ اص ا
 اػت. الیس اسدیلیه 10هجوَع  سؿذُ د
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 :دستور کار دوم

 اػتاًذاسی تِ جلؼِ تؼذ هًََل ؿذ. هٌاتغ اًؼاًی تَػؼِ ٍ اهتلادی اهَس ایي دػتَس ًاس تِ دلیل ػذم حضَس هؼاًٍت ّواٌّگی

 دستور کار سوم:

ًلش هی تاؿذ. ػْن اػتاى دس  535 تشاتش   96دس عشح ًاسٍسصی تؼذاد هشاسداد هٌؼوذ ؿذُ دس ػال  و رفاه اجتواعی: اداره کل تعاوى، کار 
ًلش اػت ًِ دس ایي صهیٌِ تَصیغ ٍ اتالؽ ػْن ّش ؿْشػتاى كَست گشكتِ اػت. دس تخؾ هـاؿل خاًگی تا ًٌَى  2200تؼذاد  97ػال 
یال تِ تاًي هیلیاسد س 133هیلیاسد سیال تِ اػتاى اتالؽ ؿذُ ٍ  138هیلیاسد سیال تِ اػتاى تخلیق دادُ ؿذُ اػت ًِ اص ایي هثلؾ  200

 پشداخت ؿذُ اػت.تؼْیالت هیلیاسد سیال  52هثلؾ تا عشح  463ٍ تِ  ّای ػاهل هؼشكی ؿذُ اػت

تشًاهِ  6هغاتن تلاّن ًاهِ هؼاًٍت ػلوی ٍ كٌاٍسی سئیغ جوَْس تا ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ ػْن اؿتـال اػتاى دس  پارک علن و فناوری:

 .ًلش اؿتـال ایجاد ؿذُ اػت 103ال هی تاؿذ ًِ تا ًٌَى هیلیاسد سی 165تا هثلؾ  ًلش  346اتالؿی 

 سایر هوارد:

دس ػَاحل خلیج كاسع اسائِ ؿذ. دس حال ( Bunkering: دس ایي خلَف گضاسؿی اص ٍضؼیت تاًٌشیٌگ )اداره کل بنادر و دریانوردی
هیلیاسد دالسی سا تِ آى ًـَس  16دسكذ اص ػَخت سػاًی دسیایی ًـتی ّا دس اختیاس تٌذ كجیشُ اهاسات هی تاؿذ ًِ یي تاصاس  90حاضش 

 هتؼلن تِ ایشاى اػت. اص ایي تاصاسدسكذ  10تٌْا ایجاد ًوَدُ اػت ٍ 

تاهیي هی ؿَد ًِ دس آى جا تثذیل تِ ػَخت ًن ػَللَس هی ؿَد. اكضایؾ ػْن ایشاى دس ایي  دسكذ اص هاصٍت تٌذس كجیشُ اص ایشاى 30
داسد اها تشخی اص هؼائل ٍ هـٌالت ًظیش سا تِ دًثال  تاصاس هضایای صیادی اص جولِ سًٍن اهتلادی، ًاّؾ هاچام ػَخت ٍ اسصاٍسی 

 لحاػ ًوَد. یی ساسدادُ اػت ٍ تشای اكضایؾ ػْن ایشاى تایؼتی هـَم ّاتواضا تشای ایي اهش دس ایشاى سا تحت تاحیش هشاگوشًی هَاًیي 

 ، ّواٌّگی دس پشٍطُ ّای ػوشاًی اػتاىتاًي كادسات  هـاسًت هالی اصتوذیش  دس اداهِ جلؼِ جٌاب آهای گشاًٍذ اػتاًذاس هحتشم تا
 . اهتلادی اػتاى سا هْن داًؼتٌذدس تِ حوش سػیذى پشٍطُ ّای ٍ عشح ّای ٍ دػتگاّْای اجشایی تاًي ّای ػاهل 

تَػظ اداسُ  ایـاى تاًٌشیٌگ سا یٌی اص تٌالیق هاًًَی تشًاهِ ؿـن تَػؼِ داًؼتِ ٍ خَاػتاس تشسػی اهٌاى اجشایی ؿذى آى دس اػتاى 
 ؿذًذ.ًل تٌادس ٍ دسیاًَسدی 

 دس پایاى اص تحج ٍ تثادل ًظش اػضاء حاضش دس جلؼِ هَاسد ریل تِ تلَیة سػیذ:

 هصوبات: هقرر گردید       
 ههلت اقدام عنواى هصوبه ردیف

1 
ػاصهاى جْاد ًـاٍسصی ٍ تاًي ًـاٍسصی هَظلٌذ حذاًخش ظشف هذت دٍ ّلتهِ ًؼهثت تهِ حهل هـهٌل تْیهِ دام       
ؿٌاػٌاهِ داس تشای هتواضیاى تؼْیالت دام ػثي اص هحل اػتثهاسات تشًاههِ حوایهت اص تَػهؼِ ٍ ایجهاد اؿهتـال دس       

 سٍػتایی ٍ ػـایشی ٍیظُ ًْادّای حوایتی اهذام ًوایٌذ.هٌاعن 
5/9/97 

2 
یٌهی اص هؼیاسّهای    جزب تؼْیالت تشًاهِ حوایت اص تَػؼِ ٍ ایجاد اؿتـال دس هٌاعن سٍػتایی ٍ ػـایشی تِ ػٌَاى

 هَسد ػول خَاّذ تَد.اسصیاتی ػولٌشد دػتگاّْای ریشتظ 
 هؼتوش

3 

ّش گًَِ دسخَاػت اص ػَی دػتگاّْای ًظاستی تِ تِ هٌظَس تؼشیغ دس اًجام كؼالیت ّای ػشهایِ گزاسی دس اػتاى، 
اسائِ گهشدد ٍ   تِ دػتگاّْای اجشایی تایؼتی تِ كَست هٌتَب دس خلَف ًحَُ اًجام اهذاهات دػتگاّْای اجشایی 

هحتشم جْت اتخار تلهوین ٍ   ذُ سا تِ دكتش اػتاًذاسیي ًؼخِ اص ًاهِ رًش ؿ ضوي اداهِ سًٍذ ًاس دػتگاّْا هَظلٌذ
 اسػال ًوایٌذ.  اًجام ّواٌّگی تا دػتگاّْای ًظاستی

 هؼتوش
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 هصوبات: هقرر گردید       
 ههلت اقدام عنواى هصوبه ردیف

4 
كٌی ٍ حشكِ ای اداسُ ًل هیشاث كشٌّگی، كٌایغ دػتی ٍ گشدؿگشی، تؼاٍى، ًاس ٍ سكاُ اجتواػی، تاهیي اجتواػی  ٍ 

هَظلٌذ تشًاهِ ػولیاتی خَد سا دس ساػتای تلاّن ًاهِ ّای اتالؽ ؿذُ تا ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی ًْایی ًهشدُ  
 ٍ دس جلؼِ ػتاد كشهاًذّی اهتلاد هواٍهتی اسائِ ًوایٌذ.

30/8/97 

5 
ًـَسّای حَُ خلهیج كهاسع ًؼهثت تهِ     اداسُ ًل تٌادس ٍ دسیاًَسدی دس جْت تَػؼِ گشدؿگشی ٍ تشهشاسی استثاط تا 

 اًجام ػولیات ػوشاًی هَسد ًیاص جْت تَػؼِ اػٌلِ ٍاللجش اهذام ًوایذ.
21/8/97 

6 
اداسُ ًل تٌادس ٍ دسیاًَسدی پیـٌْادات خَد سا هثٌی تش چگًَگی تْشُ گیشی اص ظشكیت ّای تاًٌشیٌگ دس اػهتاى تهِ   

 ایذ.  دتیشخاًِ ػتاد كشهاًذّی اهتلاد هواٍهتی اسائِ ًو
15/9/97 

7 

سئهیغ ػهاصهاى كهٌؼت ٍ هؼهذى  دس خلهَف تلهَیة        97/ 20/8ههَسخ   28894/1/119ػغق تهِ ًاههِ ؿهواسُ    
تشخَسداسی ٍاحذ ّای تَلیذی جی لیاى جی، كٌؼت پالػت پاسع لیاى، پلی اػتش آسیاى تَؿْش، ًهَیي چهاج آسیاًها،    

هِ ؿـن تَػؼِ، هَضَع دس جلؼهِ  هاًَى تشًا 33ؿشًت عاّا عؼام گؼتش ٍ هجیذ ؿؼثاًی ًیا اص هضایای تٌذ )خ( هادُ 
 هغشح ٍ  هَسد تلَیة هشاس گشكت. 

20/8/97 

8 

، تاًي ّای ػاهل اػتاى هَظلٌهذ اػتثهاسی   1397هاًَى تَدجِ ػال  18دس ساػتای آئیي ًاهِ اجشایی تٌذ الق تثلشُ 
ّهای هلهَب ؿهَسای    تشاتش اػتثاس ػوَهی دٍلت سا تِ هٌظَس اػغای تؼْیالت تا ًشخ ػَد پائیي تش اص ًشخ  3هؼادل 

پَل ٍ اػتثاس تِ سػتِ كؼالیت ّای هٌتخة آئیي ًاهِ هزًَس تِ كَست ٍجَُ اداسُ ؿهذُ ٍ یها یاساًهِ ػهَد تؼهْیالت      
 تاهیي ًوایٌذ.   

15/9/97 

 

 

 

 


