
 بسوه تعالی

 جلسه ستاد فرهاندهی اقتصاد هقاوهتی استاى بوشهر
 

 ساػت 5/1هست ظهاى جلسِ: 16  ساػت جلسِ: 7/9/97  تاضید جلسِ:

 دستور کار جلسه:

  اضتـال ضٍستایی ٍ ػطایطی تِ ًْازّای حوایتی ٍ پطزاذت تسْیالت ضًٍن تَلیسپطزاذت تسْیالت اضائِ گعاضضی اظ  -

 ٍ زیلن ضوالی تَسظ ازاضُ ًل ضیالت )ظیاضت زضتی( اضاضی تطای پطٍضش هتطاًن هیگَ زض سایت ّای هٌسگعاضش ًحَُ ٍاگصاضی  -

 اضائِ ػولٌطز استاًی تطًاهِ ّای هلی زض ضاستای تلاّن ًاهِ ّای هٌؼوسُ تَسظ ازضاُ ًل هیطاث كطٌّگیی  غیٌایغ زسیتی ٍ گطزضیگطی  ازاضُ ًیل      -
 ایتؼاٍى  ًاض ٍ ضكاُ اجتواػی ٍ كٌی ٍ حطكِ 

 سایط هَاضز -

 اهن هوارد هطروحه:
زض ضٍظ چْاضضٌثِ  ًٍس استاًساض هحتطمجلسِ ستاز كطهاًسّی اهتػاز هواٍهتی استاى تِ ضیاست جٌاب آهای گطا 6/9/97هَضخ  474358پیطٍ زػَتٌاهِ ضواضُ   

آهای زًتط ػَؼ پَض ضئیس ساظهاى  آؿاظ ضس پس اظ آى جٌابهطائت هطآى تا جلسِ . تطگعاض گطزیس زض هحل سالي جلسات ضواضُ یي استاًساضی 7/9/97هَضخ 
استاى ضوي ذَضاهسگَیی تِ اػضای حاضط زض جلسِ زستَض ًاض جلسِ ضا هطائت ًوَزًس ایطاى  هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ٍ زتیط ستاز كطهاًسّی اهتػاز هواٍهتی

هیلیاضز  46سَی ًْازّای حوایتی زض تطًاهِ اضتـال ضٍستایی ٍ ػطایطی ضا  ؾ تسْیالت پطزاذت ضسُ تَسظ تاًي ّا تِ عطح ّای اضسال ضسُ اظهجوَع هثال
تا تَجِ تِ ظطكیت استاى زض ظهیٌِ جصب ایي تسْیالت ٍ هثلؾ هػَب ضسُ تطای استاى ًاچیع است. تسْیالت ضًٍن ٍ تاًیس ًوَزًس ًِ ایي هثلؾ  شًط ًطزًس
 پطزاذت ضسُ است. تسْیالت تِ یي عطحعطح اضجاع تِ ضؼثِ ٍ  7  ػَبعطح زض ًاضگطٍُ استاًی ه 29عطح حثت ًام   46تَلیس ًیع 

 دستور کار اول:
 18تطای اجطایی ضسى آییي ًاهِ تٌس )الق( تثػطُ ی ترص غٌؼت ٍ هؼسى هٌاتغ تاًي غٌؼت ٍ هؼسى پاسرگَی ًیاظّا هدیر کل صنعت، هعدى و تجارت:

 ضا هی تَاًٌس تِ اظاء ّط ٍاحس سپطزُ تسْیالتی هؼازل آى تِ غَضت تطًیثیایي آییي ًاهِ تاًي ّا  2هازُ  ًوی تاضس ٍ هغاتن تٌس )ج( 97هاًَى تَزجِ سال 
 زض اذتیاض هتواضیاى هطاض هی زٌّس.

ضا ایجاز عی ّلتِ گصضتِ تا اعالع ضساًی ّای اًجام ضسُ تحطى ذَتی زض جْت حثت ًام هتواضیاى زض ساهاًِ ًا هدیر کل بنیاد شهید و اهور ایثارگراى:
 عطح تِ تاًي ّا اضسال ضسُ 8ًلط هطاحل اٍلیِ ضا گصضاًسُ اًس   37ًلط زض ساهاًِ ًاضا حثت ًام ًطزُ اًس   406ضسُ تِ عَضیٌِ تؼساز 

 هیلیاضز ضیال زضیاكت ًوَزُ اًس. 10عطح تسْیالتی هؼازل  7ٍ  
ٍستایی ٍ ػطایطی سْن هسز جَیاى ایي ازاضُ ًل هی تاضس ًِ زض ضالت اضتـال سْیهیلیاضز ضیال اظ ت 600تالؾ تط  :)ره( هدیر کل کویته اهداد اهام خوینی

عطح تِ تاًي ّای ػاهل اضسال  1173ّای الظم غَضت گطكتِ است. تاًٌَى تیص اظ ایي هثلؾ عطح تِ ًاضگطٍُ هلی هؼطكی ضسُ است  هطاٍضُ ایي ظهیٌِ 
 .طزاذت ضسُ استهیلیاضز ضیال تسْیالت پ 6/24 عطح هثلؾ 58 تِ  ضسُ است ٍ

 :دستور کار دوم
اضائِ ًوَزًس. سپس ایي ضا ٍ ظیاضت زضتی  پطٍضش هیگَ زض سایت ّای زیلن ضوالی ى: زستَضالؼول ًحَُ ٍاگصاضی اضاضی تِ هتواضیاشیالتهدیر کل    

گطزیس زستَضالؼول تَسظ اػضای حاضط زض جلسِ هَضز تحج ٍ تثازل ًظط هطاض گطكت ٍ ػوسُ هَاضزی ًِ زض ایي ظهیٌِ تَسظ اػضای حاضط زض جلسِ هغطح 
یت زاضتي هتواضی تَز. ّوچٌیي لاّتلق  اذص تؼْسات الظم اظ هتواضیاى زض ظهیٌِ تطًاهِ ظهاى تٌسی تطای اجطای ًاض  ػسم اهٌاى اًتوال عطح تیي اكطاز هر

ضیالت  اػضا پیطٌْاز زازًس ًِ هَاضزی ًظیط تَهی تَزى  ػسم زضیاكت ظهیي جْت آتعی پطٍضی زض سٌَات گصضتِ ٍ زاضتي تٌاسة هسضى تحػیلی هطتثظ تا
 ) حساهل یي ًلط اظ اػضای ضطًت( تِ ضطایظ یا اٍلَیت ّای ٍاگصاضی اضاكِ ضَز.

 :دستور کار سوم
هیلیاضز ضیال  168هیلیاضز ضیال تِ استاى ترػیع زازُ ضسُ ًِ اظ ایي هثلؾ  200هثلؾ زض عطح هطاؿل ذاًگی   تعاوى، کار و رفاه اجتواعی:هدیر کل 

ٍ  30ِ تطتیة هیلیاضز ضیال هی تاضس ًِ ت 41.8ٍ زض عطح ّای هستول هیلیاضز ضیال  96اتالؽ ضسُ است. هثلؾ هؼطكی ضسُ تِ تاًي زض عطح ّای پطتیثاى  
یٌی هطتَط تِ ضطط سٌی    ٍجَز زاضزتطای ضـل اٍلی ّا . زض عطح هطَم تیوِ ًاضكطهایی زٍ چالص هیلیاضز ضیال  پطزاذت تسْیالت غَضت گطكتِ است 36

جتواػی ظهاى ضُ ًل تاهیي اٍ زیگط ایٌٌِ ازاهی تاضس.  25لی زض ساهاًِ تاهیي اجتواػی ضهن هصًَض ضسُ ٍسال هیس  34هیس ضسُ زض زستَضالؼول است ًِ 
   ایي اهسام جصاتیت الظم ضا تطای ًاضكطهایاى ضا اػالم هیساضز ًِ تا تَجِ تِ هست اًسًی ًِ تا پایاى سال تاهیواًسُ است 97اى سال پایاى ایي عطح ضا پای

 ًساضز.
آتعی پطٍضی یٌی اظ ظطكیت ّای هْن  اكعٍزًس تاًیس ًوَزًس ایطاى تسطیغ زض پطزاذت تسْیالت ضًٍن تَلیستِ زض پایاى جٌاب آهای گطاًٍس استاًساض هحتطم    

زاضتِ تاضین. سایت ظیاضت استاى هی تاضس ٍ تایس تٌٌَلَغی ّای پیططكتِ زض ایي ظهیٌِ تٌاض گطكتِ ضَز ٍ تا جایی ًِ اهٌاى زاضز حساًخط تاظزّی ضا اظ اضاضی 
 لَیت تا تَهی ّای هٌغوِ تاضسٍاگصاضی ایي اضاضی تِ هتواضیاى ظهیٌِ اضتـال ضا كطاّن هی آٍضز.ٍ زیلن ضوالی ّطچِ سطیؼتط تِ هتواضیاى ٍاگصاض ضَز ٍ اٍ

 

 



 

 

 

 هصوبات: 
 

 هْلت اجطا ػٌَاى هػَتِ ضزیق

1 
تیاذیط زض غیسٍض   اسیتاًساض هحتیطم تیِ هٌظیَض پیگییطی       یتیا اهضیا   ضاای ضا ازاضُ ًل تؼاٍى  ًاض ٍ ضكاُ اجتواػی هَظق اسیت ًاهیِ   

 س.اػی اضسال ًوایتْیِ ٍ تِ ٍظاضت تؼاٍى  ًاض ٍ ضكاُ اجتو 97زستَضالؼول ًاضٍضظی زض سال 
15/9/97 

2 
ِ  تِ هٌظَض اجطایی ضسى عطح هطَم ّای تیوِ ای  هَظق است ازاضُ ًل تؼاٍى  ًاض ٍ ضكاُ اجتواػی اسیتاًساض   یضا تیا اهضیا  ای  ًاهی

ٍ ًَتاُ تَزى هست ظهاى اجیطای اییي عیطح ًیِ هٌجیط تیِ ػیسم جیصاتیت آى تیطای           طٌالت سٌی ضـل اٍلی ّاتطای ضكغ ههحتطم 
 تْیِ ٍ تِ ٍظاضت تؼاٍى ًاض ٍ ضكاُ اجتواػی اضسال ًوایس.ضا  ًاضكطهایاى ضسُ است

15/9/97 

3 
هَظلٌیس    هتَلی ٍاگصاضی ظهیي زض اضاضی هلی زض ظهیٌِ ٍاگصاضی اضاضی تطای عطح ّای هرتلق سطهایِ گصاضی زستگاُ ّای اجطایی 

 ًسثت تِ ٍاگصاضی اضاضی تِ غَضت اجاضُ اهسام ًوَزُ ٍ اظ اًتوال هالٌیت تِ اضراظ ذَززاضی ًوایٌس.
 هستوط

4 
زیلن ضوالی ٍ ظیاضت زضتی تِ ضیطح پیَسیت هػیَب گطزییس زض      یٍاگصاضی اضاضی تِ هتواضیاى پطٍضش هیگَ سایت ّا لزستَضالؼو

هلاز شًط ضسُ زض ایي زستَض الؼول اهسام ًوَزُ ٍ گعاضش ػولٌطز ذَز ضا تیِ  ایي ظهیٌِ ازاضُ ًل ضیالت هَظق است ًسثت تِ اجطای 
 غَضت هاّاًِ تِ زتیط ذاًِ ستاز كطهاًسّی اهتػاز هواٍهتی اضسال ًوایس.

 هستوط

5 
ّواٌّگی اهَض اهتػازی ٍ تَسؼِ هٌاتغ اًساًی استاًساضی عی ًطستی تا حضَض ساظهاى جْیاز ًطیاٍضظی  تاًیي ًطیاٍضظی      هؼاًٍت 

 ًویتِ اهساز اهام ذویٌی)ضُ( ًسثت تِ حل هطٌالت هطتَط تِ تْیِ زام ضٌاسٌاهِ زاض اهسام ًوایس.
15/9/97 

6 
ضیطیي ٍ اظ عطكی ًوص ًطت ّای گلراًِ ای زض ًاّص ٍ تْیٌیِ سیاظی   تا تَجِ تِ ضطایظ ذاظ اهلیوی استاى ٍ ًاّص هٌاتغ آب 

هػطف آب  ًػة زستگاّْای آب ضیطیي ًي تطای تاهیي آب هَضز ًیاظ گلراًِ ّا تا ضػایت العاهات ظیست هحیغی  ًیاّص سیغ    
 ظیط ًطت زض كضای تاظ ٍ ًػة تجْیعات اًساظُ گیطی تالهاًغ است.

 هستوط

7 
ضًٍن تَلیس هؼاًٍت ّواٌّگی اهَض اهتػیازی ٍ تَسیؼِ هٌیاتغ اًسیاًی اسیتاًساضی ًسیثت تیِ        ت تسْیالت پطزاذجْت تسطیغ زض ضًٍس

 ًوایس. هؼسى ٍ تجاضت اهسام   تطگعاضی جلسات ّلتگی تا تاًي ّای ػاهل ٍ ساظهاى غٌؼت
 هستوط

 

 

 


