
 بسوه تعالی

 جلسه ستاد فرهاندهی اقتصاد هقاوهتی استاى بوشهر
 

 ساؾت  2هست ظهاى جلسِ: 10  ساؾت جلسِ: 11/9/97  تاضید جلسِ:

 دستور کار جلسه:

   گاُ ّای اجطاییای ؾوطاًی تِ ترص ذػَغی تَسط زستآذطیي ٍضؿیت ٍاگصاضی پطٍغُ ّاضائِ گعاضضی اظ  -

 تاظآفطیٌی ضْطی) ًَساظی تافت فطسَزُ( تَسط ازاضُ ول ضاُ ٍ ضْطساظی ٍ ضْطزاضی ّاتطضسی ؾولىطز اجطای تطًاهِ  -

 اهن هوارد هطروحه:
زض  ًٍس استاًساض هحتطمجلسِ ستاز فطهاًسّی التػاز هماٍهتی استاى تِ ضیاست جٌاب آلای گطا 10/9/97هَضخ  484227پیطٍ زؾَتٌاهِ ضواضُ   

آلای زوتط ؾَؼ  لطآى جٌابزض ایي جلسِ پس اظ لطائت . تطگعاض گطزیس سالي جلسات ضواضُ یه استاًساضیزض هحل  11/9/97طٌثِ هَضخ ضٍظ یى
ٍاگصاضی پطٍغُ استاى زستَض واض جلسِ ضا لطائت ًوَزًس ایطاى  هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ٍ زتیط ستاز فطهاًسّی التػاز هماٍهتی پَض ضئیس ساظهاى

زٍلت زاًستٌس وِ زض ایي ظهیٌِ ترص ذػَغی هی تَاًس هَتَض هحطن تىویل پطٍغُ ّای ؾوطاًی  ّای ؾوطاًی ضا یىی اظ ضٍیىطزّای جسی
ؾوسُ پطٍغُ ّای ؾوطاًی زض  زض ایي استاى ّطچٌس گیطز. اى تِ سوت تَلیس ٍ اضتغال غَضتٍ زض ًْایت جصب سطهایِ ّای هطزم ٍ ّسایت  تاضس

تیت ٍ لاتل ٍاگصاضی تِ ترص ذػَغی ضٌاسایی ضسُ است وِ زستگاُ ّای اجطایی پطٍغُ زاضای جصا 100هحطٍهیت ظزایی تَزُ اها ضاستای 
 تطای ٍاگصاضی آى تِ ترص ذػَغی السام هی ًوایس.

 

 :اولدستور کار 

زستگاُ ّای اجطایی گعاضش ؾولىطز ذَز ضا زض ذػَظ ٍاگصاضی پطٍغُ ّا تِ ترص ذػَغی اضائِ ًوَزًس. زاًطگاُ ؾلَم پعضىی ٍ ذسهات    
 َغی ٍاگصاض ًوَزُ است.ػضا تِ ترص ذهطوع تػَیط تطزاضی ٍ آًػیَگطافی پطٍغُ ولیٌیه ترػػی تَضْط،  2زضهاًی فاظ  تْساضتی ٍ

 .( ٍاگصاض ًوَزُ است2لاًَى الحاق ) 27ّای هازُ  اظ غطفیت استفازُپطٍغُ ضا تا  82ازاضُ ول ٍضظش ٍ جَاًاى تؿساز 
هسائل ٍ هطىالت زستگاُ ّای زض ازاهِ س. ًٌتطاض فطاذَاى ٍ یا تْیِ گعاضش تػوین تِ ٍاگصاضی هی تاضًیع زض حال ا اجطاییزستگاُ ّای سایط 

 اجطایی زض ذػَظ ٍاگصاضی پطٍغُ ّا تِ تحج گصاضتِ ضس ٍ پیطٌْازات ٍ ضاّىاضّای هَحط زض جصب سطهایِ گصاض هططح گطزیس.
 

 وم:دستور کار د

الیحِ آى تٌػین ٍ تِ ضَضای ضْط اضسال ضسُ است، طی هاُ ّای  ،تطَیمی تاظآفطیٌی ضْطیضْطزاض تَضْط: زض ذػَظ اجطایی ضسى تستِ 
زض  اذیط غسٍض پطٍاًِ ساذتواى زض تافت ّای فطسَزُ ًاچیع تَزُ وِ تا تػَیة ایي الیحِ ٍ  اضایِ تستِ تطَیمی اهیس است وِ ضًٍس ساذت ٍ ساظ

 ایي تافت ّا ضتاب تیطتطی تگیطز.
اظ سَی ضْطزاضی زض هحالت زاضای تافت طای اطالؼ ضساًی زض ذػَظ تستِ تطَیمی تاظآفطیٌی ضْطی زفاتط تاظآفطیٌی ضْطزاض تطاظجاى: ت

 فطسَزُ افتتاح ضسُ است. ّوچٌیي اظ ضَضای ضْط ًیع هجَظّای الظم تطای اجطایی ضسى تستِ هصوَض اذص ضسُ است.
واًی زض تافت فطسَزُ غازض ضسُ است وِ تؿس اظ اطالؼ ضساًی طی ایي چٌس ضٍظ فمطُ پطٍاًِ ساذت 2ضْطزاض ذَضهَد: طی سِ هاُ گصضتِ تٌْا 

است. پیطٌْاز  اذیط تؿساز پطٍاًِ ّا زٍ تطاتط ضسُ است. پیطٌْاز اجطایی ضسى تستِ تطَیمی تِ ضَضای ضْط اضائِ ضسُ ٍ هجَظّای الظم اذص ضسُ
 تِ ضْطزاضی اؾالم ًوایٌس. هطرػات ظهیي ذَز ضاظهیي زض تافت فطسَزُ  هاله زستگاُ ّای اجطایی ،هی گطزز

غسٍض پطٍاًِ ساذتواًی زض تافت فطسَزُ ضا لحاظ ًوَزُ است وِ تطای  زضغس ترفیف ّعیٌِ 60ضْطزاض اّطم: ایي ضْطزاضی هْطهاُ سال گصضتِ 
 طی زاضتِ است.سال لثل ضضس سِ تطات 2پطٍاًِ اظ آى تاضید تا وٌَى ضسُ است وِ ًسثت تِ  18ایي اهط هَجة غسٍض 

ی تاویس ًوَزًس ایطاى افعٍزًس هسیط هَفك وسٍاگصاضی پطٍغُ ّا تِ ترص ذػَغی زض پایاى جٌاب آلای گطاًٍس استاًساض هحتطم تط ؾولیاتی ضسى 
 .تَضٍوطاسی ّای ازاضی ضا ون وٌس ٍ الساهات ضا زض جْتی سَق زّس وِ هٌجط تِ حػَل ًتیجِ گطزز است وِ تسْیل گط تاضس ٍ تتَاًس

پایساض الساهات تطَض جسی پیگیطی ضَز ٍ زستگاُ ّای ذسهات ضساى تایستی ّوگام تا سایط زستگاُ ّای هطتثط تا ضْطی زض ذػَظ تاظآفطیٌی 
ی زاضًس تطای اجطای هالی الظم ضا  هَضَؼ گام تطزاضز ٍ تِ ّیچ ؾٌَاى واض ضا هتَلف ًٌوایس. ازاضُ ول ضاُ ٍ ضْطساظی تایستی اظ افطازی وِ توىي

 ضسى ایي ططح زؾَت ًوایس.
 

 



 هصوبات: هقرر گردید
 تاضید اًجام ؾٌَاى هػَتِ ضزیف

1 
هؿاًٍت ّواٌّگی اهَض التػازی ٍ تَسؿِ هٌاتؽ اًساًی استاًساضی طی ًطستی تا حضَض ازاضُ ول حثت اسنٌاز، ٍضظش ٍ جَاًناى، ضاُ ٍ   

هطىل اسٌاز هالىیت فضاّای ٍضظضی ازاضُ ول ٍضظش ٍ جَاًاى  ضْطساظی، اهَض التػازی ٍ زاضایی ٍ ضْطزاضی تَضْط ًسثت تِ ضفؽ
 السام ًوایس.

21/9/97 

2 
اهضای استاًساض هحتطم النسام ٍ هَضنَؼ    هحتطم تاتِ ضیاست جوَْض ذطاب ًسثت تِ تْیِ ًاهِ ای ازاضُ ول فطٌّگ ٍ اضضاز اسالهی 

ؾسم جصاتیت ططح ّای لاتل ٍاگصاضی زض ترص فطٌّگ ٍ اضضاز اسالهی تطای سطهایِ گصاضاى ٍ اهىاى ٍاگصاضی هالىیت ایي ططح ّنا  
 تا حفع واضتطی ضا زض ًاهِ هصوَض لیس ًوایس.

20/9/97 

 هستوط یس.احسٍزُ پاضن ّا ذَززاضی ًوهغسٍض هجَظ تَم گطزی زض  اظازاضُ ول هیطاث فطٌّگی، غٌایؽ زستی ٍ گطزضگطی  3

4 
ضْطزاضی اّطم ًسثت تِ اضائِ پیطٌْازات ذَز زض ذػَظ پطٍغُ گطزضگطی آب گطم هیطاحوس تِ زتیطذاًنِ سنتاز فطهاًنسّی التػناز     

 هماٍهتی السام ًوایس.
24/9/97 

5 
ضْط جسیس ؾالیطْط ًسثت تِ اضائِ پیص ًَیس آگْی فطٍش لطؿی پطٍغُ هجوَؾِ ٍضظضی ؾالیطْط ) استرط ٍضظضنی(   ضطوت ؾوطاى

 تِ زتیطذاًِ ستاز فطهاًسّی التػاز هماٍهتی السام ًوایس.
21/9/97 

6 
ا ین تِ ترص ذػَغی پیطٌْازات ذنَز ضا تنطای تغیینط وناضتطی ٍ      تع ؾسًیساظهاى جْاز وطاٍضظی تِ هٌػَض ٍاگصاضی پطٍغُ ایستگاُ 

 تِ زتیطذاًِ ستاز فطهاًسّی التػاز هماٍهتی اضائِ ًوایس. هی ضَزّطگًَِ الساهی وِ هٌجط تِ جصاتیت ططح تطای سطهایِ گصاض 
25/9/97 

7 
پاضن ّای جٌگلی تنِ ترنص ذػَغنی    ازاضُ ول هٌاتؽ طثیؿی ٍ آتریعزاضی هَغف است جلسِ ای تا زّیاضاى زض ذػَظ ٍاگصاضی 

 تطگعاض ًوَزُ ٍ هػَتات آى ضا تِ زتیطذاًِ ستاز فطهاًسّی التػاز هماٍهتی اضسال ًوایٌس.
25/9/97 

8 
پنطٍغُ ّنای اسنتاى ٍ آضنٌایی تنا       زضغٌایؽ، هؿازى ٍ وطاٍضظی تِ هٌػَض تطغیة ترص ذػَغی تِ سطهایِ گنصاضی  اتاق تاظضگاًی، 

هطَق ّا ٍ غطفیت ّای لاًًَی زض ایي ذػَظ هَغف است جلسِ ای ضا تا حضَض زستگاُ ّای اجطاینی شینطتط ٍ سنطهایِ گنصاضاى     
 حساوخط غطف زٍ ّفتِ آیٌسُ تطگعاض ًوایس.

25/9/97 

9 
ا تطای استفازُ اظ پساج ضنْطی زض فضنای سنثع    ؾالیطْط ٍ چغازن تستِ پیطٌْاز ذَز ض ی ّایضْطزاضی تَضْط تا ّوىاضی ضْطزاض

 تْیِ ٍ تِ زفتط فٌی استاًساضی اضسال ًوایس.
25/9/97 

10 
ضطوت آب هٌطمِ ای هَغف است غطف زٍ ّفتِ آیٌسُ ططح ساهاًسّی فاضالب) پسناب( تَضنْط، گٌناٍُ ٍ زیلنن ضا تنِ زفتنط فٌنی        

 استاًساضی اضسال ًوایس.
25/9/97 

11 
تنِ ترنص    ااست هیعاى پساب تػفیِ ضسُ  هَضز ًیناظ ضنْطزاضی ّنا ضا هطنرع ًونَزُ ٍ هناظاز آى ض       ضطوت آب هٌطمِ ای هَغف

 ذػَغی ٍاگصاض ًوایس.
15/10/97 

 1/10/97 اضاضی زٍلتی ٍالؽ زض تافت ّای فطسَزُ ضا تِ ازاضُ ول ضاُ ٍ ضْطساظی زض حَظُ ؾوطاًی استاًساضی گعاضش ًوایس. ضْطزاضی ّا 12

13 
زض هحسٍزُ ضْط اّطم )تا شوط هحسٍزُ ظهیي ، وناضتطی   زض ذَاست ّای ذَز ضا هثٌی تط ضطٍضت تغییط واضتطی اضاضیضْطزاضی اّطم 

 اضسال ًوایس. استاًساض هحتطمزض ضاستای ططح تاظآفطیٌی ضْطی تِ زفتط  فؿلی، واضتطی پیطٌْازی هطاتك ططح تفػیلی ضْط( ضا
1/10/97 

 

 

 


