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 دستور کار جلسه:

 بخهص درصذ بهه بهاو و پهروشه ههای را هذ       10هسائل، هطکالت و راهکارهای فعال سازی پروشه های با پیطرفت فیسیکی بررسی  -

  طاورزی

  از پرورش هیگوی دور از ساحل توسط اداره  ل ضیالت گسارشارائه  -

اسکله برای ضر ت های آسیای آرام و هتانول  اوه هسائل و هطکالت زیرساخت های هجتوع های هعذنی و هرز هجاز ارائه گسارش از  -

 توسط سازهاى صنعت، هعذى و تجارت

 زر .گززیس ثزگشار هحتزم استبًسار گزاًٍس آقبی جٌبة ریبست ثِ استبى هقبٍهتی اقتظبز فزهبًسّی ستبز جلسِ 14/12/97 هَرخ 699795پیزٍ زػَتٌبهِ شوبرُ 
 یاقتظبز یّب ؿزح ٌکِیا بىیثب ث ػَع پَر، رئیس هحتزم سبسهبى هسیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی ٍ زثیز ستبز فزهبًسّی اقتظبز هقبٍهتیزکتز ثتسا آقبی ا جلسِ ایي

تبهیي شسُ  97قبًَى ثَزجِ سبل  18کِ اس هحل ثٌس الف تجظزُ  یالتیتسْ ثب ًوَزًس کِ حیتظز زر اٍلَیت استبى ثزای فؼبل سبسی ّستٌس راکس وِیراکس ٍ ً
  را ثِ سزاًجبم رسبًس.زرطس  60ثب پیشزفت فیشیکی ثبالی ثرش کشبٍرسی توبم  وِیراکس ٍ ً یؿزح ّب است هی تَاى 

 اهن هوارد هطروحه:

 نیوه توام و را ذ بخص  طاورزی:   پروشه هایفعال سازی از  یارائه گسارض -

 :کِ ایي ٍاحدسّب هجوَػدب     زارزٍاحس هتَسؾ ٍ ثشرگ زارای پزٍاًِ ثْزُ ثززاری   1214 ثرش کشبٍرسی سازهاى جهاد  طاورزی
ؿدزح آى زارای   57ؿدزح هدی ثبشدس کدِ      352ًفز اشتغبل ایجبز ًوَزُ اًس. تؼساز  ؿزح ّبی ًیوِ فؼبل ٍ راکس ایي ثردش   10387

شْزک ٍ هجتوغ ًیوِ توبم  4ؿزح راکس است. ػالٍُ ثزآى تؼساز  20اس ؿزح ّبی  اذیز زرطس هی ثبشس.  60پیشزفت فیشیکی ثبالی 
ثرش زارای هشکالت ٍ هسبئلی ثَزُ ٍ هستلشم اقساهبتی ثزای ثِ ثْزُ ثززاری رسیسى هی ثبشٌس. ػوسُ تدزیي هسدبئل ٍ   ًیش زر ایي 

هشکالت ؿزح ّبی ًیوِ فؼبل ٍ راکس اًجبشت ثسّی ّبی ثبًکی، کوجَز ًقدسیٌیی ًبشدی اس افدشایش ّشیٌدِ ّدب، هشدکالت ارسی،       
اس جولِ راّکبرّدب ٍ پیشدٌْبزات    .هی ثبشسَلیسی تَسؾ ثبًک ّبی ػبهل هشکالت هسیزیتی ٍاحسّبی تَلیسی ٍ تولک ٍاحسّبی ت

ثرشَزگی سَز ٍ جزاین اقسبؽ سزرسیس شسُ، اهْبل تسْیالت ثبًکی ٍ ترظیض سدزهبیِ زر گدزز     ثزای راُ اًساسی ایي ؿزح ّب
 کن ثْزُ است.

 

  :ارائه گسارش از پرورش هیگوی دور از ساحل توسط اداره  ل ضیالت -

  ایي  زر .است هتزاکن ًیوِ آًْب زر تَلیس سیستن ٍ ّکتبر 20 ثَشْز استبى زر هییَ پزٍر  هشارع ػوسُ :ضیالتاداره  ل
 زر الرظَص ػلی زًیب ٍ زر شسُ اًجبم هـبلؼبت .شَز هی تؼزیف هزثغ هتز زر کیلَ 0.5 تب 0.3 ثیي سـح، ٍاحس زر تَلیس سیستن

 گًَِ( غزثی سفیس هییَی کِ زّس ًشبى هی استبى، زر هییَ کشت سبلِ چٌسیي تجزثیبت ّوچٌیي ٍ کشَر هییَ پژٍّشکسُ

 یبز رقن ثزار 10 تب تَاًس هی کِ زارز فَق هتزاکن ٍ ّبی هتزاکن سیستن زر ثبالیی ثسیبر تَلیس راًسهبى )هب استبى فؼلی پزٍرشی

 زستزسی کِ جبیی استبى سَاحل حبشیِ زر زریب آة ثِ ٍاثستیی ثسلیل ایي هشارع ؿزفی اس ثزسس هتزاکن ًیوِ سیستن زر شسُ

 زر سبل زر ثبر زٍ ثززاشت ثب هتزاکن سیستن زر هییَ پزٍر  اسبس ثز هشثَر ؿزح .اًس شسُ ثبشٌس، احساث زاشتِ آة ثِ راحتی

 هٌجغ ٍ حساقل سیستن ایي زر آة تؼَیغ .زارز را هزثغ هتز زر کیلَ 2 تَلیس تَاى کِ شسُ است پَشش زار تؼزیف استرزّبی

 کیلَهتزی 20فبطلِ  ثِ تٌیستبى شْزستبى هزکشی ثرش زر ّکتبر 300 هسبحت ثِ سهیٌی زر زّکسُ ایي .است زریب تبهیي آى،

 ػوَهی اهکبًبت سبیز ٍ تبهیي آة،سّکش تبسیسبت ّکتبری 2.5 ) هشرػِ( ٍاحس 100 شبهل کِ .شس ذَاّس اجزا زریب سبحل اس

 .شس ذَاّس اجزا هٌفزز طَرت ثِ هشارع هتوزکش ٍ طَرت ثِ ّبسبذت  سیز یب هشتزک تبسیسبت .است هجتوغ یک
آرام و  یایآس یضر ت ها یو هرز هجاز اسکله برا یهعذن یهجتوع ها یها رساختیارائه گسارش از هسائل و هطکالت ز -

 هتانول  اوه توسط سازهاى صنعت، هعذى و تجارت

 قدبًَى اهدَر    103هدبزُ   1هشکالت شزکت ّبی آسیبی آرام ٍ هتبًَل کبٍُ زر راثـِ ثب تجظزُ  :صنعت، هعذى و تجارت سازهاى
اسددکلِ ّددب، لٌیزگبّْددب، فزٍزگبّْددب ٍ راّْدددبی هجدددبس گوزکدددی ثدددزای ٍرٍز ٍ ذدددزٍـ ٍسدددبیل        "گوزکی ثب ػٌَاى 

کددی ثددِ پیشددٌْبز کددبرگزٍّی ثددِ هسدددوٍلیت ٍسارت  ًقلیددِ ٍ کددبال ٍ هسددبفز ٍ َّاپیوبّددبی هشددوَل تشددزیفبت گوز
ّددبی اهدددَر ذبرجدددِ، اؿالػددددبت، راُ ٍ     کشددَر ٍ ثددب شددزکت ًوبیٌددسگبى تددبم االذتیددبر گوددزک ایددزاى، ٍسارتربًددِ

   ِ ریدددشی ٍ ًظدددبرت راّجدددززی     شْزسدددبسی ٍ طدددٌؼت، هؼدددسى ٍ تجدددبرت، ًیدددزٍی اًتظددددبهی ٍ هؼبًٍدددت ثزًبهددد
 هـزح شس. "سرس شددَز ٍ ثِ تظَیت ّیأت ٍسیزاى هی ریبسددت جوْددَری تؼیددیي هددی



کبرگزٍُ تسْیل ٍ رفغ هَاًغ تَلیسؿزح ّبی ثیبى زاشتٌس کِ جٌبة آقبی گزاًٍس استبًسار هحتزم ثَشْز ٍ رئیس ستبز فزهبًسّی اقتظبز هقبٍهتی  پبیبى جلسِ رز
 زرطس را جْت راُ اًساسی آًبى زر اٍلَیت قزار زّس. 60پیشزفت فیشیکی ثبالی  هشکل زار ثب

 :پس اس ثحج ٍ تجبزل ًظز هَارز سیز ثِ تظَیت رسیس 

 هقزر گززیسهصوبات: 
 تبرید اجزای هظَثِ ػٌَاى هظَثِ رزیف

1 
 ٍ ًتدبی  آى زر جلسدبت آتدی سدتبز فزهبًدسّی       ؿزح ّبی هشکل زار ٍ راکس ثرش کشبٍرسی زر  کبرگزٍُ تسْیل ٍ رفغ هَاًغ تَلیس ثزرسدی 

 اقتظبز هقبٍهتی ارائِ گززز.
98/1/28 

2 
سبسهبى جْبز کشبٍری زر جلسِ ای ثب حؼَر ازارُ کل تبهیي اجتوبػی ٍ زستیبّْبی تبثغ ٍسارت جْبز کشبٍرسی ًسجت ثِ ثزرسی  هشکالت 

 زر جلسبت آتی ستبز فزهبًسّی اقتظبز هقبٍهتی ارائِ ًوبیس. ؿزح ّبی ثرش کشبٍرسی ثب ازارُ کل تبهیي اجتوبػی اقسام ٍ ًتیجِ را
28/1/98 

3 
هؼبًٍت ّوبٌّیی اهَر اقتظبزی ٍ تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی استبًساری زر جلسِ ای ثب حؼَر سبسهبى جْبز کشبٍرسی، ازارُ کل شدیالت  ٍ ثبًدک   

تکلیف ًوَزُ ٍ زر جلسبت آتی ستبز فزهبًسّی اقتظبز هقبٍهتی ٍ تؼییي را ثزرسی ی ػبهل ّبی ػبهل ؿزح ّبی تولک شسُ تَسؾ ثبًک ّب 
 ارائِ ًوبیس.

28/1/98 

4 
هؼبًٍت ّوبٌّیی اهَر اقتظبزی ٍ تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی استبًساری زر جلسِ ای ثب حؼَر ازارُ کدل ثٌدبزر ٍ زریدبًَرزی، ازارُ کدل شدیالت ٍ      

 اقسام ًوبیس.شزکت پزٍتئیي گستز سیٌب ًسجت ثِ حل هشکالت ایي شزکت 
21/1/98 

5 
َ   ثِ هٌظَر تَسؼِ آثشی پزٍری زر اراػی سبحلی،  ازارُ کل شیالت گشارشی اس هـبلؼبت زر اراػدی   اهکبى سٌجی تَسؼِ کشت پدزٍر  هیید

 سبحلی را زر جلسبت آتی ستبز فزهبًسّی اقتظبز هقبٍهتی ارائِ ًوبیس. 
4/2/98 

6 
ٍاگذاری اراػی پزٍر  هییَ  ، ثْزُ ٍری ػَاهل تَلیس زر هشارع هتزاکن پزٍر  هییَػزٍرت افشایش ثب تَجِ ثِ هحسٍزیت اراػی سبحلی ٍ 

 زر قبلت سیستن ّبی تَلیس هتزاکن طَرت گیزز.   طزفب 
 هستوز

7 
آى را زر  ٍ ًتدبی   ًودَزُ   اقدسام  ؿدزح پدزٍر  هییدَی زٍر اس سدبحل    زثیزذبًِ ستبز فزهبًسّی اقتظبز هقبٍهتی ًسجت ثِ ثزرسی کبرشٌبسی 

 جلسبت آتی ستبز فزهبًسّی اقتظبز هقبٍهتی ارائِ ًوبیس.
4/2/98 

8 
سبسهبى طٌؼت، هؼسى ٍ تجبرت هکبتجِ ای ثب اهؼبی استبًسار هحتزم ثب ػٌَاى ٍسارت کشَر زر ذظَص حل هشکالت شزکت ّدبی تَلیدسی   

 قبًَى اهَر گوزکی تْیِ ٍ ارسبل ًوبیٌس. 103هبزُ  1زر ارتجبؽ ثب تجظزُ 
21/12/97 

9 
قبًَى اهَر گوزکی فؼبلیت ٍاحسّبی تَلیسی هشوَل ایي قدبًَى را    103هبزُ  1ازارُ کل گوزک تب سهبى اذذ هجَسّبی السم هزتجؾ ثب تجظزُ 

 را هتَقف ًٌوبیس.
 هستوز

 16/12/97 هَرز ثزرسی قزار گیزز.هشکالت هزثَؽ ثِ سیز سبذت ّبی هجتوغ ّبی هؼسًی زر شْزستبى ّبی تٌیستبى ٍ زشتی زر شَرای هؼبزى  10
 

 

 


