
 بسمه تعالی

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
 

 2هست ظهاى جلسِ: 11  ساػت جلسِ: 2/6/99  تاضید جلسِ:

 زستَض کاض جلسِ:

o التیدر استان بوشهز توسط اداره کل ش گویپزورش م انیبه متقاض یاراض یواگذار طیشدن شزا ییو نها یبزرس 

o ها  شدن آن طزح ییاجزا تیوضع نیو آخز 0931اس سال  انیبه متقاض یواگذار یاراض تیارائه گشارش اس وضع

  یامور اراض تیزیتوسط مد

o ییاجزا یها استان توسط دستگاه یاقتصاد مقاومت یپزوصه ها تیوضع نیارائه گشارش اس آخز 

o (لمیکن در شهزستان د نیزیو آبش یدیخورش زوگاهیاحداث ن التیتسه یموارد )طزح و بزرس زیسا 

 

ضٍظ یکطٌثِ  هَضخ  11جلسِ ستاز فطهاًسّی اقتػاز هقاٍهتی استاى تَضْط زض ساػت  1/6/99هَضخ  278657زػَتٌاهِ ضواضُ  پیطٍ
ا... هجیس تِ ضیاست جٌاب آقای گطاًٍس استاًساض هحتطم ٍ تا حضَض اػضاء زض هحل سالي کَحط استاًساضی تا تالٍت آیاتی اظ کالم 2/6/1399

ضئیس هحتطم ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ٍ زتیط ستاز فطهاًسّی اقتػاز هقاٍهتی زستَض جلسِ اتتسا آقای زضٍیطی ایي  تطگعاض گطزیس. زض
 کاض جلسِ ضا تِ تطتیة  هَضز تحج قطاض زازًس. 

تِ اّویت  ،تَسظ زستگاّْا کِ تِ زالیل هتؼسزی اجطایی ًطسُ هػَب ضسُ سال قثل ایطاى ضوي زضذَاست پیگیطی ٍ ضغس پطٍغُ ّای 
ازاهِ تِ تسْیل زض فطایٌس ٍاگصاضی ظهیي تِ  کاّص تیکاضی استاى اضاضُ ًوَزًس ٍ زض احط آى تط اضتثاط اتوام پطٍغُ ّای اقتػاز هقاٍهتی ٍ

اى زض سطهایِ گصاض  ٍ تؼییي تکلیف ظهیي ّایی کِ زض سال ّای قثل  ٍاگصاض ضسُ ٍلی تا کٌَى پیططفتی ًساضتِ اًس ضا هغطح ًوَزًس  . ایط
ازاهِ اظ اّویت ٍاگصاضی اضاضی پطٍضش هیگَ تِ هطزم هحلی ٍ ًقص آى زض  کاّص ًطخ تیکاضی ٍ ّوچٌیي جصب سطهایِ گصاض جْت تاهیي 

 سطهایِ اضاضُ ًوَزًس.      
اضی ظهیي زض ًظام زض ازاهِ تَجِ تیطتط تِ  اّلیت سٌجی هتقاضیاى سطهایِ گصاضی  ، ضطایظ هالی ٍ فٌی سطهایِ گصاض ٍ ًکات حقَقی ٍاگص

 ًاهِ ازاضُ کل ضیالت هَضز تحج قطاض گطفت . 
زستَض کاض جلسِ زٍم ّن زض ازاهِ هَضز تحج ٍ تثازل ًظط قطاض گطفت ٍ تا تاکیس استاًساض هحتطم هقطض ضس ّط چِ سطیؼتط گعاضش کاهلی اظ  

 اقساهات اًجام ضسُ تَسظ اهَض اضاضی زض جلسات آیٌسُ اضائِ گطزز. 
 99هؼاٍى ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی استاى ًیع تا اضائِ گعاضضی اظ ٍضؼیت  پطٍغُ ّای اقتػاز هقاٍهتی هػَب سال  آقای هحوسی

ذَاستاض تاضگصاضی ّطچِ سطیؼتط اعالػات ػولکطز سِ هاِّ اٍل زض ساهاًِ ًیپا اظ عطف زستگاّْای اجطایی ضسًس . عثق ایي گعاضش تا کٌَى 
ی سال پیططفت هَضز ًظط ضا ًساضتِ اًس کِ  ّط یک اظ زستگاّْای هطتثظ  زالیلی ًسثت تِ  ػسم پیططفت پطٍغُ هاِّ اتتسا 3پطٍغُ زض  14

 ًوَزًس. هغطح هاِّ اٍل سال   3ّای ذَز  زض 
زض ازاهِ گعاضضی اظ عطح پیطٌْازی ضٍستای تسٍى تیکاض تَسظ آقای ضستوی هسیط کل زفتط جصب ٍ حوایت اظ سطهایِ گصاضی استاًساضی  

 اضائِ گطزیس . 
تٌسی هَضَػات هغطح ضسُ زض جلسِ پطزاذتٌس. تاض گصاضی اعالػات تط ضٍی ساهاًِ ًیپا تَسظ  زض پایاى جلسِ استاًساض هحتطم تِ جوغ

تسْیل گطی عطح تؼاٍى ٍ ضفاُ اجتواػی ٍ زّیاضی ّا زض ظهیٌِ  کویتِ اهساز ، تْعیستی ٍ ازاضُ کاض،ّْای اجطایی هطتثظ ، ّوکاضی ستگاز
تؼییي  تَسظ ضْطزاضی،ای عطح گطزضگطی زیلن اجط ،تط سیٌا ٍ زػَت سطهایِ گصاض جسیس، پیگیطی پطٍغُ پطٍتیي گسضٍستای تسٍى تیکاض

 تیٍضؼ يیٍ آذط 1390اظ سال  اىیتِ هتقاض یٍاگصاض یاضاض تیٍضؼسایت تاهساز ٍ ضٍز ضَض ، تؼییي تکلیف  ،تیتکلیف ظهیي ّای ضیف غط
 ی اظ جولِ هَاضز هغطح ضسُ تَسظ ایطاى تَزًس.اهَض اضاض تیطیضسى آى عطحْا تَسظ هس ییاجطا

   . سیضس اىیتِ پا لیهػَتات ش يییتا شکط غلَات ٍ تؼ  اىیجلسِ زض پا

 



 مصوبات:

 مهلت اجرا دستگاه اجرایی شرح مصوبه ردیف

1 

پطٍضش  اىیتِ هتقاض يیظه یاستاى ًظام ًاهِ ًحَُ ٍاگصاض التیهقطض ضسُ ازاضُ کل ض
زض جلسِ ستاز  ییاجطا یًظطات زستگاّْا ستاز اضسال تا پس اظ اذص طذاًِیضا تِ زت اىیآتع

 هغطح ضَز .
 زٍ ّفتِ التیازاضُ کل ض

2 

 تی، سا یغطت فیزض ض ػُیتَ گَیپطٍضش ه یٍاگصاض ضسُ تِ عطح ّا یّا يیهقطض ضس ظه
 یاتیکِ تاکٌَى ػول یگطزز ٍ هَاضز یهجسزا تطضس گٌاٍُضٍز ضَض  یالتیتاهساز ٍ ضْطک ض

 .طزیغَضت پص یٍاگصاض ٌسیًطسُ است عثق زستَضالؼول ًظام ًاهِ هجسزاً فطا

ازاضُ  -یساظهاى جْاز ساظًسگ
 التیکل ض

 ّفتِ کی

3 
 یٍاگصاض عاىیّا ٍ ه طساذتی، سْن هطاضکت زض ظ ی، هسائل قاًًَ یسٌج تیهقطض ضس اّل
 لحاػ گطزز . التیعطح زض ًظام ًاهِ ازاضُ کل ض اىیٍ ....  هتقاض يیظه

ٍ ساظهاى جْاز  التیازاضُ کل ض
 یکطاٍضظ

 اسطع ٍقت

4 
َجَز پطٍضش ه یّا تیضسُ زض سا یقاتل ٍاگصاض یهقطض ضس اعالػات هطتَط تِ کل اضاض

 ستاز اضائِ ضَز. ٌسُیاحػا ٍ زض جلسات آ التیتَسظ ازاضُ کل ض  گَیه
 اسطع ٍقت التیازاضُ کل ض

5 
اظ سال  یاقتػاز یضسُ تِ ٍاحسّا یٍاگصاض یاضاض تیاظ ٍضؼ یهقطض ضس گعاضش کاهل

 اضائِ گطزز . یٍ ضْطستاى تَسظ ٍاحس اهَض اضاض ططفتیپ عاىیه کیتِ تفک 1390
 زٍ ّفتِ یاهَض اضاض

6 

ًاهِ ّا ٍ ترص ًاهِ ّا  يیی، آ یًَاقع هَاز قاًًَ یٍ جْاز کطاٍضظ یهقطض ضس اهَض اضاض
 یجْت عطح زض ستاز فطهاًسّ طذاًِیضا احػاء ًوَزُ ٍ تِ زت یاضاض یهطتثظ تا ٍاگصاض

 . سیاضسال ًوا یاقتػاز هقاٍهت
 ّفتِ کی یاهَض اضاض

7 
 یفؼال ضا  تِ غَضت هطحلِ ا طیٍاگصاض ضسُ غ یّا يیهطرػات ظه یهقطض ضس اهَض اضاض

 . سیهطتثظ اضسال ًوا ییاجطا یتِ زستگاّْا
 ّفتِ کی یاهَض اضاض

8 
اقسام  ؼتطیٍاگصاض ضسُ  زض ساهاًِ هطتَعِ سط یًسثت تِ ٍضٍز اعالػات اضاض یاهَض اضاض

 ستاز اضائِ گطزز. یٍ گعاضش آى زض جلسِ آت سیًوا
 زٍ ّفتِ یاهَض اضاض

9 
 یذَز ضا تط ضٍ یسِ هاِّ پطٍغُ ّا ططفتیکِ تا کٌَى گعاضش پ ییضس زستگاُ ّا هقطض

 اًجام زٌّس . ؼتطیًٌوَزُ اًس اقسام الظم ضا ّطچِ سط یتاضگصاض پایساهاًِ ً
 ّفتِ کی ییاجطا  یزستگاّْا

11 

ٍاگصاض ضسُ تِ  يیّکتاض ظه 200استاى هجسزا زض ذػَظ  التیهقطض ضس ازاضُ کل ض
زض جلسِ ضا  جِیالظم ضا اًجام زازُ ٍ ًت یْایتطضس  3زلَاض  یالتیزض پطٍغُ ض گصاض ِیسطها

 . ًوایساضائِ  یستاز فطهاًسّ یآت
 زٍ ّفتِ التیازاضُ کل ض

11 
ٍ اًتراب  ییًسثت تِ ضٌاساازاضُ کل هیطاث فطٌّگی، گطزضگطی ٍ غٌایغ زستی هقطض ضس 

 .اقسام کٌس ؼتطیّطچِ سط لنیحواز ز یپطٍغُ گطزضگط یگصاض تطا ِیسطها
ازاضُ کل هیطاث فطٌّگی، 
 گطزضگطی ٍ غٌایغ زستی

 زٍ ّفتِ

12 

 تِیٍ هقطض ضس کو سیضس ةیسَاحل استاى هغطح ٍ تِ تػَ کاضیتسٍى ت یعطح ضٍستاّا
الظم جْت  یّا ّوکاض یاضیٍ زّ ی، کاض ٍ ضفاُ اجتواػ، ازاضُ کل تؼاٍى یستی، تْعاهساز

 عطح تِ ػول آٍضًس. یهطاحل هرتلف زض اجطا یگط لیتسْ

 ِیاظ سطها تیزفتط جصب ٍ حوا
اهساز  تِیکو ، یاستاًساض یگصاض

، ازاضُ کل تؼاٍى ،  یستی، تْع
 -ّا اضیٍ زّ یکاض ٍ ضفاُ اجتواػ

 هستوط

13 

 يیزض قفس پطٍت یعطح پطٍضش هاّ تیاظ ٍضؼ یقیاستاى گعاضش زق التیازاضُ کل ض
تحقق اّساف  یالظم تطا یٍ ضاّکاضّا ِیگصاض تْ ِیػولکطز سطها یٍ چگًَگ ٌایگستط س

 . سیضسُ اضائِ ًوا یٌیت صیپ
 زٍ ّفتِ التیازاضُ کل ض

14 
هٌطَض ٍ گعاضش سِ هاِّ عطح  یگٌاٍُ زض اسطع ٍقت ًسثت تِ تاضگصاض یهقطض ضس ضْطزاض

 . سیاقسام ًوا پایزض ساهاًِ ً یزّکسُ گطزضگط
 اسطع ٍقت گٌاٍُ یضْطزاض

15 
 ِیسطها فیتکل يییٍ تؼ یطیگیهقطض ضس ضطکت آب ٍ فاضالب زض اسطع ٍقت ًسثت تِ پ

 . سیاقسام ًوا 2ٍ  1زضتستاى  یکي ّا يیطیآتط یپطٍغُ ّا یگصاض
 اسطع ٍقت ضطکت آب ٍ فاضالب استاى

 


