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o  در بخش های کشاورزی، آبسی پروری و صنعت توسط دانشگاه خلیج فارسجهش تولیذ پیشنهادی های طرحبررسی  
ؿٌثِ هَسخ تؼذ اص ظْش سٍص دٍ 16ػاػت  دساٍهتی اػتاى تَؿْش ػتاد فشهاًذّی التصاد همجلؼِ  17/08/1399هَسخ  435274ؿواسُ هِ ٌاتپیشٍ دػَ

 تـکیل گشدیذ. فَق دػتَسکاستا ء اػضاٍ تا حضَس گشاًٍذ اػتاًذاس هحتشم تِ سیاػت جٌاب آلای ا... هجیذ ٍ تا تالٍت آیاتی اص کالم 19/08/1399
جٌاب آلای گشاًٍذ ضوي تـکش اص د فشهاًذّی التصاد هماٍهتی اػتاى سیضی ٍ دتیش ػتاسییغ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِاتتذای جلؼِ، آلای دسٍیـی  دس

ًحَُ تأهیي ٍ  ،جْؾ تَلیذ ّایٍ پشٍطُ ّاعشحسًٍذ تشسػی ٍ تصَیة تَضیحاتی سا اص فشهاًذّی التصاد هماٍهتی، ػتاد  اػتاًذاس هحتشم ٍ سییغ
تِ لحاػ تصَیة ٍ اضافِ ًوَدًذ کِ سٍیـی آلای د ًوَدًذ. اسائِّای ػاهل ٍ ّوچٌیي پشداخت یاساًِ ػَد تؼْیالت تاًکپشداخت تؼْیالت تَػظ 

تا ّای جذیذ ٍجَد ًذاسد، لیکي یاساًِ ػَد تؼْیالت تشای عشحهٌذی اص ُتْشاهکاى دس حال حاضش ّای جْؾ تَلیذ، ّا ٍ پشٍطُعشحًاهِ تفاّناتالؽ 
تا اٍلَیت ٍ ػاصی هحصَالت فٌاٍساًِ تجاسیتأهیي تؼْیالت جْت ّای فٌاٍساًِ جْؾ تَلیذ پیـٌْادی داًـگاُ خلیج فاسع، عشحتَجِ تِ اّویت 

 گیشًذ.لشاس هی حوایتهَسد  تأکیذ ٍیظُ
ّا کاسّا ٍ اػتاستاج اص کؼة ٍداًـگاُ خلیج فاسع ّای َّؿوٌذاًِ ، حوایتسییغ هحتشم داًـگاُ خلیج فاسع دس اداهِ جلؼِ آلای دکتش هصلح

عشح تَجیْی هحصَالت تجاسی ، تجاسیتَلیذ هحصَالت دس همیاع اضافِ ًوَدًذ جْت اٍساًِ سا هَسد تأکیذ لشاس دادًذ ٍ جْت تَلیذ هحصَالت فٌ
 اسائِ ؿذُ اػت.ّا ٍ تؼْیالت هشتثظ تا جْؾ تَلیذ تْیِ ٍ اػتفادُ اص حوایت تِ هٌظَسّای صیشهجوَػِ ّا ٍ ّؼتِػاصی ؿذُ تَػظ ؿشکت

، فٌاٍسی ٍ استثاط تا جاهؼِ داًـگاُ ػاصیهذیش تَػؼِ ٍ تجاسیهؼاٍى پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی، سییغ داًـکذُ کـاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی، دس اداهِ جلؼِ، 
 ًوَدًذ:ّای پیـٌْادی صیش اسائِ تفصیلی سا دس هَسد عشح، تَضیحات کت استثاط صٌؼت سًٍیکا پاسعٍ هذیش ػاهل ؿش خلیج فاسع

 خاکی تِ هٌظَس تَلیذ ػیؼت آستویاعشح پشٍسؽ آستویا دس اػتخشّای  (1
 ًظکتَس ٍ ػایش لغؼات اػتشاتظیک هَسد ًیاص صٌایغ دسیاییعشح هٌْذػی هؼکَع ٍ ػاخت ػَصى ا (2

 ایّای کـاٍسصی گلخاًِّای ّیذسٍپًَیک جْت فؼالیتعشاحی، هـاٍسُ ٍ ػاخت ػیؼتن (3

 هحصَالت تاغی ٍ صاسػی اصدیادیای ٍ سیض کـت دسٍى ؿیـِعشح  (4

 ػیؼتن َّؿوٌذ آتضی پشٍسی سًٍیکا عشح (5

 خِ دسیایی ٍ جت تَسددٍچش -لیذ تجْیضات گشدؿگشی دسیاییعشح تَ (6

حوایت  ٍ صٌذٍق تَػؼِ صٌایغ دسیاییًحَُ فؼالیت  دس تاسُتَضیحاتی سا تجاست،  آلای حؼیٌی سییغ هحتشم ػاصهاى صٌؼت، هؼذى ٍدس اداهِ، 
هَضَع اػالم آهادگی ًوَدًذ کِ اسائِ ٍ ، ّا ٍ کؼة ٍ کاسّای کَچک هشتثظ تا دسیا ٍ تؼْیالت پشداختی اص عشیك صٌذٍقاص عشحتؼْیالتی 

، دٍچشخِ دسیایی ٍ جت تَسدپشٍسی، ذ آتضی، ػیؼتن َّؿوٌاًظکتَس ٍ ػایش لغؼات اػتشاتظیک هَسد ًیاص صٌایغ دسیاییّای عشحپشداخت تؼْیالت 
اّذاف  اؿاسُ تِتا ّوچٌیي ایـاى  .ٍ هَسد حوایت لشاس گیشدهغشح  ،ّای هزکَسعشحتا حضَس هجشیاى  جلؼِ تا ًوایٌذگی صٌذٍق دس اػتاى ٍ عی

، دس پشٍسیػیؼتن َّؿوٌذ آتضیتِ تؼْیالت پشداخت ، تأکیذ ًوَدًذ کِ صٌذٍق تَػؼِ صٌایغ دسیایی هثٌی تش تأهیي ًیاصّای صٌؼت دسیایی کـَس
 پزیش اػت.اهکاىلالة اسائِ خذهات فٌی ٍ هٌْذػی 

پَؿؾ فاکتَسّای تیـتش دس هضاسع ٍ پشٍسی َّؿوٌذ آتضیاستماء کیفیت یؼتن جْت استماء ػلضٍم ًیض اداسُ کل ؿیالت هحتشم هؼاٍى آلای تخـا 
 هَسد تأکیذ لشاس دادًذ.ّش دػتگاُ سا  ٍ تؼذیل لیوت هیگَپشٍسؽ 

فشهاًذّی التصاد هماٍهتی، ضشٍست پیگیشی ٍیظُ جْت سفغ هَاًغ ٍ ، ضوي تـکش اص دتیشخاًِ ػتاد آلای گشاًٍذ اػتاًذاس هحتشمجٌاب دس اداهِ جلؼِ 
سا هَسد تأکیذ لشاس فٌاٍساًِ پیـٌْادی داًـگاُ خلیج فاسع ّای ایت اص عشحوّای هصَب ٍ حّا ٍ پشٍطُتشداسی اص عشحهـکالت، تکویل ٍ تْشُ

  دادًذ. 



 .ذیسػ اىیصلَات تِ پاتا رکش  ٍ لیهصَتات ر تٌذیجوغجلؼِ تا پغ اص تحث ٍ تثادل ًظش،  خاتوِدس 

 مصوبات:

 مهلت اجرا دستگاه اجرایی شرح مصوبه ردیف

1 

اًظکتَس ٍ ػایش لغؼات اػتشاتظیک هَسد ًیاص عشح ؿاهل:  4همشس ؿذ تؼْیالت هَسد ًیاص 
پشٍسی، دٍچشخِ َّؿوٌذ آتضیػیؼتن خذهات فٌی ٍ هٌْذػی ، صٌایغ دسیایی

تَػؼِ جلؼِ ػاصهاى صٌؼت، هؼذى ٍ تجاست تا ًوایٌذگی صٌذٍق  دس دسیایی ٍ جت تَسد

لشاس  حوایتهَسد تا ًظش هؼاػذ ٍ  ّا هغشحتا حضَس هجشیاى آىدس اػتاى  صٌایغ دسیایی
 گیشًذ.

، ػاصهاى صٌؼت، هؼذى ٍ تجاست
ّا ؿشکت) داًـگاُ خلیج فاسع

 (عشح ّای هجشیٍ ّؼتِ
 دس اػشع ٍلت

2 

اتْاهات ٍ آستویا، تا تَجِ تِ  عشحٍاگزاسی صهیي ٍ تؼْیالت جْت همشس ؿذ دس ساتغِ 
خشٍجی هحل اجشا )، لضٍم تشسػی هؼایل فٌی ٍ التصادی هالحظات هغشح ؿذُ اص جولِ

، تا دس ًظش گشفتي ٍیظُ پشٍسؽ آستویا( اساضی یا اختصاف ّای پشٍسؽ هیگَیکی اص ػایت
صشفاً اص پشٍسی آتضیٍاگزاسی اساضی  ػتاد فشهاًذّی التصاد هماٍهتی هثٌی تش هصَتات

گیشی دس جلؼِ جْت تصوینتٌذی جوغتشسػی ٍ ٍ ػایش هؼایل هشتثظ،  عشیك فشاخَاى
  آتی ػتاد هغشح گشدد.

 دس اػشع ٍلت اداسُ کل ؿیالت

3 

ّای جْت فؼالیتّای ّیذسٍپًَیک ػیؼتنهـاٍسُ ٍ ػاخت همشس ؿذ دس ساتغِ تا عشح 
ای تِ ّای کـت گلخاًِعشحتؼْیالت  ، تا تَجِ تِ ایٌکِایکـاٍسصی گلخاًِ

پشداخت ٍ یاساًِ ػَد  اص عشیك تاًک کـاٍسصیّای هصَب جْؾ تَلیذ ػٌَاى عشح
 گیشد؛ًیض تؼلك هی

 110دس فْشػت ای تِ ػٌَاى ؿیَُ ًَیي کـت گلخاًِ پیـٌْادیعشح اجشای اٍالً؛ 
عثك فشآیٌذ تؼشیف ؿذُ جْت ای جْؾ تَلیذ لحاػ ؿَد ٍ گلخاًِّکتاس کـت 

 تشسػی، تصَیة ٍ پشداخت تؼْیالت تِ ػاصهاى جْاد کـاٍسصی هؼشفی ؿَد.
دس هؼاحت داسای ّیذسٍپًَیک ای هذل التصادی ٍ هالی اجشای کـت گلخاًِثاًیاً؛ 

ٍ تا  فاسعگزاسی تَػظ داًـگاُ خلیج تِ ػٌَاى یک هذل ػشهایِتَجیِ التصادی، 
ای ٍ فٌی تَػظ تیٌی اسائِ خذهات هـاٍسُپیؾ تاّوکاسی ػاصهاى جْاد کـاٍسصی 

ذٍیي ٍ ت، تَػظ ػاصهاى جْاد کـاٍسصی ػاص ٍ کاسّای تأهیي تؼْیالتداًـگاُ ٍ 
 ای اسائِ گشدد.تِ هتماضیاى کـت گلخاًِ

 داًـگاُ خلیج فاسع
 ػاصهاى جْاد کـاٍسصی

 دس اػشع ٍلت

4 

ای ٍ سیض اصدیادی هحصَالت تاغی ٍ کـت دسٍى ؿیـِهمشس ؿذ دس ساتغِ تا عشح 
الذام ٍ  ؿشکت ایجاد ػاختاس حمَلی دس لالةهتماضی ًؼثت تِ ّؼتِ فٌاٍس صاسػی، 

کـت ًتایج  هحصَالتی کِ)تا اٍلَیت اجشای عشح عی هشاحل اخز تؼْیالت  جْت
تِ ػاصهاى جْاد ٍ دس هشاحل تؼذ ػایش هحصَالت(  تِ ًتیجِ سػیذُ اػتّا آىتافت 

   کـاٍسصی هؼشفی ؿَد.

 داًـگاُ خلیج فاسع
 ػاصهاى جْاد کـاٍسصی

 دس اػشع ٍلت

5 
ّای تَػظ دػتگاُجلؼِ همشس ؿذ ًتیجِ الذاهات صَست گشفتِ دس ساػتای اجشای هصَتات 

 هشتثظ دس جلؼِ آتی ػتاد اسائِ ؿَد.

ػاصهاى صٌؼت، هؼذى ٍ تجاست، 
، اداسُ کل فاسع جیداًـگاُ خل

 ؿیالت
 جلؼِ آتی ػتاد

 


