
 سمٍ تعالیاب

 جلسٍ ستاد فرماوذَی اقتصاد مقايمتی استان بًشُر
 

 ساعت 1 مذت زمان جلسٍ: 20ساعت جلسٍ:   30/21/99تاریخ جلسٍ:  

 دستًر کار جلسٍ:      

o محمذ لً( دکتر بیگَای پیشىُادی تًسعٍ دریا محًر )تبییه ي بررسی سیاست 

o  َای دریا محًر وخبگان محلی در خصًص فعالیتان ي ذیربىذی وظرات کارشىاسی مارائٍ ي جمع 

o سایر 

 

هَسخ   ضٌبِیکسٍص  13جلسِ ستاد فشهاًذّی التػاد هماٍهتی استاى بَضْش دس ساػت  02/12/99هَسخ  645630پیشٍ دػَتٌاهِ ضواسُ 
دس هحل سالي کَثش  ػَیيٍ هذ حضَس اػضاءا... هجیذ بِ سیاست جٌاب آلای گشاًٍذ استاًذاس هحتشم ٍ با با تالٍت آیاتی اص کالم 03/12/1399

تطکش اص استاًذاس هحتشم بابت ضوي استاى استاًذاسی بشگضاس گشدیذ. دس ایي جلسِ ابتذا آلای دسٍیطی دبیش ستاد فشهاًذّی التػاد هماٍهتی 
 ٍ سایش هػلحت ًظام عیهجوغ تطخ شخاًِیهحَس دب ایتَسؼِ دس تِیکوهحتشم  سیسئهحوذ لَ  گاص حضَس جٌاب آلای بی ،تطکیل جلسِ

 تطکش ًوَدًذ. هذػَیي 
ٍ  یبٌذسحَصُ هسائل ٍ هطکالت  ّا،پتاًسیل ،هَلؼیت، اّویت ،استاى اص جولِ سٌذ آهایصکیذ بش اسٌاد باال دستی دس ابتذا با تأ ایطاى

 ، افضایصبِ پشٍسش هاّی دس لفس ٍی .سا اسائِ ًوَدًذدس دٍلت تذبیش ٍ اهیذ دسیا هحَس حَصُ استاى دس  یدستاٍسدّااّن ّوچٌیي  ٍ ییدسیا
دس ایي ... اضاسُ ٍ ، حوایت اص ضشکتْای داًص بٌیاى دس حَصُ صیست فٌاٍسی ، احذاث آبطیشى کي، تَسؼِ بٌادستَلیذ هیگَی پشٍسضی چطوگیش

 حضَس دس هَسد تَضیحاتی سا  یاستاًذاس یاهَس التػاد یّواٌّگهحتشم هؼاٍى آلای صسیي فش دس اداهِ . خػَظ اضاسُ ًوَدًذ
دسحَصُ ّای کلی ًظام سیاست تبییي ٍ اسائِ دس صهیًٌِظام هجوغ تطخیع هػلحت بشًاهِ هَسیت ایطاى ٍ هأّای بشًاهِلَ ٍ آلای بیگ هحوذ

 .  ًوَدًذ بیاى دسیاهحَس
ّوچٌیي ٍی سا تطشیح ًوَدًذ.  ّای کلی ًظامتذٍیي سیاست سًٍذٍ  فؼالیت کویتِ تَسؼِ دسیا هحَسًحَُ لَ بیگ هحوذدس اداهِ، آلای 

، ًحَُ گاًِ 4تطشیح هحَسّای ّای ابالغی همام هؼظن سّبشی، ضوي ػٌَاى یکی اص سیاستِ ب تَسؼِ دسیا هحَسٍ جایگاُ اّویت  خػَظدس
اػوال هذیشیت تٌَع هسائل دس ایي حَصُ ٍ لضٍم ، حَصُ دسیابِ حَصُ خطکی  اصتَسؼِ  سٍیکشدتغییش ّای گزضتِ، جغشافیایی سالتَسؼِ 
ایجاد دس هٌاطك هشصی ساحلی، هسائل فشٌّگی ٍ اجتواػی ، ًمص آهَصش دس ستاد تَسؼِ سَاحل، تٌَع یهشدهّای ظشفیتبِ  ء، اتکایکپاسچِ

 .اضاسُ ًوَدًذّا تَجِ بِ اٍلَیتّای هَسد ًیاص دس دسیا ٍ خطکی با صیشساخت
ایي حَصُ سا  یّاهطکالت ٍ هحذٍدیت ّای استاى دس حَصُ دسیا، هْوتشیيظشفیتضوي تطشیح دس اداهِ بشخی اص هذیشاى ٍ ًخبگاى استاى 

  .تطشیح کشدًذ 
بٌذی پیطٌْادات جوغّا ٍ پشٍطُ ّای التػاد هماٍهتی دس سال آتی، طشح خػَظبا اضاسُ بِ الذاهات غَست گشفتِ دس آلای دسٍیطی 

تأکیذ دس اسشع ٍلت ّای اجشایی اسائِ پیطٌْادات تکویلی تَسط دستگاُلضٍم ّای هختلف سا اسائِ ًوَدُ ٍ بش دس بخصّای اجشایی دستگاُ
 ًوَدًذ.

خَاستاس تطکیل  ، ، گاص ٍ ...اٍلیِ ٍ حیاتی استاى دس حَصُ آب، بشق ّایبِ ایجاد ٍ تأهیي صیشساخت اضاسُضوي دس پایاى استاًذاس هحتشم 
ٍ تَجِ ٍیظُ هذیشاى ّای التػاد هماٍهتی پشٍطُبشداسی بِ هَلغ اص ٍ بْشُ تکویلبش پایاى دس  ٍی .دسیا هحَس ضذًذ حَصُدس  ایٍیظُ کاسگشٍُ
  ّای اجشایی دس ایي سابطِ تأکیذ ًوَدًذ.دستگاُ

 .  ذیسس اىیبِ پا لیهػَبات ر يییبا رکش غلَات ٍ تؼ  اىیجلسِ دس پا

 

 

 

 

 



 مصًبات:

 مُلت اجرا اجراییدستگاٌ  شرح مصًبٍ ردیف

1 

همشس ضذ کویتِ تخػػی با هسؤٍلیت هؼاٍى هحتشم ّواٌّگی اهَس التػادی استاًذاسی ٍ با 
ستاى سا دس تطکیل ٍ پیطٌْادات اّای هشتبط با دسیا دس حَصُّای اجشایی دستگاُکلیِ حضَس 

 ًوایذ.  اسسالبٌذی ٍ بِ هجوغ تطخیع هػلحت ًظام جوغحَصُ تَسؼِ دسیا هحَس 

هؼاٍى ّواٌّگی اهَس التػادی 
 استاًذاسی

 ّفتِ 3

2 

ّا ٍ بِ هَلغ اص طشح بشداسیپیگیشی جْت تکویل ٍ بْشُضوي ّای اجشایی همشس ضذ دستگاُ
ٍ  سساًی اطالػاتسٍص تکویل ٍ بًِسبت بِ ، ّای التػاد هماٍهتی ٍ جْص تَلیذپشٍطُ

  ًوایٌذ. الذامدس ساهاًِ ًیپا سِ هاِّ چْاسم ػولکشد گضاسش باسگزاسی 

 تا پایاى سال ّای اجشایی هشتبطدستگاُ

3 

کِ  1400ّای پیطٌْادی التػاد هماٍهتی استاى بشای سال پیطٌْاد دبیشخاًِ ساصهاى اص پشٍطُ
هَسد هَافمت اػضاء جْت اسسال بِ ساصهاى  ،ّای اجشایی تٌظین ضذُ بَدبا ّواٌّگی دستگاُ

همشس گشدیذ دبیشخاًِ ستاد فشهاًذّی التػاد هماٍهتی  گشفت. ضوٌاً بشًاهِ ٍ بَدجِ کطَس لشاس
ّا ّای اجشایی تا یک ّفتِ آیٌذُ، آىّای جذیذ اص طشف دستگاَُست اسایِ پشٍطُغ استاى دس

استاى بشای پیطٌْادی ّای التػاد هماٍهتی ییذ بِ هجوَػِ پشٍطُسا بشسسی ٍ دسغَست تأ
 . اضافِ ًوایذ 1400سال 

ساصهاى  -اییّای اجشدستگاُکلیِ 
  هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی

طی یک 
 ّفتِ

 
 


