
 سمه تعالیاب

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
 

 ساعت 3 مدت زمان جلسه: 21:41ساعت جلسه:   35/23/99تاریخ جلسه:  

 دستور کار جلسه:      

o 2511های اقتصاد مقاومتی استان در سال ها و پروژهبررسی و جمع بندی طرح 

-سٍص یه 10:30ػیضدّویي جلؼِ ػتاد فشهاًذّی التصاد هماٍهتی اػتاى دس ػاعت  23/12/1377هَسخ  675773ٌاهِ ؿواسُ پیشٍ دعَت

ٍ هذعَیي اعضاء تا حضَس ٍ غ ػتاد فشهاًذّی التصاد هماٍهتی تِ سیاػت جٌاب آلای گشاًٍذ اػتاًذاس هحتشم ٍ سیی 24/12/1377ؿٌثِ هَسخ 
 اػتاًذاسی تـىیل گشدیذ. 1تا تالٍت آیاتی چٌذ اص والم ا... هجیذ دس ػال ؿواسُ 

فشهاًذّی التصاد هماٍهتی اػتاى ضوي تـىش اص  سیضی ٍ دتیش ػتادیـی سییغ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِدس ایي جلؼِ اتتذا آلای دسٍ
اجشایی ٍ  ّایتِ دػتگاُّای التصاد هماٍهتی ّا ٍ پشٍطُطشحغ دػتَسالعول اتالتَضیحاتی سا دس تاسُ اػتاًذاس هحتشم تاتت تـىیل جلؼِ، 

دػتگاُ اجشایی تِ دتیشخاًِ ػتاد  20ایـاى افضٍدًذ: دس ایي ساتطِ پیـٌْادات تالػ تش ًوَدًذ.  اسائِّای پیـٌْادی ّا ٍ پشٍطُتشسػی طشحًحَُ 
ّای ّا ٍ پشٍطُّای اجشایی، طشحّای تخصصی تا هذیشاى ٍ واسؿٌاػاى دػتگاُؿذُ ٍ ًـؼت ّای اًجامٍاصل گشدیذُ وِ تا تشسػی

 اػت:تٌذی گشدیذُدػتگاُ اجشایی دس هحَسّای ریل جوع 14پیـٌْادی 

 دس هٌاطك هختلف اػتاى آتـیشیي وي 5ّای ػاصگاسی تا ون آتی ؿاهل طشح 

 ؿْشػتاى طشح اصالح ؿیَُ آتیاسی ًخیالت ّای ًَیي آتیاسی ٍ ای، ػاهاًِوـت گلخاًِ هـتول تشّای تخؾ وـاٍسصی طشح
 دؿتؼتاى

 پشٍسؽ هاّی ٍ هیگَ ؿاهلّای آتضی پشٍسی طشح 

 ُداسیّای آتخیضداسی ٍ آتخَاىپشٍط 

 اًَل، هَاد آّه ّیذساتِ، هتتَلیذ افضاس، تٌذی هَاد ؼزایی، تَلیذ ًَؿتصٌعت ؿاهل صٌایع تثذیلی ٍ تىویلی تؼتِّای تخؾ طشح
 اًَاع صفحِ، ٍسق ٍ واؼز دیَاسی پلیوشی ٍ

 روگاهين ازيمورد ن يپنل و استراکچرها ذيتول، کيذروپونيهاي هتوليذ گروبگ مخظوص کشتهـتول تش ّای فٌاٍساًِ طشح-

 يفضا نيتأمٍ  ینفت يبه فرآورده ها لیو تبذ یو طنعت يشهر عیجامذ و ما یذروکربنيهضایعات  افتیباز، يذيخورش يها

 يو فناور یپصوهش

 مرکس و  کيشنت ضيتشخ شگاهیآزما تخظظی،هاي بخش خذمات تخظظی درمانی شامل کلينيک تخظظی و فوق طرح

 ينابارور یدرمان یجامع فوق تخظظ

 و فناوري اطالعات هاي ارتباطاتزیرساختو  هاي تجاري و بنذريتوسعه زیرساخت 

 يگردو بوم يدارهتلی و و ساحل یالتيش ،ییایدر عیطنا ايآموزش فنی و حرفه مراکسانذازي راه 

 هاي خذمات رفاهی بين راهی و مراکس اقامتی و گردشگريمجتمعبرداري از يل و بهرهمتک 

َدًذ وٍ ّوچٌیي دسخَاػت ً ّای اسائِ ًوَدًذّا ٍ پشٍطُّای اجشایی تَضیحاتی سا دس تاسُ آخشیي ٍضعیت طشحهذیشاى دػتگاُدس اداهِ 
 دس فْشػت ًْاییًیض ّای اسائِ ؿذُ لثل تعذادی اص طشح ،پیـٌْادی جذیذ ّای پیـٌْادی ٍ جایگضیٌی چٌذ طشحضوي حزف تشخی اص طشح

 ّای التصاد هماٍهتی اػتاى دس ػال آتی لشاس گیشد.طشح
ٍ اّویت هٌاػة  پیـشفتٍ گزاسی تا اؿاسُ تِ حجن ػشهایِّوچٌیي جٌاب آلای صسیي فش هعاٍى هحتشم ّواٌّگی اهَس التصادی اػتاًذاس 

 فشًٍذ وـتی ساٌّوا تش، 5ػاخت خاسي،  NGLطشح تَلیذ تَلیذ اًَاع واتالیؼت دس هٌطمِ ٍیظُ التصادی تجاسی صٌعتی تَؿْش،  ّایطشح
اص  طشح 3اصالح ًحَُ تأهیي هالی  تا اؿاسُ تِ ّوچٌیيتأویذ ًوَدًذ. ایـاى  پیـٌْادی اػتاىدس فْشػت  ّاتش اٍلَیت لشاس گشفتي ایي طشح

 ّای هزوَس تأویذ ًوَدًذ.خلیج فاسع ٍ جْاد داًـگاّی، تش اٍلَیت طشحپاسن علن ٍ فٌاٍسی  هجوَعِ پیـٌْادات
لذسداًی   1400ّای پیـٌْادی ػال ّا ٍ پشٍطُتٌذی هٌاػة طشحّا ٍ جوعالذاهات، پیگیشی دس اداهِ جٌاب آلای گشاًٍذ اػتاًذاس هحتشم اص



 ّا سا دس اختیاس دتیشخاًِ ػتاد لشاس دٌّذ.طشحسی اطالعات تىویلی ّای اجشایی طی ّفتِ جاٍ تأویذ ًوَدًذ وِ دػتگاُ
 جلؼِ دس پایاى تا روش صلَات ٍ تعییي هصَتات ریل تِ پایاى سػیذ.

 

 

 مصوبات:

 مهلت اجرا دستگاه اجرایی شرح مصوبه ردیف

1 

ّای پیـٌْادی تَػط ّا ٍ پشٍطُطشحتىویلی ٍ اصالحی ّای اطالعات واستشيهمشس ؿذ 
فشهاًذّی  طی ّفتِ جاسی دس اختیاس دتیشخاًِ ػتادتىویل ٍ ریشتط ّای اجشایی دػتگاُ

 اد هماٍهتی گیشد.التص

صٌعت، هعذى ٍ تجاست،  ػاصهاى
اداسُ ول هیشاث فشٌّگی، گشدؿگشی 

هٌطمِ ٍیظُ ٍ صٌایع دػتی، 
 التصادی تجاسی ٍ صٌعتی تَؿْش

طی ّفتِ 
 جاسی

2 
ّای ّا ٍ پشٍطُطی ّفتِ جاسی فْشػت ًْایی طشحدتیشخاًِ ػتاد حذاوثش همشس ؿذ 
 سا تِ ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ وـَس اسػال ًوایذ. 1400التصاد هماٍهتی ػال  پیـٌْادی

 سیضیػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ
طی ّفتِ 

 جاسی
 
 


