
 تسمه تعالی

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان توشهر
 

 ساعت 9مدت زمان جلسه:  02/8ساعت جلسه:   92/29/0022تاریخ جلسه:  

 دستور کار جلسه : 

o  0022گسارش عملکرد پروشه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی سال 

o 0022استان در سال  یاقتصاد مقاومت  یپروشه ها و طرح ها ةیطرح و تصو  

o یدشت انیساروج ل دراتهیمشکالت طرح  آهک ه یو تررس دیتازد  

o موارد ریسا 

 

شٌبِ  چْاس صبح سٍص 30/8خلسِ ستاد فشهاًذّی التصاد هماٍهتی استاى بَشْش دس ساػت  25/02/1400هَسخ  79490شواسُ پیشٍ دػَتٌاهِ  
طشح  آّک ا... هدیذ بِ سیاست خٌاب آلای گشاًٍذ استاًذاس هحتشم ٍ با حضَس اػضاء دس هحل با تالٍت آیاتی اص کالم 29/02/1400هَسخ 

 .  بشگضاس گشدیذدس هٌطمِ الٍس ششلی  یدشتشْشستاى  اىیساسٍج ل ذساتِیّ
دبیش ستاد فشهاًذّی التصاد هماٍهتی استاى ضوي تشکش اص  ٍ تذا خٌاب آلای دسٍیشی سئیس هحتشم ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضیدس اب

پشٍطُ ٍ طشح  37 ػولکشد  گضاسشی اص اػضاء ستاد، ٍ ّوکاسی 1400دس سال التصاد هماٍهتی  خلسِاٍلیي تشکیل استاًذاس هحتشم بشای 
سا کِ  1400التصاد هماٍهتی سال هشحلِ اٍل ی ی ابالغدسٍیشی طشح ّا ٍ پشٍطُ ّا . آلای سا اسائِ ًوَدًذ  1399التصاد هماٍهتی دس سال 

 .  ػٌَاى ریل هی باشذ سا دس خلسِ لشائت ًوَدًذ 4شاهل 
 باهذاد() فیش تیسا گَیهدتوغ پشٍسش ه لیتکو  -1

 (ذیخذ) یٍ آبخَاى داس یضداسیآبخ اتیػول یاخشا -2

 بَشْش  یٍ فَق تخصص یتخصص کیٌیکل احذاث -3

 شیشْشستاى د یٍ ساحل یالتی، ش ییایدس غیصٌا یٍ حشفِ ا یفٌ یتسهشکض آهَصش هْا یاًذاص ساُ -4
پس اص تَضیحات ٍ  پس اص باصدیذ بؼول آهذُ اص ششکت آّک ّیذساتِ ساسٍج لیاى دس هٌطمِ الٍس ششلی تَسط استاًذاس هحتشم ٍ ّیات ّوشاُ

ّای ریشبط خَاستاس ّوکاسی با ایي  هطشح کشدًذ ٍ اص هذیشاى دستگاُ پشٍطُهباحثی دس خْت سفغ هَاًغ  هذیش پشٍطُ ، استاًذاس هحتشمکلی 
  .  بشای سفغ هشکالت شذًذ پشٍطُ 

 ییي هصَبات ریل بِ پایاى سسیذ. خلسِ دس پایاى  با رکش صلَات ٍ تؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مصوتات:

 مهلت اجرا دستگاه اجرایی شرح مصوته ردیف

1 
ًسبت بِ  1400ّای التصاد هماٍهتی سال هشتبط با پشٍطُ همشس شذ دستگاّْای 

 الذاهات الصم سا اًدام دٌّذ. سٍی ساهاًِ ًیپا باسگزاسی پشٍطُ ّا بش

ت، اداسُ کل آهَصش فٌی ٍ کل شیالاداسُ 
داًشگاُ ػلَم پضشکی ٍ خذهات ، حشفِ ای

ُ کل  هٌابغ طبیؼی ٍ اساد، بْذاشتی ٍ دسهاًی
 آبخیضداسی

 

 دس اسشع ٍلت

2 

خْت  1400د هماٍهتی سال شْشستاًی طشح ّا ٍ پشٍطُ ّای التصاهمشس شذ بشش 
دس سطح شْشستاى  ٍ هشکالت احتوالی ٍ اًدام ّواٌّگی الصم سفغ هَاًغ، پیگیشی

  ی هشبَطِ اسسال گشدد. بِ فشهاًذاسی ّا

 دس اسشع ٍلت  ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی 

3 

همشس شذ ششکت آّک ّیذساتِ ساسٍج لیاى گضاسش تَخیْی دس هَسد ًیاص صهیي بشای  
اص ًظش فٌی ّکتاس سا  10ّکتاس ٍ طشح سیواى بِ هساحت  5طشح کشبٌات بِ هساحت 

 ٍ بِ اهَس اساضی استاى اسسال ًوایذ. ٍ التصادی تْیِ کشدُ 

 

هذیشیت   -ششکت آّک ّیذساتِ ساسٍج لیاى
 اهَس اساضی 

 تِ یک ّف

4 
کت ساسٍج همشس شذ اهَس اساضی استاى ًتایح حاصل اص بشسسی گضاسش تَخیْی شش

 ، هؼذى ٍ تداست اًؼکاس دّذ. لیاى سا بِ ساصهاى صٌؼت
، هؼذى ساصهاى صٌؼت -هذیشیت اهَس اساضی

 ٍ تداست
 یک ّفتِ 

5 
استاى هشکالت بشق ششکت ساسٍج لیاى سا  ششکت تَصیغ ًیشٍی بشقهمشس شذ 

 بشسسی ٍ ًسبت بِ تاهیي بشق ایي ششکت الذاهات الصم سا اًدام دّذ. 
 دس اسشع ٍلت ششکت تَصیغ ًیشٍی بشق

6 

بٌا بِ ػذم تَافك هذیشیت اهَس اساضی استاى دس هَسد ضواًت صهیي ششکت ساسٍج 
تسْیالت بِ ششکت ساسٍج لیاى بؼٌَاى ٍثیمِ بِ باًک هلی ایشاى ٍ ػذم پشداخت 

اهَس  -ا تَخِ بِ تفاّن ًاهِ فی هابیي )باًک هلیلیاى همشس شذ اهَس اساضی استاى ب
( دس ساستای اخز تسْیالت بِ ششکت ساسٍج لیاى ششکت ساسٍج لیاى -اساضی

 ّوکاسی ّای الصم سا دس اسشع ٍلت اًدام دّذ.

 دس اسشع ٍلت هذیشیت اهَس اساضی 

 

 

 

 اتالغی مرحله اول طرحهای مصوب اقتصاد مقاومتی استانفهرست : 0پیوست 

 عنوان ردیف
 باهذاد(ویل هدتوغ پشٍسش هیگَ سایت شیف )تک 1

 خذیذ(ٍ آبخَاى داسی ) اخشای ػولیات آبخیضداسی 2

 احذاث کلیٌیک تخصصی ٍ فَق تخصصی بَشْش  3

 شیالتی ٍ ساحلی شْشستاى دیش، تی فٌی ٍ حشفِ ای صٌایغ دسیاییساُ اًذاصی هشکض آهَصش هْاس 4
 


