
 بسمه تعالی

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
 

 ساعت 0مدت زمان جلسه:  02/02ساعت جلسه:   92/29/0022تاریخ جلسه:  

 دستور کار جلسه : 

o اکباتان خورموج  میکربنات کلس عیمشکالت شرکت صنا یو بررس دیبازد 

o موارد ریسا 

 

شٌبِ صبح زٍش چْاز 30/10جلسِ ستاد فسهاًدّی اقتصاد هقاٍهتی استاى بَشْس دز ساعت  25/02/1400هَزخ  19491پیسٍ دعَتٌاهِ شوازُ  
 عیشسکت صٌاا... هجید بِ زیاست جٌاب آقای گساًٍد استاًداز هحتسم ٍ با حضَز اعضاء دز هحل با تالٍت آیاتی اش کالم 29/02/1400هَزخ 

 بسگصاز گسدید.  اکباتاى ذَزهَج نیکسبٌات کلس
اش ضوي تشکس هجدد دبیس ستاد فسهاًدّی اقتصاد هقاٍهتی استاى  ابتدا جٌاب آقای دزٍیشی زئیس هحتسم ساشهاى هدیسیت ٍ بسًاهِ زیصی ٍدز 

ّای هشابِ بِ صٌایع ّای شْسستاى دشتی ٍ ّوچٌیي اش هصیت زاُ اًداشی پسٍضُ دز هَزد ظسفیت جلسِ ضا هحتسم استاًداز هحتسم ٍ اع
 اقتصادی استاى صحبت ًوَدًد.اشتغال ٍ تَسعِ کسبٌات کلسین اکباتاى دز استاى دز شهیٌِ ایجاد 

ازائِ پس اش ٍ تَسط استاًداز هحتسم ٍ ّیات ّوساُ  شْسستاى دشتی اکباتاى نیکسبٌات کلس عیشسکت صٌاپس اش باشدید بعول آهدُ اش 
ّای ذیسبط ذَاستاز  ٍ اش هدیساى دستگاُ ًوَدًد، استاًداز هحتسم هباحثی دز جْت زفع هَاًع پسٍضُ هطسح پسٍضُهحتسم تَضیحات کلی هدیس 

 .  هسألِ بسق آى شدًد 8 بَیطُایي پسٍضُ بسای زفع هشکالت ّوکازی 
 ییي هصَبات ذیل بِ پایاى زسید . جلسِ دز پایاى  با ذکس صلَات ٍ تع

 

 

 مصوبات:

 مهلت اجرا اجراییدستگاه  شرح مصوبه ردیف

1 
شبکِ بسق بِ اقداهات الشم دز جْت تکویل ٍ اصالح زٍش  10هقسز شد حداکثس طی 

 اًجام گسدد. تَسط بْسُ بسداز پسٍضُ سسقت زفتِ ، 

 -اکباتاى نیکسبٌات کلس عیشسکت صٌا
 ، هعدى ٍ تجازتساشهاى صٌعت

 زٍش  10

2 
بسداز اش شسکت تَشیع بسق زٍش تَسط بْسُ  10هقسز شد دیواًد دزذَاستی طی 

 . ذسیدازی شَد

-اکباتاى نیکسبٌات کلس عیشسکت صٌا
 شسکت تَشیع بسق

 زٍش 10

3 
، ًسبت بِ تْیِ کلید فیدز ذسٍجی دز پست کت تَشیع بسق ّوصهاى با تسهین ذطشس

آیٌدُ اش تازید ایي جلسِ عولیات زٍش  12واید ٍ حداکثس تا بسق فَق تَشیع اقدام ً
 اًجام دّد.زساًی زا بسق

 زٍش 12 شسکت تَشیع بسق

4 
ذسداد هاُ  22سسهایِ گراز طسح هتعْد شد تا هقدهات بْسُ بسدازی اش کازذاًِ زا تا 

 سال جازی هْیا ًواید.  
-اکباتاى نیکسبٌات کلس عیشسکت صٌا

 ، هعدى ٍ تجازتساشهاى صٌعت
 یک هاُ 

 
 

 

 


