
 باسمه تعالی

 استان بوشهر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جلسه

 ساػت 2مدت جلسٍ:  غثح 8ساعت جلسٍ:  02/10/1400تاریخ جلسٍ: 

 دستًر کار:
o عی، ضیالت، داوطگاٌ مىابع طبی)َای اجرایی َای اقتصاد مقايمتی سال جاری تًسط دستگاٌ ٌريشگسارش آخریه يضعیت پ

 ای(ي حرفٍعلًم پسضکی ي فىی 

o ٌَای اجرایی در خصًظ ثبت تعُد اضتغال ایجاد ضدٌ در ساماوٍ رصد گسارش دستگا 

o ٌَای اجراییضىاسایی ي معرفی متقاضیان پطتیبان ي مستقل مطاغل خاوگی تًسط دستگا 

o ٌايرشاوس کسب ي کار ي ياحدَای راکد ي ایی در خصًظ طرح زیست بًم اضتغالَای اجرگسارش اقدامات دستگا ، 

 تملیک ضدٌ استان 

o سایر 
، اضتغال ٍ وارگزٍُ التػادیهطتزن ستاد فزهاًذّی التػاد هماٍهتی ٍ جلسِ  30/09/1400هَرخ  487876 تٌاهِ ضوارُپیزٍ دػَ

سادُ استاًذار ِ ریاست جٌاب آلای دوتز هحوذیت 02/10/1400ضٌثِ هَرخ پٌجغثح رٍس  8استاى تَضْز رأس ساػت گذاری سزهایِ

 دستَروارّای فَق تطىیل گزدیذ. سالي اجتواػات وَثز استاًذاری تااػضاء در  سایزٍ هحتزم 

، خَضاهذ تِ اػضاء هحتزمضوي ٍ وارگزٍُ ستاد ریشی ٍ دتیز ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِهحتزم اتتذای جلسِ، آلای درٍیطی رییس  در

ّای فؼالیت ًیزٍی اًساًی در استاى ٍ ٍضؼیت ضاخع ٍی ّوچٌیي در اداهِ گشارضی اس آخزیي. دستَروار جلسِ را ارائِ ًوَدًذ

  .تیاى ًوَدًذ 1400تاتستاى ٍ  1399سال  تزایهمایسِ آى تا وطَر 

 : دستًر کار ايل

ّای التػاد هماٍهتی ى در اتتذا گشارضی اس تزخی پزٍصُریشی استااس هحتزم ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِجٌاب آلای اهیزی وارضٌ

ّای هزتثظ تطزیح زایی هزتثظ تِ تفػیل ٍضؼیت پزٍصُّای اجٍ در اداهِ هذیزاى هحتزم دستگاُتیاى ًوَدًذ  1400استاى در سال 

گشارش  .ّا را ارائِ ًوَدًذپزٍصُضیالت گشارش ػولىزد  ٍای آهَسش فٌی ٍ حزفِادارُ ول  هحتزمهذیزاى . در ایي خػَظ ًوَدًذ

 . ّا تِ پیَست ارائِ ضذُ استخالغِ پزٍصُ

 : دستًرکارديم

تارگذاری اعالػات اضتغال ایجاد ضذُ در ساهاًِ رغذ ٍضؼیت ، وار ٍ رفاُ اجتواػی تؼاٍىهحتزم جٌاب آلای وطاٍرسی هذیزول 

 ّشار ًفز فزغت ضغلی در وطَر ایجاد ضَد ٍ سْن 1500در سال جاری تؼْذ ضذُ است وِ . ّای اجزایی را تَضیح دادًذدستگاُتَسظ 

جزایی ٌَّس هغلَب ّای اتا تَجِ تِ ایٌىِ هتاسفاًِ ٍضؼیت تارگذاری اعالػات تَسظ دستگاُ. ًفز است 15000استاى تَضْز حذٍد 

 . ضذًذّای اجزایی ر پیگیزی ٍ جذیت تیطتز ایي اهز تَسظ هذیزاى هحتزم دستگاًُیست ٍی خَاستا

 : دستًر کار سًم

، وار ٍ رفاُ اجتواػی ٍضؼیت اجزای دستَرالؼول اجزایی ساهاًذّی ٍ حوایت اس هطاغل تؼاٍىجٌاب آلای وطاٍرسی هذیزول هحتزم 

 اٍلَیت تخطیذى تِ هتماضیاى پطتیثاى در هطاغل خاًگی تاویذ داضتٌذ.  . ٍی تزتطزیح ًوَدًذخاًگی را 

 : دستًر کار چُارم

تَضیحاتی ّای راوذ ٍ تولیه ضذُ استاى ًیش ، اٍرصاًس وسة ٍ وار ٍ ٍاحذتوِ در خػَظ عزح سیست تَم اضتغالایطاى در خا

ضتغال ّذف تا پایاى سال . ّذف اس ایي الذاهات احیاء ٍاحذّای هطىل دار ٍ تىویل ظزفیت تَلیذ جْت رسیذى تِ ایجاد اارایِ ًوَدًذ

 .ایي سهیٌِ خَاستار ضذًذ را درّای اجزایی ّوىاری السم اس دستگاُ ٍی .است 1401



ّای اجزایی ٍ دستگاُتز پیگیزی دتیزخاًِ ّواٌّگی اهَر التػادی استاًذاری هحتزم هؼاٍى  تاستیيدوتز آلای جٌاب  در اداهِ

ّا تِ ش. ٍی ّوچٌیي درخػَظ ارایِ گشارّوَارساسی اهَر هزتثظ تا اضتغال تاویذات السم را تیاى ًوَدًذ هزتثظ جْت تسزیغ در

  .غَرت تحلیلی تاویذ ًوَدًذ

 ندی مطالب، موارد ذیل به تصویب رسید.در خاتمه پس از جمع ب

 

 مصًبات:

 مُلت اجرا دستگاٌ اجرایی ضرح مصًبٍ ردیف

1 

ًفز  15254تؼْذ اضتغال ایجاد ضذُ تزای استاًذاراى هحتزم )تؼذاد تا ػٌایت تِ 

ي جلسِ ضَرای ػالی ّای ّطتاد ٍ دٍهی( ٍ ًظز تِ هػَتِتَضْز سْن استاى

تغال در فزهاًذاراى هحتزم ًسثت تِ ثثت تؼْذات اض ّای اجزایی،اضتغال دستگاُ

اًجام  الذام ًوَدُ ٍ پس اس آى ًیش تِ غَرت هستوزساهاًِ رغذ ظزف یه ّفتِ 

ستاى ٍ اگذاری ، اضتغال ٍ سزهایِوارگزٍُ التػادی دتیزخاًًِتیجِ را تِ ضَد ٍ 

ٍ ادارُ ول تؼاٍى، وار ٍ  گذاری ٍ اضتغال استاًذاریدفتز ّواٌّگی اهَر سزهایِ

 .رفاُ اجتواػی اػالم ًوایٌذ

، دستگاّْای اجزایی

 ّافزهاًذاری
 یه ّفتِ

2 

تؼذاد  ّای دٍلتی ٍ خػَغی(ٍ فزهاًذاراى هحتزم )تخصاجزایی  ّایدستگاُ

اضتغال هحمك ضذُ ٍ لاتل تحمك در سال جاری را هغاتك تا جذٍل ًاهِ ضوارُ 

ادارُ  آى، تِ وار ٍ رفاُ اجتواػی ،ارُ ول تؼاٍىاداس  30/9/1400هَرخ  34054

 ارسال ًوایٌذ. ول 

دستگاّْای اجزایی، 

 ّافزهاًذاری
 یه ّفتِ

3 

ّای جوغ آٍری اعالػات ٍاحذیی ٍ فزهاًذاراى هحتزم ًسثت تِ ّای اجزادستگاُ

، وارگزٍُ التػادیِ وسة ٍ وار سیست تَم استاى الذام ًوایٌذ ٍ تِ دتیزخاً

 رٍس رساًی ضَد(ِاعالػات هاّیاًِ ت) استاى ارسال ضَد گذاریسزهایِاضتغال ٍ 

، دستگاّْای اجزایی

 ّافزهاًذاری
 یه ّفتِ

4 

ّای لاًًَی ة ٍ وار تا ّذف استفادُ اس ظزفیتاًذاسی اٍرصاًس وسدرخػَظ راُ

 ،ثَد فضای وسة ٍ وار ٍ رًٍك تَلیذاستاًی ٍ هلی جْت حل هطىالت ٍ تْ

ّای وسة آٍری اعالػات ٍاحذًسثت تِ جوغ ّاٍ فزهاًذاریّای اجزایی دستگاُ

ٍ گذاری استاى ، اضتغال ٍ سزهایِوارگزٍُ التػادی دتیزخاًٍِ وار ٍ ارسال تِ 

 هاّیاًِ اعالػات )الذام ًوایٌذ ، تؼاٍى ٍ رفاُ اجتواػی استاى ادارُ ول وار

  رٍس رساًی ضَد(ِت

، دستگاّْای اجزایی

 ّافزهاًذاری
 یه ّفتِ

5 

 ّای هختلف غٌؼت،ٍاحذّای راوذ ٍ تولیىی در تخصخػَظ ضٌاسایی  در

ًسثت  ّای اجزایی ٍ فزهاًذاراى هحتزمُدستگا ّا،تاًه ،ٍ گزدضگزی وطاٍرسی

 ٍاستاى گذاری ، اضتغال ٍ سزهایِوارگزٍُ التػادیتِ  ّاٍاحذایي تِ هؼزفی 

 اعالػات هاّیاًِ )الذام ًوایٌذ. ٍ رفاُ اجتواػی استاى ، وار ادارُ ول تؼاٍى

  رٍس رساًی ضَد(ِت

ّای اجزایی، دستگاُ

 ّاتاًه ّا،فزهاًذاری
 در اسزع ٍلت



7 

 هثٌای تؼْذات اضتغال  اضتغال استاًذاریگذاری ٍ دفتز ّواٌّگی اهَر سزهایِ

ٍ وار  ،ًفز ضغل را تِ ادارُ ول تؼاٍى 15254ّای اجزایی جْت تحمك دستگاُ

 .اجتواػی استاى اػالم ًوایذرفاُ 

دفتز ّواٌّگی اهَر 

گذاری ٍ سزهایِ

 اضتغال استاًذاری

 در اسزع ٍلت

8 

ای گذاری ٍ اضتغال استاًذاری وویتِضذ تا دفتز ّواٌّگی اهَر سزهایِ همزر

ّای ت هزتَط تِ تؼْذات اضتغال دستگاُتٌذی اعالػاغجْت پیگیزی ٍ جو

دتیزخاًِ ًفز ضغل( ایجاد ًوایذ ٍ ًتایج حاغلِ را تِ  15254تحمك اجزایی )

 گذاری استاى ارسال ًوایذ. ، اضتغال ٍ سزهایِوارگزٍُ التػادی

دفتز ّواٌّگی اهَر 

گذاری ٍ سزهایِ

 اضتغال استاًذاری

 یه ّفتِ

 

 

 

 1011 َای اقتصاد مقايمتی در وٍ ماٍَ سال: يضعیت پیطرفت فیسیکی پريشٌ 1جديل ضمارٌ 

 پريشٌ دستگاٌ اجرایی ردیف

پیطرفت 

در پایان 

 99سال 

پیص 

بیىی در 

سال 

1011 

پیطرفت 

محقق ضدٌ 

  وٍ ماٍَ

)بر مبىای 

111 ) 

کل پیطرفت 

تا پایان وٍ 

ماٍَ سال 

1011 

 دلیل

1 
آهَسش ادارُ ول 

 ایفٌی ٍ حزفِ

اًذاسی هزوش آهَسش راُ

ارتی فٌی ٍ حزفِ ای هْ

، ضیالتی ٍ غٌایغ دریایی

 ساحلی ضْزستاى دیز

30 50 80 70 
ػذم تخػیع 

 اػتثارات هالی

 ادارُ ول ضیالت 2

تىویل هجتوغ پزٍرش 

هیگَ سایت ضیف 

 (تاهذاد)

70 30 60 88 
ػذم دریافت اػتثار 

 پیص تیٌی ضذُ

3 

ادارُ ول هٌاتغ 

عثیؼی ٍ 

 آتخیشداری

ػولیات  اجزای

 آتخیشداری ٍ آتخَاًذاری
0 100 25 25 

هلی اتالؽ اػتثارات 

رهاُ ٍ در ضْزیَ

ػذم هَافمتٌاهِ 

 وٌَىاستاًی تا

4 

داًطگاُ ػلَم 

پشضىی ٍ 

تْذاضتی خذهات 

 ٍ درهاًی

احذاث ولیٌیه تخػػی 

 ٍ فَق تخػػی تَضْز
80 20 95 98 

عثك تزًاهِ در حال 

 تاضذاًجام هی

 

 


