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مقدمه

دستور ریاست محترم العالی( و ا فرمان مقام معظم رهبري )مد ظلهب هاي اقتصاد مقاومتیسياست ابالغ

هاي هاي گوناگون کشور در حوزهگذاري گامی بلند جهت شكوفایی ظرفيتبنياندر این زمينه، جمهوري 

نهادینه کردن و ایران  وضعيت اقتصادي ساز براي مدیریتترین راهبردهاي تاریخبه عنوان یكی از اصلیاقتصادي، 

هاي داخلی و درونی ظرفيتها و مبتنی بر توانمندي و پررونق، شكوفا به اقتصاد مسير دستيابیدر ها سياستاین 

 .رودکشور به شمار می

ذخایر و صنایع نظير از جمله  نظير و بعضاً بی هاي کم ظرفيتها و توانمندياستان بوشهر با برخورداري از 

در پروري و گردشگري، بندري و بازرگانی،  ، آبزيورزي، شيالتکشاو پتروشيمی، صنعتی و معدنی،  گازنفت، 

 شرایط کنونی و تحوالت آتی کشور در سطح منطقه و کشور از جایگاهی ویژه برخوردار است.

مدیریت ارشد استان بوشهر از ابتداي تشكيل و ابالغ ساختار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شناسایی 

هاي  دار و پيشران را در حوزه هاي شاخص، اولویتیزي جهت تعریف و اجراي پروژهرهاي اقتصادي و برنامه فرصت

و در فرآیندي منظم و  ههاي ابالغی و سایر اسناد باالدست، در دستور کار قرار داد اساس سياستمختلف بر

نظارت ایت و ها را هداز آنبرداري تكميل و بهرهگيري، هاي اجرایی، مراحل شكلمستمر و با همكاري دستگاه

 نماید. می

مراتب قدردانی و سپاسگزاري ویژه خود و مردم استان بوشهر را از جناب آقاي دکتر اینجانب با اغتنام فرصت، 

-هاي بیها و حمایتریاست محترم سازمان برنامه و بودجه به خاطر تالشمعاون محترم ریيس جمهور و نوبخت 

جناب آقاي مهندس زنگنه  وفرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان جانشين ریيس ستاد  در جایگاهدریغ ایشان 

 نمایم. ، اعالم میرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانوزیر محترم نفت به عنوان جانشين جدید ریيس ستاد ف

 در مسيري اقتصاد مقاومتی هاو برنامه هاتداوم توفيقات و تحقق سياست به ضمن ابراز اميدواريهمچنين 

ریزي استان و همكاران ایشان در ریيس محترم سازمان مدیریت و برنامهاز و توسعه استان بوشهر، شرفت پي

-هاي اقتصاد مقاومتی قدردانی میمتوليان دولتی و خصوصی مرتبط با پروژهو سایر مسؤوالن و دبيرخانه ستاد 

 .نمایم
 

 عبدالکریم گراوند

 استاندار

 بوشهر استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد رییس و

 
 

 



 
 

 

 
 
 

 

پیشگفتار

ها و ها در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتی، به عنوان مهمترین فعاليت استانپروژهها و طرحتدوین 

هاي اقتصاد استان بوشهر متعاقب ابالغ سياستدر همين راستا، اقتصاد مقاومتی تعریف شده است. هاي برنامه

هاي و دستورالعملهاي دولت تدبير و اميد برنامه اجرايدر عالی( و المقاومتی توسط مقام معظم رهبري )مد ظله

و  تدوینهاي عملياتی استان را برنامهها و و اسناد باالدست، اولویت رابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشو

 .ه استنمودپيگيري 

و تصویب توان به شناسایی، میاز مهمترین رویكردهاي ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در این زمينه 

طرح تحول بخش  آب، منابعآفرین در حوزه هاي تحولهاي محرک و پيشران توسعه، طرحها و طرحپروژهاجراي 

هاي گيري فعاليتشكلجهت تأمين منابع مالی پروري، هاي آبزياي، طرحهاي گلخانهتوسعه کشت ،کشاورزي

نيروي کار و جلب مشارکت عمومی و ، تقویت بنيه فنی و مهارتی گاقتصادي، رفع موانع و مشكالت صنایع بزر

 اشاره نمود. هاي اجراییهاي ناتمام دستگاههپروژخصوصی جهت اجراي 

سازمان برنامه و وفق چارچوب ابالغی و طرح اقتصاد مقاومتی  پروژه 39تعداد  7989در سال به همين منظور 

هاي طرحگذاري شده است که تدوین و هدف شكالت اساسی استانو رفع م هابودجه کشور، با لحاظ اولویت

پروژه، بيشترین تعداد  9هاي بندري با پروژه و توسعه زیرساخت 6پروري با پروژه، بخش آبزي 1مرتبط با آب با 

هاي گردشگري، صنعت، درمان و ها نيز مربوط به بخشسایر پروژهاند و ها را به خود اختصاص دادهاز پروژه

 است.محور به شرح ذیل تدوین گردیده 6باشد که در محرومين میسكن م



بحرانآب-رفعمشکالتاساسياستان-محوراول

درصد آب آشاميدنی مناطق جنوبی را از طریق شيرین کردن  93بر مبناي برنامه ششم دولت مكلف است که 

ميليون متر مكعب است و حجم آب  771نه با توجه به اینكه مصرف آب شرب استان ساال آب دریا تأمين کند.

-حوزه در دستور کار قرار گرفته 3 ورودي و خروجی مصرفی با هم تناسب ندارد، جهت رفع مشكالت یاد شده،

 است:

 سد شامل: خائيز، قيزقلعه، اخند، ارغون، دشت پلنگ، باغان، دالكی و تنگ ارم 9الف( ساخت 

 روزشبانه هزار متر مكعب در  791 پروژه آب شيرین کن با ظرفيت 77ب( تعریف 

برداري به بهره 7133مابقی تا پایان سال و  7988تا پایان سال  واحد آبشيرین کن 9بينی، تعداد  طبق پيش

با  هزار متر مكعب 13جمعاً با ظرفيت واحد آب شيرین کن  9تعداد هاي ابشيرین کن، از مجموع پروژه رسند.می

 پروژه هاي اقتصاد مقاومتی هستند. جزء نميليارد توما 1/369اعتبار 





 
 

 

 

وریافزایشبهره-محوردوم

 است:منابع آب در دستور کار قرار گرفتهوري افزایش بهرههاي زیر با هدف ، پروژهبا توجه به اهميت بخش آب

مهدي و  سازي ایستگاه پمپاژ حاجدالكی و تكميل خط انتقال و بهينهکشی سد آبياري و زهشبكه اجراي ( 7

 هزار هكتار 73تبدیل اراضی دیم به آبی در بيش از 

از اراضی باغی  هكتار 91533در سطح  (نخلستانکشاورزي شهرستان دشتستان )طرح طرح تحول اجراي ( 3

 ميليارد تومان 1/7673اعتبار با و زراعی دشتستان 

راندمان مصرف ها اجراي این طرح است.برداري رسيدههكتار به بهره 733هكتار گلخانه که  933( احداث 9

 است.افزایش دادههزار تن  53به هزار تن  78از را اي و توليدات گلخانهبرابر  3/1درصد به  95از  را آب

 اراضی استان.هزار هكتار   59 در سطحهاي آبخيزداري زمينی از طریق اجراي پروژه زیر هاي( تقویت سفره1



هایمزیتياستانعهوحوزهتأکیدبرمحورهایتوس-محورسوم

تاریخی و اماکن گردشگري، تعدد نواحی  جزیره، 73الف( حوزه گردشگري: با توجه به وجود سواحل طوالنی، 

 6/798با اعتبار هزار متر مربع  1پروژه گردشگري در شمال، مرکز و جنوب استان تعریف شده که  9تعداد 

هتل  5نيز تعداد  هاي گذشتهشود. مضافاً اینكه در سالفزوده میفيت فضاي اقامتی استان ابه ظرميليارد تومان 

-به بهرهدر مناطق روستایی نيز گردي اقامتگاه بوم 93تخت و  933با ظرفيت بيش از و مجموعه گردشگري 

 عمارت تاریخی استان نيز مرمت و احيا شده است. 95بيش از است. همچنين برداري رسيده 

ریزي برنامهپروري پروژه آبزي 6تأکيد بر افزایش صادرات غير نفتی، تعداد ي: با ب( حوزه دریا و آبزي پرور

هزار تن به  39ميزان توليد ميگوي پرورشی از  ،ميليارد تومان سرمایه گذاري 5/3713که در مجموع با است شده

 یابدهزار تن افزایش می 59

درصد توليد  19 و د توليد نفت فالت قارهدرص 13درصد توليد نفت،  8در حال حاضر  ج( بخش نفت و گاز:

در نيز از استان بوشهر صورت می گيرد و درصد صادرات نفت خام  85گاز کشور مربوط به استان بوشهر است و 

یوتيليتی  در این حوزه طرح ميليارد دالر است. 6.8مجموع سهم استان بوشهر از صادرات نفت و گاز کشور 

در جنوب استان تعریف شد که در  نفر 133گذاري و اشتغال يارد تومان سرمایهميل 3139با مبلغ متانول کاوه 

 برداري قرار گرفت.پایان سال مورد بهره



مشارکتبخشخصوصي-محورچهارم

متر مربع و  6533صصی و فوق تخصصی بوشهر در مساحت احداث کلينيک تخر حوزه بهداشت و سالمت، د

 رسد.برداري میبه بهره  7988بينی شده که تا پایان سال پيش ميليارد تومان 13گذاري با سرمایه

 
 



 
 

 

هاتأمینزیرساخت–محورپنجم

فارس را به خود اختصاص داده است، با هدف درصد از نوار ساحلی خليج 53نكه استان بوشهر ایبا توجه به 

از فازهاي توسعه  ین بخشبه عنواپروژه  9دریایی و تجارت خارجی، تعداد حمل و نقل هاي توسعه زیرساخت

در دستور کار نفر  335ميليارد تومان و اشتغال مستقيم  8/969بندر بوشهر در جزیره نگين با اعتباري بالغ بر 

افزایش و  ميليون تن 75ميليون تن به  5/1از  بندر بوشهرافزایش ظرفيت تخليه و بارگيري قرار گرفته است. 

 باشد.ها میاز جمله نتایج اجراي این پروژه TEUهزار  633به  TEUهزار  933ظرفيت کانتينري از 



محرومیتزدایي–محورششم

گذاري شده هدف خانوار مددجوي کميته امداد امام خمينی )ره( 3333احداث مسكن براي در این محور، 

در برنامه ز واحد ني 7333، در دو مرحله تكميل و تحویل گردید و احداث سال اول اتواحد تعهد 7333 است که

 قرار دارد. 7988سال 

 

در پایان از جناب آقاي گراوند استاندار محترم و ریيس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر، مدیران 

در دبيرخانه ستاد فرماندهی  هاي اجرایی، مجریان بخش خصوصی و همچنين از همكارانو کارشناسان دستگاه

این فصول مستندات و اطالعات آوري، طراحی و تدوین  جمعاهتمام ویژه در اقتصاد مقاومتی استان به خاطر 

 نمایم.، قدردانی میکتاب

 

 علی درویشی                                          

 ریزیرییس سازمان مدیریت و برنامه

 و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
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ریفاقتصادمقاومتيتع

هاي اقتصادي و غييرات در حال افزایش است، سيستمها و سرعت تکه ارتباطات، پيچيدگی در دنيایی

بينی پایين داشته و دانش بشر در  اجتماعی با مخاطرات بيرونی و خارج از اختياري روبرو هستند که قابليت پيش

آوري است که بتواند  مقابله با این مخاطرات، ارتقاي تاباندک است. بهترین راه  ها آنخصوص آثار و پيامدهاي 

در حال تغيير انطباق دهد، بدون اینكه ثبات  سرعت بهمخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط 

 و کارکرد خود را از دست بدهد.

در علوم  شده ناختهشکه موضوع  -آوري ب بررسی ادبيات نظري در خصوص این موضوع نشانگر آن است که تا

ميالدي توسط اندیشمندان  3339و بعد از بحران مالی  اخيراً -باشد روانشناسی و ... می مهندسی، شهرسازي،

 است. قرارگرفته موردتوجهسياسی و اقتصادي بيشتر  هاي اجتماعی، حوزه

رویارویی و تقابل با اقتصاد  ، این نوع اقتصاد معموالً دراقتصاد مقاومتی بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان از

گيرد که منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه، ایستادگی می یک کشور قرار کننده مصرفوابسته و 

 بينی و اهداف دارد. سازي آن بر اساس جهانساختارهاي اقتصادي موجود و بومی رييدر تغنموده و سعی 

آوري  آن است که تاب هشداردهندههاي اخير  ایران در سالالمللی بر اقتصاد هاي بين آثار مخرب تحریم

شدت در حال تالطم و  باشد و تحقق رشد پایدار در دنياي به هاي خارجی ضعيف می اقتصاد ملی در برابر اختالل

 عنوان بهباشد، موضوعی که توسط مقام معظم رهبري  آوري اقتصاد ملی می تغيير، مستلزم ارتقاي سطح تاب

 متی مطرح گردیده است.اقتصاد مقاو

را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی کردند و براي  "اقتصاد مقاومتی"(، یالعال مدظله) مقام معظم رهبري

را معرفی  "آمادگی کشور براي جهش"و  "فشار اقتصادي دشمنان"نياز اساسی کشور به کارآفرینی نيز دو دليل 

غالباً در برابر اقتصاد تحت  "اقتصاد مقاومتی"ان تحت عنوان ایرجمهوري اسالمی نمودند. رویكرد اقتصادي 

 .شود سيطره غرب دیده می

در ابالغيه مقام معظم رهبري به رؤساي  شده انيبهاي کلی اقتصاد مقاومتی و نكات  مطالعه دقيق سياست

 اسفندماه 33ریخ نظام در تا مسئوالنهاي مذکور براي  ر تبيين سياستگانه و همچنين بيانات ایشان د قواي سه

آوري ملی در  ارتقاي تاب کاهش شكنندگی و ،ها بيانگر این نكته است که رویكرد حاکم در این سياست 7983

کشورها در  آوري و تجربيات سایر باشد. لذا مباحث مطرح در خصوص تاب ساله کشور می 33انداز  مسير چشم

 هاي تحقق آن بسيار مفيد و مؤثر باشد. ی و راهكاراقتصاد مقاومت نييتبتواند در  میآوري ملی  ارتقاي تاب
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تعاریفرهبرمعظمانقالبازاقتصادمقاومتي:

سازي اقتصاد ملی در برابر مدیریتی است که ضمن مقاوم -اقتصاد مقاومتی، گفتمان و الگویی اقتصادي"

 گرا برونزا و از، مولد، درونس رو، فرصت راندن نظام سلطه، پيش شكنی، با رویكرد عقب تهدیدات و توان تحریم

 ."است

ي در رو به رشد اقتصاد روند هماقتصاد مقاومتی، معنایش این است که ما یک اقتصادي داشته باشيم که "

 ”کاهش پيدا کند. ،پذیري اقتصاديکشور محفوظ بماند و هم آسيب

در وضعيت فشار هم رشد و دهد که حتی ي که به یک ملت امكان و اجازه میاقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد"

 ."شكوفایی خودشان را داشته باشند

 

 هایپیشرویاقتصادمقاومتيچالشموانعو

 .خارجی گذاري داخلی و وجود عوامل متعدد بر ایجاد فضاي منفی براي جذب سرمایه (7

 .وجود موانع متعدد پيش روي توليد ملی (3

 .ز گروه کاالییبخش توليد و توزیع در برخی ا عدم وجود فضاي رقابتی در (9

 .ضرورت تشكيل نيروي انسانی کارآمد بيش از گذشته وري نيروي انسانی وپایين بودن سطح بهره (1

 .عدم تناسب آن با توليد افزایش نقدینگی و (5

 .هاي سرگردانوجود نقدینگی (6

 .کشور مستمر در تورم باال و (1

 .اختالالت متعدد در بازار ارزي کشور (9

 .ل پایدارسطح باالي بيكاري و عدم اشتغا (8

 .هاافزایش مستمر قيمت مسكن و اجاره (73

 .وابستگی شدید بودجه ساالنه کشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام (77

 .کسري بودجه مزمن و پایدار (73

 .سازي خصوصی و آزادسازيقانون اساسی در راستاي  11هاي اصل عدم اجراي کامل سياست (79

 .وجود نظام مالياتی ناکارآمد (71

 .رغم اجراي آنها عليرانهاهدفمند نبودن ی (75

 .ناکارایی نظام پولی و بانكی (76

 .هاي بورسنوسانات متعدد درشاخص (71

 .هدفمند غيرهاي حمایتی و تعرفه ناکارآمد و وجود سياست (79

 .هاي زیرساختی و گمرکضعف (78

 .قطعات و فقدان الگوهاي مصرف بهينه تأمين (33
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 .بخش توليد موردنيازکاالهاي  تأمينمشكالت  (37

 .ت غيرنفتی به بخش ميعانات نفتی، گازي و پتروشيمیوابستگی صادرا (33

 .کنندگانمصرف شده تضييعاز حقوق  مؤثر حمایت عدم (39

 .شودهاي اقتصادي می ریزي ها و برنامه گيري تصميم مواردي که موجب ایجاد ضعف در (31

 .هاي دولتی و غيردولتیفساد مالی در دستگاه مواجهه با عدم پيشگيري در (35

 .فساد اقتصادي (36

 .رویه بیم واردات انجا (31

 .توليدي هاي غيرسنگين براي فعاليت هاي مالياتعدم اعمال  (39

 .وانع تحقق اقتصاد مقاومتی استم یكی از عنوان بهبروکراسی اداري نيز  (38

 

 اهدافاقتصادمقاومتيضروریتحققراهکارهای

، توليد را جهت گذاري براي اصالح الگوي مصرف است. مصرفمقاومتی، سياست نقطه شروع اقتصاد الف(

کنند. رونق توليد داخلی و کاستن از وارداتی که گذاري را مشخص مید و این دو درکنارهم، جهت سرمایهده می

شود، موجب استقالل اقتصادي، قطع  تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهاي توليدي داخلی منجر می

عمل کرد که اقتصاد  يا گونه به. البته باید شود یمتر کالن در سطحوابستگی به خارج و ارتقاي تكنولوژي 

 مقاومتی به معناي تحميل فشار به مردم نباشد.

توليدات، کيفيت بهتر و خدمات بيشتر در رقابت با  شده تمامکاهش قيمت  ،ديدر تولوري افزایش بهره ب(

 .کتوليدات استراتژی ژهیو بهتوليد ملی  توليدات خارجی و کاهش واردات، حمایت از

 .هاي اجتماعی ناشی از بيكاري در جامعههاي فقر و آسيبکاهش آمار بيكاري و خشكاندن ریشه ج(

اقتصاد داخلی و نيز  اي بخش توليد براي تحرک درههاي حمایتی پولی و مالی و بيمسازي سيستمفعالد( 

 .حمایت از صادرات کاالهاي غيرنفتی

کاهش واردات کاالهاي مصرفی با توجه به  يدرازا آالت نيماش افزایش واردات دانش فنی، خطوط توليد و ه(

هاي دانش فنی و حمایت از شرکت ديو تولبا توليد علم  زمان هماطالعات،  در عصراهميت این نوع معامالت 

 .بنياندانش

 تطبيق قبال شاخص تورم و بينی و قابل مدیریت درتورم و برقراري یک نظام قابل پيشتوجه به معضل  و(

 .این فرآیند هاي بهينه درگيري سياستدستمزدها و نيز قيمت ارز در پي آن با سطح حقوق و

ال تحریم در برخی از کاالها، اعم محض بهکاالها به این معنا که  تأمين درروند ها فرصتتبدیل تهدیدها به  ز(

 در ییخوداتكال یا حداقل کام ییخودکفافناوري و صنعت و تجارت براي ایجاد  در حوزهدهی به عزم ملی شكل

 .این اقالم تأمينتوليد و 

تباطات اقتصادي با کشورها و برقراري ارتباطات خاص اقتصادي با برخی از کشورهاي دوست، گسترش ار ح(

 .تر کوچکاي و گسترش شرکاي تجاري از یک شریک عمده به چند شریک اي منطقههبلوک
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حميت ایرانی. ضمن آنكه براي تقویت اقتصادي ملی،  ی وقتصادي، توليد ملگيري روحيه جهاد اشكل ط(

 تبيين دستاوردهاي اقتصاد مقاومتی در ،الزم است. هدف از این نوع دیپلماسی نيز "دیپلماسی اقتصاد مقاومتی"

شود، ولی هاي روزمره اقتصادي وارد می شاخصکاالي مصرفی و  در موردمقابل فشارهاي وارده است. فشارها 

و  ها يدر تكنولوژمقاومت کشور، دستاوردهایی استراتژیک و بلندمدت هستند، همچون خودکفایی دستاوردهاي 

 . ... سياست خارجی و اي(، استقالل در)هسته هاي برترفناوري

سازي کاالهاي اساسی در ابعاد حجيم توسط دولت و سراف و ضایع کردن کاالها و ذخيرهخودداري از ا ي(

و هوشمند توسط مردم )مانند کشور سوئيس( حتی در زمان صلح و آرامش جهت  شده تیهداانبارهاي کوچک و 

 .امنيت غذایی مردم تأمين

 

هایاجرایياقتصادمقاومتيهبرنامتفکیکبخشي

محیطفعالیتاقتصادی

 هاي انسانی و علمی کشور سازي و استفاده بهينه از امكانات و منابع مالی و سرمایه فعال 

 انيبن دانش پيشتازي اقتصاد 

 پذیري وري و رقابت رشد بهره 

 عادالنه عوامل توليد يتر سهم 

  پاسخگویی نظام مالی کشور به نيازهاي اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و تقویت بخش

 واقعی

 پذیري اقتصاد افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسيب 

 سازي آن سازي اقتصاد و روانشفاف 

 گذاري وزیع و قيمتسازي نظام ت نشفاف و روا 

 افزایش پوشش استاندارد 

تجارتخارجي

  دفمند از صادرات کاالها و خدماتو ه جانبه همهحمایت 

 توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 

  کاالهاي وارداتی تأمينتنوع در مبادي 

بودجهدولت

 پذیري درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز مقابله با ضربه 

 هاي عمومی کشور در هزینه جویی صرفه 

 اصالح نظام درآمدي دولت و افزایش سهم درآمدهاي مالياتی 

 افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی 

گذاریسرمایه

 ها و کاالهاي اساسی افزایش توليد داخلی نهاده 

 امنيت غذا و درمان تأمين 

  ذخایر راهبردي نفت و گازافزایش 

  فت و گازصنعت ن افزوده ارزشتكميل زنجيره 

مصرف
 مدیریت مصرف 

 امنيت غذا و درمان تأمين 
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مدتکوتاههایعملیاتيسیاست

وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء   جهت افزایش توليد، اشتغال و بهره در ها یارانه اجراي هدفمندسازي (7

 .هاي عدالت اجتماعی شاخص

 .)مواد اوليه و کاال( توليد  و کيفی  کمی  فزایشبرابا تأکيد   امنيت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي  تأمين (3

 .هاي عمومی کشور در هزینهجویی  صرفه (9

 محدود و خاص  کاهش وابستگی به کشورهاي  باهدف  وارداتی  کاالهاي  تأمينمبدأ   تنوع در کشورهاي  ایجاد (1

 .هاي کلی اصالح الگوي مصرف مدیریت مصرف با تأکيد بر اجراي سياست (5

 .پذیري در توليداي کيفيت و رقابتریزي براي ارتق هاي داخلی همراه با برنامهترویج مصرف کاال (6

 .افزایش پوشش استاندارد براي کليه محصوالت داخلی و ترویج آن (1

 .هاي الزم تسهيل مقررات و گسترش مشوق (9

 .اي المللی و منطقه هاي بين ازمانهاي س استفاده از ظرفيت (8

 .همسایگان ویژه بهي منطقه و جهان كاري و مشارکت با کشورهاتوسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش هم (73

 .براي تسهيل مبادالت در صورت نيازمبادالت تهاتري  سازوکاراستفاده از  (77

 .گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت (73

 .گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هدف باهدفایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات  (79

 .هاي اقتصادي در جهت حمایت از هدفیپلماسی استفاده از د (71

آن به  اي و تبدیل هاي علمی، آموزشی و رسانه در محيط ویژه بهتبيين ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازي آن  (75

 .گفتمان فراگير و رایج ملی

 .هاي نظارت بر بازار آمدسازي شيوهگذاري و روز سازي نظام توزیع و قيمتسازي و روان شفاف (76

هاي  مدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهيه طرح -هاي تحریم و افزایش هزینه براي دشمن برنامه رصد (71

 .هاي داخلی و خارجی واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل

هاي پولی،  وزههاي فسادزا در ح ها و زمينه سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت سازي اقتصاد و سالم شفاف (79

 .تجاري، ارزي

گذاري و اشتغال مولد و  وري، کارآفرینی، سرمایه ، توليد ثروت، بهرهافزوده ارزشتقویت فرهنگ جهادي در ایجاد  (78

 .اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص داراي خدمات برجسته در این زمينه

  

بلندمدتهایعملیاتيسیاست

 .براي تجارت خارجی و ترانزیت ماتهاي الزم گسترش خد ساختگسترش زیر (7

 .ریزي توليد ملی متناسب با نيازهاي صادراتی برنامه (3

انتخاب مشتریان راهبردي، ایجاد تنوع در  پذیري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق مقابله با ضربه (9

 .درفروشهاي فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی  روش
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و اولویت دادن به توليد محصوالت و  در اقالم وارداتی( ویژه به) هاي اساسیها و کاال افزایش توليد داخلی نهاده (1

 .خدمات راهبردي

پاسخگویی به نيازهاي اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی  باهدفنظام مالی کشور   جانبه اصالح و تقویت همه (5

 .و پيشگامی در تقویت بخش واقعی

هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل  انتقال فناوري منظور بهادي کشور توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتص (6

 .زهاي ضروري و منابع مالی از خارجنيا تأمينتوليد، صادرات کاال و خدمات و 

 .گذاري خارجی براي صادرات تشویق سرمایه (1

 .هاي نفتی ق و پتروشيمی و فرآوردهافزایش صادرات گاز، بر (9

اندازه دولت و  سازي منطقیبا تأکيد بر تحول اساسی در ساختارها، هاي عمومی کشور  جویی در هزینه صرفه (8

 .هاي زائد و هزینه غيرضروريموازي و  هاي حذف دستگاه

 .اصالح نظام درآمدي دولت با افزایش سهم درآمدهاي مالياتی (73

 به نفتسهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه   افزایش ساالنه (77

 .مناسبو اقدامات  افزایی توانسی به هاي علمی، فنی و اقتصادي براي دستر ظرفيت کارگيري بهشناسایی و  (73

پذیري  رقابت، توانمندسازي نيروي کار، تقویت وري در اقتصاد با تقویت عوامل توليد رشد بهره دادن قرارمحور  (79

در جغرافياي هاي متنوع  ظرفيت و قابليت رگيريکا بهها و  رقابت بين مناطق و استاناقتصاد، ایجاد بستر 

 .هاي مناطق کشور مزیت

با افزایش سهم  ویژه بهدر ایجاد ارزش،  ها آنتوليد تا مصرف متناسب با نقش   عادالنه عوامل در زنجيره تري سهم (71

 .و تجربه سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقيت، کارآفرینی

هاي جمعی و  هاي اقتصادي با تسهيل و تشویق همكاري شارکت آحاد جامعه در فعاليتحداکثر رساندن مبه  (75

 .و متوسط درآمد کمتأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات 

سازي و اجراي نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوري  ، پيادهبنيان دانشپيشتازي اقتصاد  (76

بنيان و دستيابی  فزایش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانشارتقاء جایگاه جهانی کشور و ا منظور به

 .بنيان در منطقه اول اقتصاد دانش به رتبه

اثرگذاري در بازار جهانی نفت و گاز و تأکيد بر حفظ و توسعه  منظور بهگاز کشور  افزایش ذخایر راهبردي نفت و (71

 .در ميادین مشترک ویژه بههاي توليد نفت و گاز،  ظرفيت

 از طریق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد کاالهاي داراي بازدهی بهينه افزوده ارزشافزایش  (79

تأکيد بر برداشت افزوده باال با  باارزششاخص شدت مصرف انرژي( و توسعه صادرات مواد پایه نفتی  اساس بر)

 .عصيانتی از مناب

توسعه  منظور بههاي انسانی و علمی کشور  ابع مالی و سرمایهسازي کليه امكانات و من شرایط و فعال تأمين (78

هاي  هاي اقتصادي با تسهيل و تشویق همكاري کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت

 .درآمد و متوسط جمعی و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم
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 هایکلياقتصادمقاومتيسیاستابالغیه

انداز بيستهاي مقاومت اقتصادي و دستيابی به اهداف سند چشمرشد پویا و بهبود شاخص أمينت باهدف

زا، پيشرو و پذیر، فرصت ساز، مولد، درونهاي کلی اقتصاد مقاومتی با رویكردي جهادي، انعطافساله، سياست

 گردد:گرا ابالغ میبرون

توسعه  منظور بههاي انسانی و علمی کشور الی و سرمایهسازي کليه امكانات و منابع مشرایط و فعال تأمين -7

هاي هاي اقتصادي با تسهيل و تشویق همكاريکارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت

 .درآمد و متوسطجمعی و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم

نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوري سازي و اجراي بنيان، پيادهپيشتازي اقتصاد دانش -3

بنيان و دستيابی ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش منظور به

 .بنيان در منطقهبه رتبه اول اقتصاد دانش

سازي نيروي کار، تقویت رقابتوري در اقتصاد با تقویت عوامل توليد، توانمندرشد بهره قرار دادنمحور  -9

هاي متنوع در جغرافياي ظرفيت و قابليت يريکارگ بهها و پذیري اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بين مناطق و استان

 .هاي مناطق کشورمزیت

وري، کاهش شدت در جهت افزایش توليد، اشتغال و بهره ها ارانهاستفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي ی -1

 .هاي عدالت اجتماعیرتقاء شاخصانرژي و ا

با  ژهیو بهها در ایجاد ارزش، تا مصرف متناسب با نقش آن ديتول رهيزنجعادالنه عوامل در  يتر سهم -5

 .هارت، خالقيت، کارآفرینی و تجربهافزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، م

و اولویت دادن به توليد  در اقالم وارداتی( ژهیو به) و کاالهاي اساسی ها نهادهافزایش توليد داخلی  -6

وابستگی به  کاهش باهدفکاالهاي وارداتی  تأمينمحصوالت و خدمات راهبردي و ایجاد تنوع در مبادي 

 .کشورهاي محدود و خاص

کيفی توليد )مواد اوليه و  کمی و شیبرافزاامنيت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکيد  تأمين -1

 .کاال(

هاي کلی اصالح الگوي مصرف و ترویج مصرف کاالهاي داخلی مدیریت مصرف با تأکيد بر اجراي سياست -9

 .پذیري در توليدریزي براي ارتقاء کيفيت و رقابتهمراه با برنامه

پاسخگویی به نيازهاي اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در  باهدفمالی کشور  نظام جانبه همهاصالح و تقویت  -8

 .لی و پيشگامی در تقویت بخش واقعیقتصاد ما

و با خالص ارزآوري مثبت  افزوده ارزش تناسب بههدفمند از صادرات کاالها و خدمات  جانبه همهحمایت  -73

 از طریق:

 .هاي الزمتسهيل مقررات و گسترش مشوق -

 .ازيموردنهاي گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت -

 .گذاري خارجی براي صادراتهتشویق سرمای -
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هاي بخشی پيوندو تنوعدهی بازارهاي جدید شكلصادراتی، ریزي توليد ملی متناسب با نيازهاي برنامه -

 .با کشورهاي منطقه ژهیو بهاقتصادي با کشورها 

 .براي تسهيل مبادالت در صورت نيازمبادالت تهاتري  سازوکاراستفاده از  -

 .ایدار سهم ایران در بازارهاي هدفگسترش پ باهدفقررات در مورد صادرات ایجاد ثبات رویه و م -

هاي پيشرفته، گسترش و انتقال فناوري منظور بهتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور  -77

 نيازهاي ضروري و منابع مالی از خارج. تأمينتسهيل توليد، صادرات کاال و خدمات و 

 پذیري اقتصاد کشور از طریق:اومت و کاهش آسيبافزایش قدرت مق -73

 همسایگان. ژهیو بهتوسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان  -

 .هاي اقتصادياستفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف -

 .ايالمللی و منطقههاي بينهاي سازماناستفاده از ظرفيت -

 پذیري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:ه با ضربهمقابل -79

 .انتخاب مشتریان راهبردي -

 .هاي فروشایجاد تنوع در روش -

 .درفروشمشارکت دادن بخش خصوصی  -

 .افزایش صادرات گاز -

 .افزایش صادرات برق -

 .افزایش صادرات پتروشيمی -

 .هاي نفتیافزایش صادرات فرآورده -

اثرگذاري در بازار جهانی نفت و گاز و تأکيد بر حفظ  منظور بهذخایر راهبردي نفت و گاز کشور  افزایش -71

 در ميادین مشترک. ژهیو بههاي توليد نفت و گاز، و توسعه ظرفيت

از طریق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد کاالهاي داراي  افزوده ارزشافزایش  -75

صادرات برق، محصوالت پتروشيمی و فرآورده باال بردناساس شاخص شدت مصرف انرژي( و بازدهی بهينه )بر 

 هاي نفتی با تأکيد بر برداشت صيانتی از منابع.

سازي اندازه تحول اساسی در ساختارها، منطقی  هاي عمومی کشور با تأکيد برجویی در هزینهصرفه -76

 هاي زائد.هزینهي و رضروريغهاي موازي و دولت و حذف دستگاه

 اصالح نظام درآمدي دولت با افزایش سهم درآمدهاي مالياتی. -71

صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه  ساالنه سهمافزایش  -79

 به نفت.

هاي فسادزا در حوزههاي ها و زمينهسازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليتسازي اقتصاد و سالمشفاف -78

 . پولی، تجاري، ارزي و ...



 
1 

 

گذاري و اشتغال وري، کارآفرینی، سرمایه، توليد ثروت، بهرهافزوده ارزشتقویت فرهنگ جهادي در ایجاد  -33

 مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص داراي خدمات برجسته در این زمينه.

اي و هاي علمی، آموزشی و رسانهدر محيط ژهیو بهآن  يان سازگفتمتبيين ابعاد اقتصاد مقاومتی و  -37

 تبدیل آن به گفتمان فراگير و رایج ملی.

سازي و بسيج پویاي همه هاي کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگدولت مكلف است براي تحقق سياست -33

 امكانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:

ي علمی، فنی و اقتصادي براي دسترسی به توان آفندي و اقدامات هاکارگيري ظرفيتشناسایی و به -

 مناسب.

 هاي تحریم و افزایش هزینه براي دشمن.رصد برنامه -

هاي واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهيه طرح -

 هاي داخلی و خارجی.مخاطرات و اختالل

 هاي نظارت بر بازار.گذاري و روزآمدسازي شيوهسازي نظام توزیع و قيمتشفاف و روان -39

 افزایش پوشش استاندارد براي کليه محصوالت داخلی و ترویج آن. -31
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مليارتقاییهاطرحعناوین رئیسسازمانمدیریتیوربهرهبرنامه یزیربرنامه)رئیس: -کشور

 ایران(یوربهرهدبیر:سازمانملي

 نيروي کار )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( يور بهرهطرح ارتقاء  (8

 وزارت امور اقتصادي و دارایی() هیسرما يور بهرهطرح ارتقاء  (2

 انرژي )وزارت نفت( يور بهرهطرح ارتقاء  (9

 آب )وزارت جهاد کشاورزي( يور بهرهطرح ارتقاء  (4

 در زنجيره توليد و مصرف گندم، آرد و نان )وزارت صنعت، معدن و تجارت( يور بهرهارتقاي  طرح (6

()رئیس:وزیراموريرنفتیغ)توسعهصادراتاقتصادیيگرابرونبرنامهمليپیشبردیهاطرحعناوین

 دبیر:اموراقتصادکالن(-اقتصادودارایي

 سازمان توسعه تجارت ایران() یرنفتيغطرح توسعه صادرات  (8

 اقتصادي و فنی ایران( يها کمکو  يگذار هیسرماسازمان ) یخارج يگذار هیسرماذب طرح ج (2

 وزارت امور خارجه() ياقتصادطرح دیپلماسی  (9

صنعتی ویژه -صادراتی مناطق آزاد )شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري يها تيظرفطرح توسعه  (4

 اقتصادي(

 (يشهرساز وراه وزارت ) تیترانزتجارت خارجی و  يها رساختیزطرح توسعه  (6

معاونت ) انيبن دانشو صادرات محصوالت و خدمات  الملل نيبرح توسعه تعامالت فناورانه با اقتصاد ط (5

 (جمهور سيرئعلمی و فناوري 
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 )یهاطرحعناوین ملي تولید توان ارتقای ملي رئیسسازمانیيزادرونبرنامه )رئیس: اقتصاد(

نتتوسعهامورتولیدی(دبیر:معاو-کشوریزیربرنامهمدیریت

 طرح تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(  (8

 طرح گسترش پوشش استاندارد )سازمان استاندارد ایران(  (2

 طرح امنيت غذایی و توليد محصوالت راهبردي )وزارت جهاد کشاورزي(  (9

 تصادي و دارایی(اقتصاد )وزارت امور اق يریپذ رقابتطرح توسعه   (4

 منابع مالی )وزارت امور اقتصادي و دارایی( نيتأمطرح تقویت نظام   (6

و  یدست عیصناسازمان ميراث فرهنگی، )، فرش و گردشگري یدست عیصناطرح توسعه توليد   (5

 گردشگري(

کنترل واردات( متناسب با توان داخلی کشور )وزارت صنعت، معدن و ) يتجار يها استيسطرح   (3

 تجارت(

 طرح توسعه و نوسازي صنایع کشور )وزارت صنعت، معدن و تجارت(  (1

 طرح توسعه معدن و صنایع معدنی )وزارت صنعت، معدن و تجارت(  (3

 )وزارت کشور( ها استانکردن  ریپذ رقابتطرح   (81

کشور )سازمان مدیریت و  يها تیمزمتنوع در جغرافياي  يها تيقابلو  ها تيظرف يريکارگ بهطرح   (88

 کشور( يزیر برنامه

 پولی و اعتباري )بانک مرکزي( يها استيسطرح   (82
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 وزیریهاطرحعناوین )رئیس: اجتماعي عدالت توسعه و اقتصاد کردن بنیان عدالت ملي برنامه

 (ستیزطیمح،آمایشسرزمینویزیربرنامهدبیر:امور-تعاون،کارورفاهاجتماعي

 کشور( يزیر برنامهزمان مدیریت و و عدالت سرزمينی )سا يا منطقهطرح عدالت بين   (8

 کشور( يزیر برنامهسازمان مدیریت و ) نفالطرح تحقق عدالت بين نسلی و چگونگی استفاده از   (2

 کشور( يزیر برنامهسازمان مدیریت و ) نيمحرومفقرا و  يتوانمندسازطرح   (9

 قتصادي و دارایی(بر سرمایه انسانی )وزارت امور ا ديتأکطرح سهم بري عادالنه عوامل توليد با   (4

برنامهمليبرقراریانضباطماليدربخشعموميوقطعوابستگيبودجهبهنفتیهاطرحعناوین

 دبیر:امورتلفیقبودجه(-کشوریزیربرنامه)رئیس:رئیسسازمانمدیریت

 (يزیر برنامهسازمان مدیریت و ) عملكردمبتنی بر  يزیر بودجهطرح اجراي   (8

 سازمان امور مالياتی() دولتبع درآمدي طرح پایداري منا  (2

 (يزیر برنامهدولت )سازمان مدیریت و  ساختار واندازه  يساز نهيبهطرح   (9

 (ییدارا وطرح اصالح ساختار مالی دولت )وزارت اقتصاد   (4

 (يزیر برنامهسازمان مدیریت و ) ها استان ییخوداتكاطرح تقویت   (6

سازمان مدیریت و ) انيبن دانشولت و خدمات و سرمایه د يا نهیهزبودجه  يساز شفافطرح   (5

 (يزیر برنامه

طرح افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعی تا قطع   (3

 (يزیر برنامهکامل وابستگی بودجه به نفت )سازمان مدیریت و 
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وزارتصنعتمعدنتجارت)رئیسانیبندانشبرنامهمليتوسعهاقتصادیهاطرحعناوین دبیر:-:

 امورتحقیقاتوفناوری(

 وزارت علوم و تحقيقات و فناوري() جامعهکردن اقتصاد و  انيبن دانشطرح   (8

 (جمهور سيرئطرح افزایش روند رشد و نوآوري )معاونت علمی و فناوري   (2

رئیسسازماناقتصادمقاومتي)رئیسازفرهنگبرنامهمليگفتمانسازیویهاطرحعناوین یس:

 دبیر:امورفرهنگ،گردشگریوورزش(-جمهوریاسالميایرانیمایصداوس

 کشور( يزیر برنامهسازمان مدیریت و ) همراهطرح دولت الكترونيک و   (8

 کشور( يزیر برنامهسازمان مدیریت و ) يجهادطرح تقویت فرهنگ مدیریت   (2

 (ییدارا و ياقتصاد اموروزارت ) خانوارهاطرح اصالح رفتارهاي فعاالن اقتصادي و  (9

 اسالمی( ارشاد وطرح گفتمان سازي و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی )وزارت فرهنگ   (4

-اقتصاد)رئیس:وزارتاموراقتصادودارایيیسازسالمویسازشفافبرنامهمليیهاطرحعناوین

 دبیر:معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانساني(

جمهوري  مايصداوسجمعی و مشارکت آحاد مردم در اقتصاد )سازمان  ياه يهمكارطرح تشویق   (8

 اسالمی ایران(

 وزارت کشور() ینيرزمیزطرح مبارزه با اقتصاد   (2

 (ییدارا و ياقتصاد اموروزارت ) ياقتصادو مبارزه با فساد مالی، اداري و  يساز شفافطرح   (9

 اسالمی( ارشاد و طرح توسعه اقدامات فرهنگی مبارزه با فساد )وزارت فرهنگ  (4

 وزارت دادگستري() تيمالكتوسعه و حمایت از مالكيت فكري و معنوي و امنيت حقوق   (6
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یهاطرحعناوین تکمیلزنجیره گاز توسعهيدستنییپابرنامهمليتوسعهظرفیتتولیدنفتو و

 دبیر:امورانرژی(-بازار)رئیس:وزیرنفت

 )وزارت نفت( طرح توسعه صنایع مبتنی بر نفت و گاز  (8

 وزارت نفت() یجهاننفتی در بازارهاي  يها فرآوردهطرح افزایش سهم تجارت نفت و گاز و  (2

 هدف )وزارت نفت( يخربازارهاطرح ایجاد تنوع   (9

 وزارت نفت() گازو  فتدرنطرح توسعه فناوري و تحقيق و پژوهش   (4

 وزارت نفت(در بازارهاي جهانی ) ياثرگذار منظور بهطرح ایجاد ذخایر راهبردي   (6

 طرح افزایش ظرفيت توليد نفت و گاز ميادین مشترک )وزارت نفت(  (5



دبیر:امور-جمهورسیرئ)رئیس:معاوناجرایيهاارانهییهدفمندسازبرنامهمليیهاطرحعناوین

 اقتصادکالن(

یت و توليد کاال و خدمات )سازمان مدیر يها تيفعالطرح استفاده از ظرفيت هدفمندي یارانه در  (8

 ریزي کشور( برنامه

 ياقتصاد اموروزارت ) یمصرفبراي کاهش ميزان یارانه  یمتيققيمتی و غير  يابزارهااز  يريگ بهرهطرح  (2

 (ییدارا و

امور-برنامهمليمردميکردناقتصاد)رئیس:وزیراموراقتصادیودارایيیهاطرحعناوین دبیر:

 مي(مردیهامشارکت،شوراهاوتوسعههابنگاه

 (ییدارا و ياقتصاد اموروزارت ) یخصوصطرح توانمندسازي بخش   (8

 (ییدارا و ياقتصاد اموروزارت ) یردولتيغبه بخش  ها تيفعالطرح اصالح نظام مالی براي واگذاري   (2

 (ییدارا و ياقتصاد امور)وزارت 11ابالغی اصل  يها استيسطرح تداوم و تسریع اجراي   (9
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اقتصادي اجتماعی  يها يتصددولت به امور حاکميتی و  طرح محدود کردن نقش و وظایف  (4

 (ییدارا و ياقتصاد اموروزارت ) ریناپذ اجتناب

 (ییدارا و ياقتصاد اموروزارت ) عمران يها طرحطرح کاهش نقش دولت در اجراي   (6

 یهاطرحعناوین ملي یهااستیسبرنامه یارزوپولي جمهوریکلسیرئ)رئیس: بانکمرکزی

 ان(اسالميایر

 (بانک مرکزي) کشورطرح ارتقاي کارایی، شفافيت و نظارت در بازار پول   (8

 بانک مرکزي() یمقاومتاقتصاد  اقتضائاتارزي سازگار با  يها استيسطرح تنظيم   (2

 
 

 وظایفستادفرماندهياقتصادمقاومتي

قتصاد جع به اهاي ابالغی مقام معظم رهبري را در اجراي سياست 38/36/7981در جلسه  رانیوز ئتيه 

 :و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب کرد صد کیمقاومتی و به استناد اصل 

ها، ستاد  هاي اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عمليات اجرایی آن منظور بررسی، تصویب و راهبري برنامه ـ به 7

و با عضویت وزراي امور اقتصادي و دارایی،  جمهور راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئيس

نفت، نيرو، کشور، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح، صنعت، معدن و تجارت، 

ریزي کشور، رئيس  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوري اطالعات، رئيس سازمان مدیریت و برنامه

جمهوري اسالمی ایران،  يمايصداوسدستی و گردشگري، رئيس سازمان  صنایعسازمان ميراث فرهنگی، 

جمهور، معاون علمی و فناوري  کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، معاون امور مجلس رئيس رئيس

جمهور و رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به  جمهور، مشاور اقتصادي رئيس رئيس

 :گردد  با وظایف زیر تشكيل می ،ستاد انتخاب رئيس

هاي  هاي اجرایی ملی و استانی در چارچوب سياست هاي عملياتی دستگاه هماهنگی جهت تدوین برنامه -الف

 هاي مصوب ستاد نيازهاي اجراي برنامه تأمينکلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهاي مربوط به پيگيري 

اجرایی و نهادهاي عمومی غيردولتی براي تحقق اقتصاد مقاومتی  هاي هاي عملياتی دستگاه دریافت برنامه -ب

 ها و بررسی تصویب آن

 ها گيري منظم از اجراي برنامه گزارش -ج

 مشكالت براي تسهيل در امور وفصل حلاعمال نظارت و مداخله جدي در موارد قصور و  -د

 هاي اقتصاد مقاومتی رسانی مناسب از روند پيشرفت برنامه اطالع -هـ
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 یاتيعملکلی اقتصاد مقاومتی براي هاي  هاي اجرایی مختلف مجري سياست ایجاد هماهنگی بين دستگاه -و

 برنامه مصوب کردن

 شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانين و مقررات مغایر -ز

 ها براي تخصيص بهينه منابع محدود منظور تشخيص و تعيين اولویت مناسب به سازوکارایجاد  -ح

نظر   هاي تخصصی حسب کارگروه .شود جمهور انتخاب می ـ دبير ستاد توسط معاون اول رئيس 7ه تبصر

 .شود جمهور در حوزه دبيرخانه ستاد تشكيل می معاون اول رئيس

هاي کلی اقتصاد مقاومتی و براي هماهنگی با سایر قوا، نيروهاي  پيگيري تحقق سياست منظور بهـ  3تبصره 

رئيس اول مجلس  هاي مربوط حسب مورد از نایب ها در اجراي برنامه و مشارکت آن مسلح و بخش غيردولتی

شوراي اسالمی، معاون اول قوه قضایيه، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، رئيس بنياد مستضعفان، رئيس اتاق 

ر جلسات ره( براي شرکت د)بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي ایران و رئيس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

 .شود ستاد دعوت می

هاي اداري، دریافت و بررسی پيشنهادها، تهيه دستور  اي ستاد، هماهنگی انجام امور دبيرخانه منظور بهـ  3

، دبيرخانه ستاد با انیرسانی و آموزش متصد گيري، اطالع جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصميمات، گزارش

 .شود مسئوليت دبير ستاد تشكيل می

اي و استانی اقتصاد مقاومتی و اجراي مصوبات ستاد راهبري و  هاي منطقه تهيه و اجراي برنامه منظور بهـ  9

هاي متناظر  ساي دستگاهؤن با مسئوليت استاندار و عضویت رمدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی در هر استا

 .شود عضو ستاد مرکزي تشكيل می

عملياتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همكاري و هماهنگی هاي  اند برنامه ـ استانداران موظف 1

وليت پایش، نظارت و ؤت اقتصاد مقاومتی ارائه کنند. مسربط تهيه و به ستاد راهبري و مدیری هاي ذي دستگاه

 .باشد هاي ادواري بر عهده استانداران می هاي عملياتی استانی و ارسال گزارش بندي برنامه پيگيري اهداف و زمان

هاي پيگيري، پایش و ارزیابی اجراي آن توسـط دبيرخانه تهـيه  ، شاخص ـ فرآیندهاي تفصيلی توليد برنامه 5

 .رسد و به تصویب ستاد راهـبري و مدیـریت اقتصاد مقاومتی می
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استانجغرافیایيموقعیت

 نيب  کیبارنواري  صورت به لومترمربعيک 69/39339یران با مساحتی برابر با استان بوشهر در جنوب غربی ا

دقيقه  76درجه و  31(. گستره جغرافيایی استان بين 7است )نقشه  قرارگرفتههاي زاگرس  و کوهپایه فارس جيخل

متداد دقيقه طول شرقی در ا 51درجه و  53دقيقه تا  6 درجه و 53دقيقه عرض شمالی و  71درجه و  93تا 

 است. شده واقعجنوب شرقی  -شمال غربی

 

، کشورهاي آسياي جنوب فارس جيخلکيلومتر مرز آبی از دیرباز با اکثر کشورهاي حوزه  879استان بوشهر با 

شرقی و شرق دور سابقه دیرینه در امر تجاري و بازرگانی داشته است. به هنگام تعطيلی بنادر خرمشهر و شهيد 

 .ه استشهر در مبادالت تجاري کشور بسيار ارزنده بودرجایی، نقش بندر بو

 ( استان بوشهر از شمال به استان خوزستان و7981بر اساس آخرین نقشه تقسيمات کشور )وزارت کشور، 

به استان فارس و قسمتی از استان هرمزگان، از مشرق احمد، از جنوب به خليجقسمتی از استان کهگيلویه و بویر

درصد از مساحت کل کشور را به خود  1/7استان بوشهر حدود فارس محدود است. خليج فارس و از مغرب به

ي در سال سرشمار آخرین جینتا قمطاب .شود یاستان کشور محسوب م نيوسعت نوزدهم ازنظراختصاص داده و 

 73از برخوردار استان بوشهر  درمجموع، از شهرستان کنگان عسلویه شهرستانو با منفک شدن  7985

 965و  شهر 13در استان بوشهر شامل  یانسان هاي گاهسكونت نيدهستان است. همچن 53 بخش، 31رستان، شه

 است. پارچه آبادي داراي سكنه

 

و  برگرفتهرا در  لومترمربعيک 98/6931برابر با  یشهرستان استان، دشتستان است که مساحت نیتر بزرگ

( 7نقشه )شود.  یشهرستان محسوب م نیتر کوچک وانعن به لومترمربعيک 87/577با  زيشهرستان کنگان ن

 دهد. هاي آن را نشان می هاي استان بوشهر و تقسيمات مربوط به دهستان موقعيت شهرستان
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 موقعیت شهرستان های استان بوشهر وتقسیمات مربوط به دهستان :(1)نقشه
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1931: تقسیمات استان بوشهر تا سطح دهستان در پایان سال 1جدول   

مساحتشهرستان
 (لومترمربعيک)

تعداددهستانتعدادشهرتعدادبخش

 5 4 9 81/7988 بوشهر

 1 9 3 99/7839 تنگستان

 73 8 6 98/6931 دشتستان

 1 1 9 38/5331 دشتی

 6 5 9 17/3365 دیر

 1 3 3 37/7133 دیلم

 1 9 3 87/577 کنگان

 3 3 3 17/7999 گناوه

 5 1 3 35/7111 جم

 1 1 3 71/689 عسلویه

 53 13 31 69/39339 کل استان
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استانيجمعیتتحوالتتحلیل

درصد از جمعيت کشور را داشته  7.16، نفر 7769133با دارا بودن جمعيت  7985استان بوشهر در سال 

که ثابت  7915و  7965 يها دههدر  جز بهاین سهم  ،گرددمالحظه می 3شماره که در جدول  طور همان. است

 7915بر اساس این جدول سهم استان از جمعيت کشور در سال . داشته استدیگر افزایش  يها دهه، در بوده

 ازنظررا  33استان کشور رتبه  97درصد بوده است که در بين  7.16 برابر با 7985درصد و در سال  3.89 معادل

 .دن جمعيت به خود اختصاص داده استدارا بو

 

ن بوشهر در این سال به ، جمعيت کشور و استا7985نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسكن  بر اساس

براي  7983-85ي ها سالمتوسط نرخ رشد ساالنه جمعيت در نفر بوده است.  7769133و  18836313 ترتيب

هاي کشور، استانبا است. در مقایسه  آمده دست بهدرصد  1/3درصد و براي استان بوشهر  31/7 کل کشور

به ترتيب  بعدازآندرصد بوده و  31/1با مقدار  بيشترین متوسط رشد ساالنه شهري مربوط به استان هرمزگان

درصد،  99/3 با سمنان و 73/9 چهارمحال و بختياري ،19/9 بوشهر ،77/1جنوبی با  هاي خراساناستان

استان خراسان جنوبی که به عبارتی بعد از  .اندهبيشترین متوسط رشد ساالنه جمعيت را به خود اختصاص داد

د استان بوشهر باالترین نرخ رشد جمعيتی بوده است که از دالیل عمده آن ایجاد ، نرخ رشباشد یمدرصد  33/9

 باشد.ي شغلی در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی و جذب مهاجرین در این منطقه میها فرصت
 

و مقایسه با کل کشور 1949-39 یها سالجمعیت استان بوشهر طی : 2جدول   

 7985 7983 7995 7915 7965 7955 7915 شاخص/سال
استان  جمعيت

 بوشهر
357837 956376 673799 119615 996361 7393818 7769133 

کل  جمعيت

 کشور
35199133 99139111 18115373 63355199 13185193 15718668 18836313 

سهم جمعيت 

استان از کل 

 کشور

3.89 7.36 7.31 7.31 7.36 7.91 7.16 
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هاانتوزیعجمعیتاستانوشهرست

نفر  7769133داراي  شهرستان ده با ، استان بوشهر7985بر اساس نتایج سرشماري نفوس و مسكن سال 

. به لحاظ توزیع و پراکندگی داشته استدرصدي  79قبل رشد  سرشماريباشد که نسبت به جمعيت می

هرستان بوشهر استان در ش درصد جمعيت 35.1 ،گرددمشاهده می 9 شماره که در جدول طور همانجمعيت 

بيشترین مساحت را در بين  لومترمربعيک 98/6931شهرستان دشتستان که با داشتن  ازآن پس .باشندساکن می

است. شهرستان دیلم با  داده يجادرصد از جمعيت استان را در خود  37.1 که باشدهاي استان دارا میشهرستان

 باشد.( را دارا میدرصد 9جمعيت استان )نفر جمعيت کمترین سهم از  91939

 
1939برحسب خانوار، جنس و شهرستان: آبان  استان جمعیت: 9جدول   

 شهرستان
جمع

زنمرد جمعیت خانوار

 513619 633133 7769133 937936 کلاستان

 715393 759573 389581 95539 بوشهر

 91196 99813 16136 33393 تنگستان

 99519 96539 13357 78881 جم

 731976 731397 353311 13819 دشتستان

 19739 19376 96978 31111 دشتي

 38976 93186 63673 76139 دیر

 71711 71657 91939 8956 دیلم

 33976 57613 19859 76186 عسلویه

 99193 68917 731937 31919 کنگان

 53658 57935 733191 39797گناوه
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شهرستان  بعدازآناست.  قرارگرفتهشهر، در رتبه نخست  8ا شهر استان بوشهر، شهرستان دشتستان ب 13از 

 شهر 9با  هاي تنگستان و کنگانشهر، شهرستان 1، دشتی، جم و عسلویه با ي بوشهرها شهرستانشهر،  5دیر با 

 .باشندمیشهر  3 داري هرکدام و گناوههاي دیلم و شهرستان

 

داراي باالترین جمعيت  ،نفر جمعيت 339531هر با استان بوشهر، بندر بوشجمعيتی در ميان شهرهاي  ازنظر

 اند.داراي کمترین جمعيت شهري بوده نفر 3795 با جمعيت برابر با بوشكانشهري استان بوشهر و شهر 

 33 که يطور به ،روبرو هستند یتيجمع کماستان بوشهر با تراکم  شهرهاي طبقات جمعيت شهري، برحسب

نفر  339531شهر استان بوشهر تنها بندر بوشهر با  13اند. از ميان داشته هزار نفر جمعيت 73شهر استان زیر 

 اند.، باالي صد هزار نفر جمعيت داشته7985نفر در سال  773561و شهر برازجان با  جمعيت
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1939های جمعیتی استان بوشهر در سال شاخص :4جدول   

شهریواحد بوشهراستان
روستایيوغیر

ساکن
جمع

 7769133 931115 995855 نفر يت کلجمع

 633133 799336 191576 نفر مرد

 513619 711398 989198 نفر زن

 937936 91937 391335 خانوار تعداد خانوار

 9/6 9/8 9/5 نفر بعد خانوار

 3/1 3/7- 9/5 درصد 85-83نرخ رشد ساليانه 
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پراکندگيمراکزعمدهفعالیتدراستان

کشاورزی(الف

 ؛نمایددر استان بوشهر به دو شكل عمل می کشاورزيحوزه 

شود که سابقه زیادي در يعی را در استان شامل میهاي وسسنتی نخلستان طور بهدات باغی که تولي ؛اول

 شود.حدود در استان بوشهر دیده میم صورت بهنيز ها ت مرکبات در وسعت کمتر و تاکستاناستان دارد. باغا

فرنگی است که محصول گوجه ازجملهجات گندم و جو، تنباکو، کنجد و صيفی محصوالت زراعی نظير ؛دوم

 کند.زمستانه نقش مهمی در بخش زراعت آبی استان بازي میخارج فصل آن یا محصوالت 

برداري کشاورزي واحد بهره 63591، در استان بوشهر 7989بر اساس اطالعات سرشماري کشاورزي سال 

بوده ري و پرورش دام کوچک هاي زراعت، باغدابرداريها مربوط به بهرهبرداريوجود داشته است. بيشترین بهره

-برداريکمترین سهم از بهره نيب نیدراهاي بعدي پرورش ماکيان و پرورش دام بزرگ قرار دارند. و در رتبه است

طور نسبی در اکثر پرورش ماهی تعلق داشته است. چنين روندي به به ازآن پسو  زنبورعسلها به پرورش 

 هاي استان نيز حاکم است.شهرستان

هاي کشاورزي برداريان بيشترین سهم را در بهرهتستشهرستان دش هاي استان بوشهر،شهرستاندر بين 

با  بعدازآن. بوده استو سپس باغداري  زنبورعسلرش برداري این شهرستان در پرو. بيشترین بهرهداشته است

داشته برداري را بيشترین بهره يا گلخانهتوليد  نهيدرزماختالف شهرستان دشتی قرار دارد که این شهرستان 

تا شهرستان باعث گردیده  نیدر اتان در رتبه بعدي قرار دارد. دارا بودن بيشترین مرز آبی . شهرستان تنگساست

همچنين وجود نخيالت فراوان در  .در شهرستان تنگستان مستقر باشد ،سهم عمده پرورش ماهی استان

ماهی  ها پس از پرورشبرداريشهرستان در بهرهشهرستان تنگستان سبب شده باغداري بيشترین سهم این 

باشد. در شهرستان ماکيان به روش سنتی نيز رایج می در این شهرستان پس از باغداري، پرورش نيهمچنباشد. 

باشد. زراعت در این شهرستان برداري مربوط به بخش زراعت می، بيشترین سهم بهرهگناوه در بخش کشاورزي

 باشد.کاري میدیم صورت بهمربوط به کاشت گندم و  بيشتر

شته است و هاي کشاورزي دابرداريکمتر سهمی در بهره يوادارسياسی مرکزیت  ليبه دلان بوشهر شهرست

باشد. شهرستان دیر نيز در زمينه هاي کشاورزي در پرورش ماکيان به روش سنتی میبيشترین سهم از فعاليت

اي توليد گلخانه که در این شهرستان با این تفاوت ،داشته استکشاورزي سهمی مشابه شهرستان بوشهر 

سهم کمی در  ، عسلویه و دیلم قرار دارند کههاي کنگانشهرستان ها نیازا پسداشته است.  بيشترین سهم را

 اند.زمينه کشاورزي داشته
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(صنعتب

. اند شدهي مختلف صنایع از شمال تا جنوب استان گسترده ها گروهطيفی از  صورت بهصنایع در استان بوشهر 

در گذار از شمال به جنوب  ،که تنوع در نوع صنایع دهد میع صنایع موجود در این گستره نشان ي نوها یبررس

. شده است واقعپيرامونی شهر بوشهر  حوزهي مرکزي و در ها بخشترین تنوع صنایع در  استان متغير است. بيش

دهد که نظام  نشان میاین امر  که يطور بهابد یکاهش می شدت بهشمالی استان تعداد صنایع ي ها بخشدر 

ص نيافته است. بخش جنوبی استان با توجه به تمرکز صنایع نفت يصنعت تخص  ٔ  نهيدرزمفعاليتی بخش شمالی 

 و گازي به این سمت گرایش داشته است.

هاي  از فعاليت اند عبارتبه ترتيب  افزوده ارزشتوليد  ازنظرهاي صنعتی  فعاليت نیتر مهمدر استان بوشهر 

، ساخت سایر مانند الستيک و پالستيک ونقل حملو محصوالت شيميایی، ساخت سایر تجهيزات  ساخت مواد

ها بيشترین سهم را عاليتاز بين این ف محصوالت کانی غيرفلزي و ساخت محصوالت غذایی و انواع آشاميدنی.

تان عتی اسهاي صنهاي ساخت و محصوالت شيميایی به خود اختصاص داده است. بيشترین کارگاهفعاليت

 باشند.بوشهر در نقاط شهري مستقر می

باشند اما سهم شهرستان بوشهر از دیگر استان بوشهر مستقر می يها شهرستانصنایع شيميایی در همه 

دشتستان و سپس کنگان در رتبه بعدي محصوالت شيميایی قرار دارند.  بعدازآن .باشد یمبيشتر  ها شهرستان

با اختالف  ازآن پسباشند. صنعتی استان در شهرستان بوشهر میترین واحدهاي محصوالت غذایی بيش ٔ  نهيدرزم

-الزم به ذکر است که محصوالت غذایی در تمام شهرستان است. قرارگرفتهشهرستان دشتستان و سپس کنگان 

-میها مستقر نيز مانند محصوالت غذایی در همه شهرستان يرفلزيغهاي استان وجود دارند. محصوالت کانی 

رتبه دوم و سوم در این زمينه به ترتيب به  .باشداما بيشترین فراوانی واحدها در شهرستان دشتستان می ،باشند

شهرستان کنگان و تنگستان نيز به لحاظ دارا بودن واحدهاي  بوشهر و دشتی اختصاص دارد. يها شهرستان

 و سلولزي عمدتاً رومحرکهين، ، برقيساز نيشما. صنایع اند قرارگرفتههاي بعدي در جایگاه ،يرفلزيغصنعتی کانی 

 باشند.در شهرستان بوشهر مستقر می

برخورداري  ازنظرشهرستان بوشهر  یطورکل به ،در برنامه آمایش استان بوشهر شده انجامبندي با توجه به رتبه

قرار دارند. هاي بعدي هاي دشتستان و کنگان به ترتيب در رتبهاز واحدهاي صنعتی رتبه اول و شهرستان

 همچنين شهرستان جم رتبه آخر تعداد واحدهاي صنعتی در استان را به خود اختصاص داده است.
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 (معدنج

 عنوان بهمواد اوليه صنایع محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی  کننده نيتأمهاي ترین بخشمعدن از عمده

برداري ر ایفا کند و در همين راستا بهرهکشوتواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی یک امكان بالقوه می

 است. داکردهيپهاي اخير نقش و اهميت خاصی را در کشور اقتصادي از معادن در سال

 کوهی واریزه و گچ سنگ الشه، سنگ معدنی ماده سه به درصد 86 حدود بوشهر یعنی استان معادن عمده

 تعلق نمک سنگ و آلویوم ،مارت ،آهک سنگ ملشا دیگر ماده چهار به آن درصد 1 حدود و داشته اختصاص

 صورت به ،ها يبردار بهره ازآن پسو باشند داري استان بوشهر بيشتر خصوصی میبرمعادن در حال بهره .دارد

 اند.تعاونی و سپس عمومی بوده

با دارا  مرکز آمار ایران، 7981سال برداري کشور ج آمارگيري از معادن در حال بهرهاستان بوشهر طبق نتای

عبارتی ه ب ،باشددارا میرا رتبه دهم  ،شرقی هاي کشور بعد از استان آذربایجانبين استاندر معدن  779ودن ب

 است. داده يجادر خود درصد معادن کل کشور را  9/9وشهر استان ب

 نميزا مجموع از درصد 5/36 دشتی شهرستان 7981 سال پایان تا که است این از حاکی موجود آمارهاي

 دشتستان شهرستان شهرستان دشتی، از بعد. است داده اختصاص خود به را استان معدنی مواد قطعی ذخایر

 ترتيب به نيز تنگستان و کنگان دیر، هاي شهرستان و داده اختصاص خود به را ذخایر این درصد 6/78 حدود

 درصد 8/98 حدود گرید عبارت به. ندا داده يجا خود در را استان معدنی مواد ذخایر درصد 1/73 و 79 ،79 حدود

 و داشته اختصاص تنگستان و کنگان دشتی، دیر، دشتستان، شهرستان پنج به استان معدنی مواد قطعی ذخایر از

 .دارد اختصاص گناوه و دیلم جم، عسلویه، شهرستان چهار به نيز ذخایر باقيمانده درصد 7/73 حدود

 و تعداد درصد 5/38 دشتی شهرستان نيز 7981 سال پایان تا استان برداريبهره حال در معادن بخش در

 و تعداد درصد 7/35 نيز دشتستان شهرستان. است داده اختصاص خود به را معادن این اشتغال درصد 8/35

 تعداد درصد 6/71 دیر شهرستان. است گردیده شامل را استان يبردار بهره حال در معادن اشتغال درصد 8/31

 .است داده اختصاص خود به را معادن این اشتغال ددرص 76 و معادن
 
 

نفتوگاز(د

باشد. يار خاص و استراتژیكی در کشور میداراي موقعيت بس فارس جيخلبا  يجوار هماستان بوشهر به دليل 

 شود. این استان با داشتن بيشترین مرز آبی بایافت می وفور بهخداوندي بسيار،  در هر گوشه از استان، نعمات

 . وجود پاالیشگاه گاز کنگانداراست خودزمينه استفاده از دریا را به هر نوع در کيلومتر(  879)حدود  فارس جيخل

پایانه صادرات نفت  نیتر بزرگ، جزیره خارگ عنوان مترمكعبميليون  93)جم(، با توليد روزانه بيش از 

هزار تن  6تا  5تن گوگرد و  633وزانه بيش از خاورميانه و در کنار آن وجود مجتمع پتروشيمی خارگ با توليد ر

 نیتر بزرگ عنوان بهباشد. وجود ميدان گازي پارس جنوبی هاي این استان میها، از دیگر قابليتنکربانواع هيدرو

گازي ایران  ریذخا% کل 99گازي جهان و  ریذخا%  9/6تریليون فوت مكعب،  153مخزن یكپارچه گاز جهان، با 
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برداري از این ميدان، تحولی عظيم در صنعت گاز و پتروشيمی و صنایع جانبی، صاص داده که بهرهرا به خود اخت

 .در کشور به وجود آورده و به همين علت، توجه همه جهانيان را به خود معطوف ساخته است

 گازي سازندهاي ميدان 5 و گازي مستقل ميدان صورت به آن ميدان 75کشور  گاز فعال ميدان 33از مجموع 

  دانيم 9بين  نیاز ؛ کهباشد یمدر دریا  گازي سازند ميدان 7گازي و  مستقل ميدان 7و  خشكی در نفتی ميادین

س ، ميدان گازي پارميدان گلشن، ميدان گازي فردوسیاز:  اند عبارتکه  اند قرارگرفته گازي در استان بوشهر

کوه مند، ميدان گازي کنگان، ميدان گازي  افتهين توسعه، ميدان مستقل گازي جنوبی، ميدان گازي پارس شمال

 نار، ميدان گازي ميالتون.

دریا  در آن ميدان 76 و خشكی در ميدان 63 که باشد یمميدان  19 نفتی فعال ميادین تعداد درمجموع

 از: اند عبارتاست که برخوردار نفتی   دانيم 78از استان بوشهر  نيب نیدرا. اند شده واقع

 ش، ميدان نوروز، ميدان نفت سنگينميدان اسفندیار، ميدان درود، ميدان فروزان، ميدان سروميدان ابوذر، 

فردوس، منطقه نفتی بهرگان، ميدان نفت سنگين زاغه، ميدان سياه مكان، ميدان کيلورکریم، ميدان بينک، 

کوه مند، ميدان ميدان شور، ميدان گلخاري، ميدان بوشكان، ميدان نرگسی، ميدان کوه کاکی، ميدان نفتی 

 پارس جنوبی.

 



(گردشگریه

رشد اقتصادي  تأميننقش مهمی را در  هاي اقتصادي،بخشكی از پردرآمدترین ی عنوان بهصنعت گردشگري 

شگري بناهاي گردتواند با توسعه تسهيالت و زیرقتصادي نيز میکند و از سوي دیگر رشد امیکشورها ایفا 

افزوده  باارزشیک صنعت کارساز  عنوان بهمروزه صنعت گردشگري اد. موجب توسعه صنعت گردشگري شو

شگر گاهی هشت فرصت شغلی ایجاد با ورود یک گرد که يطور بهچشمگير در سطح جهان مطرح است  نسبتاً

-برنامهو  اندبه اثرات اقتصادي این صنعت برده عمده کشورهاي جهان پی که نیاگردد، بنابراین با توجه به می

 ازجملههاي متنوع گردشگري کشور ایران با توجه به جذابيت اند.بينی کردههت توسعه آن پيشی در جهای

مزایاي  تواند ازیم هزارساله هفتمتنوع و تمدن  یدست عیصنا، باارزشمناظر طبيعی و چهارفصل، آثار تاریخی و 

 مند شود.این صنعت بهره

 هستند مهم بسيار دارد انسان اقتصادي هايفعاليت در که حياتی هاينقش و هاکاربري سبب به ساحلی نواحی

 ساحلی نواحی در جمعيت تراکم زیاد علت به .ددارن سكونت سواحل در دنيا جمعيت درصد 63 حدود که يطور به

 هايسيستم تداخل واسطه به همچنين است. شدیدتر نواحی این در انسان مداخالت و هافعاليت از ناشی فشار

 فرآیندهاي تأثير تحت ساحلی مناطق موجود و کنترل مدیریت هايسيستم ،طبيعی و عیاجتما اقتصادي،

 را ايپيچيده اکوسيستم نيز ساختمانی ازنظر عموماًو  هستند تحول دائمی و تغيير حال در و دارند قرار ايپيچيده

 باشد.سواحل می از کافی اطالعات و دانش نيازمند سواحل مدیریت و يريگ ميتصم بنابراین دهند یم تشكيل
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تاریخی، طبيعی و  ازلحاظ ؛ کهبرخوردار است گردشگري هايها و جاذبهتوانمندي گونه همه از بوشهر استان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:صنعتی می

آثار باقيمانده از  ،در مناطق مختلف استان ابنيه تاریخی، بوشهر شهربافت قدیم  مانندآثاري  ،تاریخی ازنظر

 دلواري و ... . یعل سيرئموزه شهيد  ،(پاسارگاد بناي به کامل شباهت)با  دختر گوربناي در تاریخی سيراف، بن

 شده حفاظتمناطق ، با دریا جنگلی( و ايصخره اي،)ماسهسواحل طوالنی همچون هایی جاذبه، طبيعی ازنظر 

 ،چهل خانهغار  تان، تنگستان و دشتی،هاي دشتسهاي انبوه در شهرستاننخلستان، شكارممنوعو  یطيمح ستیز

 گنبد نمكی جاشک، بندنایدریایی  پارک ملیدر  هاي حراانبوه جنگلجزیره خارگ، تاریخی و طبيعی  يها جاذبه

هاي با جاذبه ام الكرم و نخيلو جزایر، خاورميانهنمكی موجود در ایران و  يگنبدهاو زیباترین  نیتر بزرگ عنوان به

و انواع  يکف زانداران ، جشور پسندگياهان هاي دریایی، انواع پشتگذاري الکمحل تخممحيطی و زیست

 یکوهستان و یبيابانمناطق و  اقيانوسی پرندگان مهاجر

 هاآن نیتر مهم از ،پارس ویژه اقتصادي منطقهتمدن بزرگ صنعت نفت، گاز و پتروشيمی در ، صنعت در بخش

 .باشدمی
 
 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%AF
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 فصل سوم
 

 

 

 ساختار و ساماندهی اجرایی

 در استان
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مقدمه

(، دستورات ریاست محترم یالعال مدظله) در راستاي اجراي منویات مقام معظم رهبرياستان بوشهر 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، نسبت به تشكيل  يها هيابالغو  جمهور سيرئ مجمهوري، معاون اول محتر

ستاد فرماندهی و ، اعضاي مود که در ادامه ساختار تشكيالتیاقدام ن آن يها کارگروهستاد فرماندهی استان و 

 مربوطه آورده شده است. يها کارگروه

 

 ارکان نظام تشكيالتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

 استان( ریزي برنامهسازمان مدیریت و قتصاد مقاومتی استان: دبيرخانه )ستاد فرماندهی ا -

 (شهرستان استان 73فرمانداري فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان: دبيرخانه )ستاد  -

 ربط ذيهاي کاري تخصصی مرتبط با حوزههاي کارگروه -

 

 :رسالت ستاد

بين مدیران و مدیریت جهادي و پرهيز از بخشی نگري و محلی نگري با  مند نظامایجاد یكپارچگی و پيوستگی  -

 تخصصی کار تقسيم

 اقتصادي، علمی و اجرایی استان هاي ظرفيتاستفاده از تمامی  -

ق و عزم استانی در بين مسئولين سطح استانی در مسائل اساسی اقتصاد مقاومتی کانون ایجاد همگرایی و وفا -

 استان

 پذیري مدیران و مسئوالن در حل مسائل اساسی استانو افزایش ریسکپذیرش مسئوليت و پاسخگویی جمعی  -

 

مقاومتی هاي کلی اقتصاد ها در اجراي سياستترین فعاليت استان هاي اقتصاد مقاومتی، مهمتدوین پروژه

ها با اسناد باالدستی، رعایت شده است. به همين منظور چارچوبی کلی متضمن انطباق حداکثري پروژه تعریف

ها و خطوط راهنما در تعریف پروژه و مراحل پيشنهاد تا اجراي پروژه، در راستاي نقش راهبري و محورها، اولویت

توسط جناب آقاي  7989ها در سال تی استانهاي اقتصاد مقاومهماهنگی، براي تدوین و تصویب پروژه

وبودجه و دبير ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به  پورمحمدي معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگی برنامه

 استان ابالغ گردید.

ترین محورهاي پيگيري شده توسط دبيرخانه ستاد، شامل موارد مهمی بدین  در اجراي ابالغيه مذکور، مهم

 اشد:بشرح می

 هاي محرک و پيشران توسعهها و طرحشناسایی و تصویب پروژه -7

ویژه در حوزه  هاي اقتصادي توسط بخش خصوصی بهگيري فعاليتهاي شكلها و مشوقپيگيري طرح -3

 تأمين منابع مالی

 توسعه بنيه فنی و مهارتی -9
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 هاي شغلی جدید و جذب و تثبيت اشتغال نيروهاي بومیایجاد فرصت -1

ل کشاورزي هاي مختلف مشتمل بر طرح تحو آفرین در حوزههاي تحولیی نمودن طرحتصویب و اجرا -5

 وريمصرف بهينه آب و افزایش بهره باهدفاي ، طرح توسعه کشت گلخانهدشتستان )طرح نخلستان(

 توسعه ظرفيت بندرها -6

 پرورش آبزیان -1

نونی واگذاري به طی فرآیند قاهاي اجرایی و انجام پيگيري براي تمام دستگاه هاي نيمههشناسایی پروژ -9

 بخش غيردولتی

 

رویکردهایستادفرماندهياقتصادمقاومتياستاننیترعمده

برداري ها، بهرهها، ارتقاء توانمندياستفاده از پتانسيل منظور بههاي کلی اقتصاد مقاومتی و در راستاي سياست

استان، رویكردهاي زیر در هر بخش  زا دررونهاي نسبی و ایجاد بستر مناسب براي رشد و توسعه داز مزیت

 باشد.می مدنظر

 وخاکآبمدیریتمنابع

 در مناطق ساحلی کن شيرین آبآبی و مرتفع نمودن بحران آب با احداث سازگاري با کم 

 هاي سطحی با احداث سدهاي مخزنیمهار آب 

 داريو آبخوان اجراي عمليات آبخيزداري 

 احداث اجراي طرح تحول کشاورزي در شهرستان دشتستان،  شاورزي:وري آب در بخش کافزایش بهره

 کشتتغيير الگوي و  اجراي سامانه نوین آبياري، گلخانه

 پروریآبزیتوسعه

 پرورش ماهی در قفس 

 پرورش متراکم ميگو 

 پروري آبزيهاي زیرساخت تأمين 

 و تكميل زنجيره توليد آبزیان بخشی تنوع 

ورزیتوانتولیددربخشکشاارتقاء

 افزایش توليد محصوالت اساسی 

 افزایش توليد محصوالت خارج از فصل 

 افزایش ظرفيت نگهداري محصوالت کشاورزي 

 هاي توليدتكميل زنجيره 

 کشت گياهان دارویی 

 کاهش ضایعات بخش کشاورزي 
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 تسهیلورفعموانعرونقتولیددربخشصنعتومعدن

 بازسازي و نوسازي صنایع 

 هاي بزرگ ملیوسعه طرحتكميل و ت حمایت از 

 درصد پيشرفت فيزیكی 63هاي باالي برداري از طرحتكميل و بهره 

 سرمایه در گردش واحدهاي صنعتی تأمين 

 تسهيل و رفع موانع توليد 

 تكميل مطالعات اکتشافی معادن با تأکيد بر عناصر کمياب 

 دستيصنایعهایگردشگریوتوسعهفعالیت

 يهاي بوم گردتوسعه اقامتگاه 

 احداث هتل و واحدهاي اقامتی 

 دستی صنایعهاي کارگاه اندازي راه 

 هاي گردشگريتوسعه دهكده 

 توسعهونوسازیمسکن

 زدایی با احداث مسكن مددجوییها و محروميتزیرساخت تأمين 

 هاي فرسودهاحياء و نوسازي بافت 

 تكميل مسكن مهر 

 وفناوربنیاندانشواحدهایگیریشکلحمایتاز

 گيري واحدهاي فناورت از شكلحمای 

 بنيان دانشسازي محصوالت حمایت از تجاري 

 محور مسئلههاي پژوهشی و فناورانه حمایت از طرح 

 غیرنفتيتوسعهصادرات

 تسهيل و حمایت از توسعه مبادالت تجاري با کشور قطر 

 هاي مزیتیتشكيل ميزهاي کاالیی در حوزه 

  تجاري هاي هيئتپذیرش و اعزام 

گذاریهایسرمایهمنابعماليطرحتأمین

 تسهيالت اشتغال پایدار روستایی و عشایري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 

  قانون بودجه 79تسهيالت بند )الف( تبصره 

 تسهيالت رونق توليد 

 نامه معاونت توسعه روستایی و مناطق زایی در مناطق روستایی موضوع تفاهمبرنامه تسهيالت اشتغال

 حروم کشورم
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 خصوصی –هاي عمومی گذاريحمایت از سرمایه 

 تمام نيمههاي تكميل طرحبر هاي عمرانی جدید و تمرکز کاهش پروژه 

 

آیند الزم، پروژه و طرح به شرح ذیل احصاء و پس از طی فر 39تعداد  7989با توجه به موارد فوق، در سال 

 1هاي مرتبط با آب با اقتصاد مقاومتی استان بوشهر، طرحهاي در نگاهی کلی به پروژهتأیيد و ابالغ گردید. 

ها را به پروژه، بيشترین تعداد از پروژه 9هاي بندري با پروژه و توسعه زیرساخت 6پروري با پروژه، بخش آبزي

هاي گردشگري، صنعت، درمان و مسكن محرومين ها نيز مربوط به بخشاند. سایر پروژهخود اختصاص داده

 است.

 

 توجه به استقرار سامانه نظام یكپارچه پيشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی )نيپا(، اطالعات تمام  با

ا هاي مصوب اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل در موعد مقرر در سامانه مذکور بارگذاري شده و بها و پروژهطرح

ها و تبط و مجریان طرحهاي اجرایی مراربري، براي هر یک از دستگاهتعيين سطح دسترسی و تعریف نام ک

 باشد.ها در دسترس میپروژه

بندي اجرایی و نحوه هاي اقتصاد مقاومتی )مشتمل بر مشخصات، برنامه زمانها و پروژهالف( منشور طرح

 مالی و ...( تأمين

 هاي اقتصاد مقاومتیها و پروژههاي فصلی طرح ب( گزارش

 هاي اقتصاد مقاومتیپروژهها و هاي ویژه از وضعيت پيشرفت طرح ج( گزارش

 د( کليه مستندات مربوط به تشكيل جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 

تشکیلجلساتستادفرماندهياقتصادمقاومتياستان

هاي (، برنامهالعالی مدظلههاي اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبري )استان بوشهر متعاقب ابالغ سياست

هاي ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور و این اساس و در راستاي دستورالعمل عملياتی استان را بر

اقدام به برگزاري جلسات ستاد  7985هاي دولت تدبير و اميد آغاز نمود و از ابتداي سال رهنمودها و برنامه

 ریزي استان نمود.هو دبيري سازمان مدیریت و برنام به ریاست استاندار فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

هاي استان نيز این ستاد به ریاست فرماندار شهرستان و دبيري معاون فرماندار و همچنين در سطح شهرستان

ستاد اقتصاد مقاومتی در  در ادامه عملكرد شهرستانی تشكيل گردیده است.متناظر هاي دستگاهعضویت 

 گيرد.میقرار  مورداشاره هاآنصوبات هاي استان و مشهرستان

د فرماندهی اقتصاد مقاومتی شده جهت برگزاري جلسات ستا ریزي بر اساس برنامه زمانی برنامه 7989در سال 

 جلسه به شرح ذیل برگزار شد. 79 درنهایتبينی گردید که جلسه پيش 73جلسه و جمعاً  7 هرماه، در استان
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1931ال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در س برگزارشده: جلسات 1جدول   

 نامهتاریخدعوت نامهشمارهدعوت ستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانجلسهتشکیلتاریخردیف

 89/ 7/ 35 33959 89/ 7/ 39اولين جلسه مورخ  7

 89/ 3/ 8 53568 89/ 3/ 77دومين جلسه مورخ  3

 89/ 3/ 35 99995 89/ 3/ 39سومين جلسه مورخ  9

 89/ 9/ 9 776597 89/ 9/ 77چهارمين جلسه مورخ  1

 89/ 1/ 93 331561 89/ 5/ 3پنجمين جلسه مورخ  5

 89/ 5/ 6 399193 89/ 5/ 8ششمين جلسه مورخ  6

1 
 89/ 5/ 36هفتمين جلسه مورخ 

319661 

 
33 /5 /89 

 89/ 1/ 7 955813 89/ 1/ 9هشتمين جلسه مورخ  9

 89/ 1/ 31 177563 89/ 1/ 35نهمين جلسه مورخ  8

 89/ 8/ 36 516985 89/ 8/ 31همين جلسه مورخ د 73

 مشترک با شوراي اداري استان 89/ 73/ 3یازدهمين جلسه مورخ  77

 89/ 73/ 79 588669 89/ 73/ 78دوازدهمين جلسه مورخ  73

 89/ 77/ 39 698591 89/ 77/ 38مورخ جلسه سيزدهمين  79

   
 

استانستادفرماندهياقتصادمقاومتيجلساتدستورکار

 عنوان بهدر اجراي مسؤوليت دبيرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نسبت به بررسی و تعيين موارد الزم 

جلسه ستاد  79دستور کار در  91جمعاً  7989دستور کار جلسات ستاد اقدام گردید. بر همين اساس در سال 

 باشد.شرح جدول ذیل می فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مطرح گردید که اطالعات آن به
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1931ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال دستور کار : 2جدول   

 دستورکار تاریخجلسه

21 /8 /31 

 ربط توسط دستگاه اجرایی ذی 8933های ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در سال ارائه گزارش عملکرد برش استانی پروژه 

 ربط های اجرایی ذیتوسط دستگاه 8933زارش عملکرد بسته تولید و اشتغال دولت در سال ارائه گ 

 سایر موارد 

88 /2 /31 

  8933مروری بر مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 

 ربط اری و شیالت( توسط دستگاه اجرایی ذیبخش کشاورزی )جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزد 8931های اقتصاد مقاومتی سال ارائه گزارشی از برنامه 

 گذاری شهر بوشهر توسط شهرداری بوشهرهای سرمایهارائه گزارش مطالعه فرصت 

21 /2 /31 

 ربط های اقتصاد مقاومتی بخش صنعت و معدن توسط دستگاه اجرایی ذیارائه گزارش برنامه 

 یی، شهری و روستاطرح کاداستر اراضی کشاورزی، ملی ارائه گزارش 

 سایر موارد 

77 /9 /89  های اجراییتوسط دستگاه 8933های ملی اقتصاد مقاومتی استان سال ارائه گزارش عملکرد برنامه 

3 /5 /89 

 ایارائه گزارش عملکرد طرح تحول کشاورزی در شهرستان دشتستان توسط سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه 

  ربط های اجرایی ذیقانون بودجه از محل اعتبارات استانی و ملی توسط دستگاه 81ارائه گزارش عملکرد بند الف تبصره 

 سایر موارد 

8 /5 /89 
 گذاری استان توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی ارائه گزارشی از بسته پیشنهادی سرمایه 

 سایر موارد 

36 /5 /89 

 های استانبررسی مسائل و مشکالت توسعه گلخانه 

 پیشین ستاد گلخانه استان بررسی مصوبات 

 سایر موارد 

9 /1 /89 

 های استان )پیگیری مصوبات(بررسی مسائل و مشکالت توسعه گلخانه 

 ( تأمینبررسی مسائل و مشکالت شرکت صدرا  )اجتماعی...  

 های عمرانیهای تولیدات داخلی استان در طرحبررسی چگونگی استفاده از ظرفیت 

35 /1 /89 

 های اقتصاد مقاومتیوضعیت پروژه ارائه گزارشی از 

 ارائه گزارشی از وضعیت رونق تولید در بخش صنعت، معدن و تجارت 

 بررسی وسایل و مشکالت بخش خصوصی 

 سایر 

31 /8 /89 

 ای اشکالی )تنگستان( و چاهگاه )دشتی(های گلخانهبررسی مسائل و مشکالت شهرک 

 دلواری علی رئیسن و شبکه آبیاری و زهکشی سد های شهرستان دشتستااز طرح تحول نخلستانای استان ارائه گزارشی از شرکت سهامی آب منطقه 

 8931های اقتصاد مقاومتی سال ارائه گزارش عملکرد پروژه 

3 /73 /89  8931های اقتصاد مقاومتی سال ارائه گزارش عملکرد پروژه 

78 /73 /89 
 8931ل های اقتصاد مقاومتی ساارائه گزارش عملکرد پروژه 

 های استانارائه گزارش بازدید پروژه 

38 /77 /89 

 8931های اقتصاد مقاومتی در سال ارائه گزارش عملکرد پروژه 

 8933های اقتصاد مقاومتی در سال بررسی پروژه 

 سایر موارد 

 دستورکار43 جمع
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 ابالغمصوبات

وعد مقرر نسبت به تهيه و ابالغ مصوبات در اجراي مسؤوليت دبيرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در م

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام گردید. اهم اطالعات در رابطه با مصوبات جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد 

 .ه استگردیدمقاومتی استان، طی جدول ذیل ارائه 

 
 1931ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال  شده ابالغمصوبات : 9جدول  

 نامهتاریخ شمارهنامه ستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانجلسهتشکیلتاریخ

 89/ 3/ 5 19593 89/ 7/ 39اولين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

 89/ 3/ 79 19993 89/ 3/ 77دومين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

 89/ 9/ 5 777666 89/ 3/ 39سومين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

 89/ 9/ 39 757651 89/ 9/ 77چهارمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

 89/ 5/ 73 357589 89/ 5/ 3پنجمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

 89/ 5/ 33 319156 89/ 5/ 8ششمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

 89/ 6/ 76 939183 89/ 5/ 36هفتمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

 89/ 1/ 73 919331 89/ 1/ 9هشتمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

 89/ 9/ 71 119953 89/ 1/ 35نهمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

 89/ 73/ 1 513337 89/ 8/ 31دهمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

 89/ 73/ 37 631911 89/ 73/ 3یازدهمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

 89/ 77/ 71 658351 89/ 73/ 78دوازدهمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

 89/ 73/ 1 173533 89/ 77/ 38سيزدهمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ 

          

 

پیگیریمصوبات

هاي اقتصاد ها و پروژهدبيرخانه فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستاي پيگيري مصوبات و نحوه پيشرفت طرح

مقاومتی، عالوه بر ابالغ مصوبات و طرح موضوع نحوه اجراي مصوبات در دستور کار جلسات ستاد، طی مكاتبات 

هاي مصوب و نتایج اجراي مصوبات ستاد را احصاء و پيگيري نموده است. ها و پروژهمستمر آخرین وضعيت طرح

 .گردیدوضوع پيگيري مصوبات ارائه شده با م طی جدول ذیل مشخصات تعدادي از مكاتبات انجام
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 1931ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال پیگیری مصوبات : 4جدول 

 موضوع نامهتاریخ شمارهنامه

 هاي ملی ستادها و گزارش عملكرد برش استانی پروژهپيگيري ارائه برنامه 89/ 7/ 71 6815

 ستادپيگيري نتيجه اجراي مصوبات  89/ 7/ 78 77991

 89ها در سال و تدوین برنامه 81جلسه بررسی عملكرد ستاد در سال  89/ 3/ 3 95311

 هاي ملی ستادها و گزارش عملكرد برش استانی پروژهپيگيري ارائه برنامه 89/ 3/ 1 17383

 ها در سامانهها و پروژههاي عملكرد طرح پيگيري درج گزارش 89/ 3/ 9 1866

 ها در سامانهها و پروژههاي عملكرد طرح گيري درج گزارشپي 89/ 3/ 77 59711

 پيگيري نتيجه اجراي مصوبات ستاد 89/ 9/ 7 733198

 ها در سامانهها و پروژههاي عملكرد طرح پيگيري درج گزارش 89/ 9/ 1 736688

 89ها در سال جلسه بررسی و تدوین برنامه 89/ 9/ 5 738938

 هاي ملی ستادها و گزارش عملكرد برش استانی پروژهارائه برنامهپيگيري  89/ 9/ 78 797619

 پيگيري نتيجه اجراي مصوبات ستاد 89/ 5/ 75 358758

 پيگيري نتيجه اجراي مصوبات ستاد 89/ 5/ 76 363369

 پيگيري نتيجه اجراي مصوبات ستاد 89/ 6/ 9 386719

 پيگيري نتيجه اجراي مصوبات ستاد 89/ 6/ 8 939919

 پيگيري نتيجه اجراي مصوبات ستاد 89/ 6/ 76 939985

 پيگيري نتيجه اجراي مصوبات ستاد 89/ 6/ 71 935558

 پيگيري نتيجه اجراي مصوبات ستاد 89/ 6/ 33 938933

 پيگيري نتيجه اجراي مصوبات ستاد 89/ 6/ 31 991161

 هاي ملی ستادستانی پروژهها و گزارش عملكرد برش اپيگيري ارائه برنامه 89/ 1/ 76 998993

 پيگيري نتيجه اجراي مصوبات ستاد 89/ 1/ 78 197333

 هاي اقتصاد مقاومتیها و پروژههاي نظارتی طرحتكميل فرم 89/ 9/ 7 131999

 هاي ملی ستادها و گزارش عملكرد برش استانی پروژهپيگيري ارائه برنامه 89/ 8/ 3 195819

 تيجه اجراي مصوبات ستادپيگيري ن 89/ 8/ 5 186816

 هاي اقتصاد مقاومتیها و پروژههاي نظارتی طرحتكميل فرم 89/ 8/ 8 531635

 هاي اقتصاد مقاومتیها و پروژههاي نظارتی طرحتكميل فرم 89/ 8/ 78 593963

 هاي ملی ستادها و گزارش عملكرد برش استانی پروژهپيگيري ارائه برنامه 89/ 77/ 37 611619

8331 79 /7 /88 
عنوان کليه  7989پيگيري نحوه اجراي مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 

 هاي عامل استان بانک

8373 79 /7 /88 
عنوان کليه  7989پيگيري نحوه اجراي مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 

 هاي اجرایی استان دستگاه

8951 79 /7 /88 
 96عنوان تعداد  7989اجراي مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال  پيگيري نحوه

 دستگاه اجرایی استان
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7481-89هاینبهتفکیکشهرستاندرسالوضعیتجلساتومصوباتاقتصادمقاومتياستا

اقتصاد  شده تشكيلتعداد جلسات  7989سال در گردد مشاهده می 5شماره جدول که در  گونه همان

. دستور جلسه همراه بوده است 589درصدي نسبت به سال قبل داشته و این تعداد با  95رشد اومتی استان مق

بيشتر موضوع اقتصاد اهميت توجه و نشان از  ،قبلتعداد دستور جلسات نسبت به سال  توجه قابلاختالف 

 باشد.می و بررسی موضوعات بيشترهاي استان شهرستانمقاومتی در 

 

 39رشد  ،باشد که نسبت به سال قبلمصوبه می 993 بر بالغت کل استان مصوبا 7989ال در کل در س

مصوبه اجرایی نگردیده است.  737شده و  ییمصوبه اجرا 939 تعدادمجموع مصوبات، درصدي داشته است از 

 درصدي نسبت به سال قبل داشته است. 19اقتصاد مقاومتی رشد  ٔ  درزمينهاستان  اجراشدهمصوبات 

 

رگزاري بيشترین تعداد بجلسه،  51با برگزاري  7989ر سال شهرستان دشتی د ،جدولهاي دادها توجه به ب

. قراردادندهاي بعدي تشكيل جلسات هاي دیر و بوشهر در رتبهشهرستان ازآن پسجلسات استان را داشته است. 

هاي رتبه نخست شهرستان ،اجراشدهمصوبه  331شهرستان دشتی با ، اجراشدهمصوبات  ٔ  درزمينهچنين هم

 65است که کل مصوبات این شهرستان نسبت به سال قبل رشد  ذکر قابل .استان را به خود اختصاص داده است

-، رتبهمصوبه 89با  بوشهر و جم هاي شهرستانو  اجراشدهمصوبه  735درصدي داشته است. شهرستان کنگان با 

استان در کل نسبت به سال قبل  اجراشدهباشند. مصوبات میرا دارا  7989سال  اجراشدهات هاي بعدي در مصوب

 .دهدرا نشان میدرصدي داشته است که عملكرد مناسب و پيگيري ستاد اقتصاد مقاومتی استان  19رشد 

 

درصد  ،اجرانشده بيشتر مصوبات اجرایی گردیده است و مصوبات 7981-89 هاي سالستان بوشهر طی در ا

ل این رقم در سا .ده استاجرایی نشدرصد مصوبات  79صرفاً  89ده است. در سال به خود اختصاص داکمی را 

استان هستند که طی  یهایتنها شهرستان ،شتستان، گناوه و جمهاي ددرصد بوده است. شهرستان 79قبل 

 باشند.می اجرانشدهاند و فاقد مصوبه ه مصوبات خود را اجرایی کردههم 7981-89هاي سال
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 1931-31های وضعیت جلسات و مصوبات اقتصاد مقاومتی استان به تفکیک شهرستان در سال :9ل جدو

شهرستان

وضعیتانجاممصوباتتعداد

تعدادکلاجرانشدهتعداداجراشدهتعداددستورجلسهجلسه

7481748974817489748174897481748974817489

 771 795 76 15 89 83 91 31 99 71بوشهر

 97 31 6 1 35 71 75 77 79 8تنگستان

 97 39 3 3 97 39 71 77 77 1دشتستان

 391 713 1 6 331 796 66 93 51 36دشتي

 18 9 77 1 69 1 356 73 91 9دیر

 19 69 91 9 17 57 71 33 9 9دیلم

 715 753 33 33 735 793 13 35 76 78کنگان

 91 19 3 3 91 19 39 96 71 79گناوه

 89 33 3 3 89 33 96 71 39 5جم

 51 91 1 1 59 31 91 35 77 9عسلویه

72122227438433491488717636941کلاستان
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هایاستانستاداقتصادمقاومتيدرشهرستانگزارش
 

 شهرستانبوشهر

 الف( وضعيت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی

 تعداد جلسات شرح
تعداد دستور 

 تجلسا

 مصوبات تعداد

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 795 15 83 31 71 81سال 

 771 76 89 91 99 89 سال

 
 

 

 

 ب( اهم تصميمات، اقدامات و دستاوردهاي ویژه و اثرگذار در راستاي رونق توليد و اشتغال

  93حضور بيش از با  عضاریزي و توسعه فرماندار و سایر ابا حضور فرماندار، معاون برنامه جلسه 99تشكيل 

-ین و سرمایهکارآفر 333بيش از و هاي استان هاي امور بانکسا و معاونان هماهنگیرؤمدیرکل، معاون مدیرکل، 

 مطابق با دستور کار جلساتهاي مختلف واحدهاي اقتصادي از حوزه رهیمد ئتيهگذار، مدیرعامل و 

  يري و مكاتبه و نشست اختصاصی در خصوص مصوبه اختصاصی و عمومی و صدها مورد پيگ 773تصویب

 اجراي مصوبات

  و  مسائلواحدهاي توليدي داراي مشكل و پيگيري و برگزاري نشست مشترک با انجمن کارآفرینان

 هاي عاملهاي اجرایی و بانکهاي ایشان از طریق دستگاهدرخواست
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  این واحدها به سال ، افتتاح به دليل بروز ویروس کرونا) شهرستان يمگردوبواحد اقامتی و  5تكميل

جایگاه  1برداري از تكميل و بهرهو  هاي دریایی بندرگاه )بخش خصوصی(تكميل موزه صدفجدید موکول شد(، 

 احداث سوخت

 18به  68ز پرورش ميگو در سایت شيف و افزایش مزارع شهرستان ا مزرعه 73برداري از تكميل و بهره 

 .است آوردهنفر را فراهم  333يرمستقيم و غ 733ع زمينه اشتغال مستقيم برداري از این مزاربهرهمزرعه که 

  933اي بيش از مالياتی و یا بيمه جرائمهمكاري و پيگيري براي بخشودگی، تخفيف، تقسيط و یا امهال 

ده و تالش در هاي زیانهمكاري و مساعدت در استمرار فعاليت شرکتو و واحد توليدي و یا خدماتی  شرکت

جلوگيري از تمليک واحدهاي در شرف تمليک با و  هاتاي جلوگيري از بيكار شدن کارگران این شرکتراس

 هاي ملی، ملت، صادراتمكاري بانکه

 رفع مشكالت بازارچه ، برداري از واحدهاي اقتصادي و توليديها براي بهرهزیرساختتكميل سازي و زمينه

 ایجاد نمایندگی اتاق اصناف خارگو  خاتون

 شناسایی واحدهاي توليدي شهرستان بر اساس با  كميل بانک اطالعاتی واحدهاي اقتصادي شهرستانت

 توسط وزارت کشور شده اعالمگانه محورهاي هفت

  و  )ره( تسهيالت اشتغال کميته امداد امام خمينی وپرداخت کامل سهم تسهيالت فراگير و روستایی

 انجام تعهد کامل اشتغال سطح شهرستان

 مستقر در شهرک صنعتی و : ازجملهواحدهاي توليدي صنعتی و کشاورزي و گردشگري د مستمر از بازدی

کشاورزي با تمرکز بر  ءواحدهاي قابل احيا، هاي در حال ساختها و اقامتگاههتل ،منطقه ویژه اقتصادي

بازارچه  ،ميگو شيفپرورش  ،یدست عیصنامراکز توليد ، بندي خرما و ماهی و ميگوواحدهاي در حال ساخت بسته

مراکز کاریابی و حمایت  ،اشتغالیتسهيالت خود کننده افتیدرزایی و هاي اشتغالبازرسی از طرحبازدید و  ،خاتون

 هاي سوخت در دست احداثجایگاهو  از کافه کارآفرینی
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شهرستانتنگستان

 مقاومتیوضعيت جلسات اقتصاد گزارش الف( 

 د دستور جلساتتعدا تعداد جلسات شرح
 مصوبات تعداد

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 24 3 83 88 3 33سال 

 98 5 26 86 89 31 سال

 
 

 

 

 ب( اهم تصميمات، اقدامات و دستاوردهاي ویژه و اثرگذار در راستاي رونق توليد و اشتغال

  ن سرمایه در گردش پيگيري و تأميو رونق توليد و  ییروستاکسب رتبه برتر در پرداخت تسهيالت

بانک کشاورزي )حوزه واحدهاي صنعتی، کشاورزي،  خصوص بههاي عامل واحدهاي صنعتی در تعامل با بانک

 پرورش ميگو، مرغداري(

 درصد پيشرفت و پيگيري تأمين تسهيالت از محل رونق توليد جهت  63هاي با بازدید ميدانی از طرح

 توليد پنل خورشيديو  تفریحیتوليد قایق ، يکاغذ دستمالاي توليد واحده

 و واحدهاي تكثير  يساز خی يها کارخانهدار در حوزه حل مشكالت انشعاب آب و برق واحدهاي مشكل

 ميگو در بخش دلوار

  ازجملهمشكالت واحدهاي توليدي تعيين تكليف پيگيري و: 
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o  ين تكليف تعي ازجمله به اشخاص جدیدبا واگذاري ها بانکشده واحدهاي تملک تعيين تكليف

شرکت فرزام بوشهر واقع در ناحيه صنعتی بنه گز با تغيير نوع فعاليت از مواد غذایی به توليد 

 خوراک دام طيور

o  شرکتسرمایه در گردش جریم تسهيالت  سود و ميليارد ریال 7تعيين تكليف بخشودگی مبلغ 

به شرکت دد و بازگشت مجسال مدت  5ت ساخت به تسهيال تقسيط مجددو  توليدي جهان مرغ

 چرخه توليد و ایجاد اشتغال

o  جلوگيري از  به پایان دوره و شترمرغپرورش  و انتقال اقساط معوقه تسهيالت طرحتعيين تكليف

 تتعطيلی شرک

o  بندي دانه کارخانه حد صنعتی راکد )شرکت فردیس جنوب، شرکت ميثاق ميگو،وا 1تعيين تكليف

 اشتغالنفر  93ایجاد  بادد به چرخه توليد و بازگشت مج (هاي مصنوعیمونتاژ گلو  آهک

o  هرماهاز تعطيلی روزهاي آخر  جلوگيري باهدفپزي گاه شيرینیکارسهميه آرد پيگيري و افزایش 

 مستقيمغير صورت بهنفر  33 ومستقيم  صورت بهنفر  79با اشتغال حدود  ه آردعلت کمبود سهميه ب
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شهرستاندشتستان

 سات ستاد اقتصاد مقاومتیوضعيت جل الف(

 تعداد جلسات شرح
 تعداد دستور
 جلسه

 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 29 1 29 88 3 8933سال 

 98 1 98 83 88 8931سال 

 

 

 

 اهم تصميمات، اقدامات و دستاوردهاي ویژه و اثرگذار در راستاي رونق توليد و اشتغال ب(

  توليدي راکد، نيمه فعال و قابل احياءاحصاء اطالعات واحدهاي 

 وکار کسبه توسع يها نهيزم، يگذار هیسرماکالن  يها پروژهابعه )تهاي وضعيت اقتصادي بخشبندي جمع 

 و کارآفرینان موفق(

  خرما بندي سردخانه و بستهطرح و تسهيالت آب : تأمين ازجملهواحدهاي توليدي بررسی و رفع مشكل

 ازيموردنتعيين تكليف بدهی معوقه و تسهيالت  ،ت متمم طرح گلخانه آقاي آریا منش، تسهيالدر روستاي جتوط

، پيگيري تسهيالت طرح توليد مكمل طرح پرواربندي گوساله آقاي بوستانی، طرح کشتارگاه آقاي بحرینی

 ديواحدهاي توليتسهيالت یارانه پرداخت يد همبرگر بهزاد و درمانی دیابت خانم لر، تسهيالت طرح تول
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شهرستاندشتي

 وضعيت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی الف(

 تعداد جلسات شرح
 تعداد دستور
 جلسه

 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 842 5 895 92 25 8933سال 

 294 3 223 55 64 8931سال 

 

 

 

 توليد و اشتغالاهم تصميمات، اقدامات و دستاوردهاي ویژه و اثرگذار در راستاي رونق  ب(

  ازجملههاي اقتصادي طرح ازيموردنهاي زیرساختپيگيري تأمين: 

o  شرکتتوسط  گاز فشار تقليل ایستگاه فونداسيون ساخت)گاز شهرک صنعتی خورموج تأمين 

 توسط داخلی شبكه اجراي و گاز شرکتتوسط  گاز وصلو  ایستگاه اندازي راه ،صنعتی هايشهرک

 (صنعتی هاي شهرک شرکت

o (طبيعی قير) بيتومين ذخيره منابع دسترسی هرا 

 مرکزي بخش در سنتی هايدامداري موردنياز آب تأمين 

   حدیث يساز سبدو  صدف ميالد پترو يساز ريقبررسی و پيگيري مشكالت حقوقی و بانكی واحدهاي 

 دشتی نور

 پيشرفت درصد 63 يباالراکد،  واحدهاي و هااحصاء و پيگيري وضعيت طرح 
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 مبناي عنوان به فروش و ميزان دفاتر اساس بر معدنی و صنعتیرفع مشكالت مالياتی واحدهاي  پيگيري و 

 ماليات تعيين

 جنوب پدیده کشت جنوب هيدروپونيک گلخانه شرکت تسهيالت تأمين 

 بررسی و پيگيري اصالح تعرفه آب واحدهاي پرورش مرغ 

  ازجملهاقتصادي واحدهاي و گاز رق بجهت عدم قطع آب،  برق و آبفا ادارهجلب مشارکت و همكاري 

 دامداري و مرغداري واحدهاي آب کمبود رفع مشكلو  يزیر جوجه زمان در مرغداري

  ضبط و اجرائيه صدور روند توقف جهتتجارت  و کشاورزي صادرات، يها بانکجلب مشارکت و همكاري 

 توجه با توليد موانع رفع و تسهيل وهکارگر 73/9/81 مورخ جلسه مصوبات 9 بند اساس بر ماه 6 مدت به هاوثيقه

 تعهدات ایفاي جهت مالی توان عدم و یسال خشک و سيلاستان به دليل  جنوب کشاورزان مشكالت به

 تسهيالتی

 تأکيد بر تبدیل، کشاورزان کشت الگوي تحقق عملياتی و اجراییهاي بررسی و پيگيري اجراي برنامه 

 جلوگيريها و گشت تشدید ها،محدودیت اعمال و کشت زیر سطح ریفتع طریق از ايگلخانه به روباز هايکشت

برق و اقدامات ترویجی و  و آب مصرف و نهادها در ادارات 33 حداقل ییجو صرفه ،آب هیرو یب يها برداشت از

 برق و آب صحيح مصرف ٔ  نهيدرزمرسانی اطالع

 شهرداران، توسط مربوطه هايپروژه در شهرستان در مستقر توليدي استفاده از توليدات واحدهاي 

 . ... و اسالمی انقالب مسكن بنياد شهرسازي، و راه ادارات و دهياران
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 دیرشهرستان

 الف( وضعيت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی

 تعداد دستور جلسه تعداد جلسات شرح
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 1 4 4 82 9 8933سال 

 33 88 51 265 94 8931سال 

 

 

 

 ب( اهم تصميمات، اقدامات و دستاوردهاي ویژه و اثرگذار در راستاي رونق توليد و اشتغال

 گذاري و اشتغالهاي سرمایهروزرسانی فهرست اولویتبه 

 هاي راکد اقتصاد مقاومتیبازدید و فعال نمودن کارگاه 

  اختصاص یک دستگاهپيگيري و اي صادراتی براي کااله مبدأصدور گواهی فرآیند و انجام پيگيري 

X.RAY در بندر دیر 

  احداث سایت پرورش ميگو منظور بههكتار از اراضی  3391پيگيري تخصيص 

  هكتاري 711بررسی و جانمایی پروژه احداث گلخانه 

  ب از طریق بی حكيمه جنواحداث گلخانه توسط شرکت بی منظور بههكتار زمين  7333پيگيري اختصاص

 کشاورزي يها شهرک شرکت

  مجتمع بوم گردي و گردشگري و  9، احداث هكتاري آقاي مسلم چرابه 1 يا گلخانهرفع مشكل احداث

 انيبن دانش يهاشرکت تياز ظرف مورداستفادهمصوبه در 
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 شهرستاندیلم

 وضعيت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی( الف

 تعداد دستور جلسه تعداد جلسات شرح
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده جراشدها

 59 1 68 21 1 8933سال 

 4 93 48 84 1 8931سال 

 

 
 

 اشتغال در راستاي رونق توليد و اثرگذار دستاوردهاي ویژه و اقدامات و ( اهم تصميمات،ب

 تعيين تكليف سایت پرورش ميگوي شمالی دیلم 

 تعيين تكليف منطقه نمونه گردشگري حماد دیلم 

 اندازي خط توليد کارخانه توليدي غذاي آبزیان شرکت آبزیان مرجان بيدوراه پيگيري مستمر 

 برداري در سال جارياقتصادي شاخص شهرستان براي بهره طرح 73 بر بالغگذاري هدف 

 هاسازي آنفعال منظور بهشهرستان  یمقاومت اقتصاد طرح اقتصادي و 59 شناسایی 

 شهرستان شهرک کشاورزي هاي شهرک شيالتی وپيگيري طرح 
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 شهرستانکنگان

 ( وضعيت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتیالف

 تعداد دستور جلسه تعداد جلسات شرح
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 862 22 891 26 83 8933سال 

 846 21 826 41 85 8931سال 

 

 

 
 

 

 د و اشتغالب( اهم تصميمات، اقدامات و دستاوردها در راستاي رونق تولي

  دارهاي مشكلو طرحکارآفرینان با حضور جلسات رونق توليد هفتگی برگزاري 

 هادار و رفع مشكالت آنهاي مشكلبازدید از طرح 

 استانی و شهرستانیگذاري بزرگ با حضور مقامات کشوري، هاي سرمایهبازدید از طرح 

 طریق مرکز استانتسهيالت از تأمين گذاري براي هاي بزرگ سرمایهفی طرحمعر 

 ايهاي کشاورزي و گلخانهها و بازدید از طرحبرگزاري جلسات ستاد گلخانه 
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 شهرستانگناوه

 الف( وضعيت جلسات اقتصاد مقاومتی

 تعداد دستور جلسه تعداد جلسات شرح
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 49 1 49 95 81 8933سال 

 93 1 93 21 84 8931سال 

 

 
 

 اهم تصميمات و اقدامات و دستاوردهاي ویژه و اثرگذار در راستاي رونق توليد و اشتغال ب(

 شمالی با مشارکت بخش خصوصی شور رودشهرک شيالتی برداري از پيگيري تكميل و بهره 

  هادر جزیرهطرح دهكده شيالتی پيگيري اجراي 

 بخش خصوصی  يگذار هیسرماکشتارگاه طيور با  کشی وهاي جوجهبرداري از طرحپيگيري تكميل و بهره

 زنجيره توليد طيور يها حلقه عنوان به

  اقتصادي جهت مشارکت این بخش در  يها کارگروهعضویت نماینده منتخب بخش خصوصی در جلسات

 در حوزه اقتصاد ها يريگ ميتصمو  ها يسازتصميم 

 قتصاد مقاومتی ا يها پروژه عنوان بهاري ریگ هاي توسعه بندر گناوه و ایجاد بندر جدید تجپيشنهاد طرح

 88شهرستان در سال 
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 شهرستانجم

 الف( وضعیت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی

 تعداد دستور جلسه تعداد جلسات شرح
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 22 1 22 83 6 8933سال 

 31 1 31 15 21 8931سال 

 

 
 

 دامات و دستاوردها در راستای رونق تولید و اشتغالب( اهم تصمیمات، اق

 هاتلف و کاهش زمان و پروسه استعالممخ يها ادارهها در برداري گلخانهتسهيل روند اعطاي پروانه بهره 

  داران با گذاري در سطح استان و رفع مشكل گلخانهو اصالح نرخها مصرفی گلخانهبرق بهاي رفع مشكل

 تان جمهاي ویژه شهرسپيگيري

 هایري با مصوبه افزایش جلسات کميتهتسریع در اعطاي تسهيالت فراگير شهري و روستایی و عشا 

 مشارکتی آب و برق  تأمينهاي مختلف صنعتی با مصوبات حمایتی در خصوص رفع موانع توليد در بخش

 صنایع
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 شهرستانعسلویه

 الف( وضعیت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی

 تعداد دستور جلسه تعداد جلسات شرح
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 94 3 23 26 1 8933سال 

 63 4 69 93 88 8931سال 

 

 

 
 
 اهم تصمیمات، اقدامات و دستاوردهای ویژه و اثرگذار در راستای رونق تولید و اشتغالب( 

  در پرداخت تسهيالت جهت پذیرش وثيقه و اسناد ملكی روستاییها يه بانککلجلب همكاري 

  در دهه مبارک برداري جهت بهره طرح گردشگري روستاي بزباز يساز محوطهپيگيري تكميل پروژه و

 فجر

 با هماهنگی اداره تعاون  يبردار بهرهها پس از اتمام و پيش از بررسی و تعيين تكليف جذب نيرو کليه طرح

 در سامانه رصد اشتغال کشورثبت شهرستان و 

  هاي اجرایی، توسط دستگاهحداقل دو بار در ماه هاي اقتصادي ریزي بازدید از طرحبرنامههماهنگی و

 و رفاه اجتماعیکار  ،نمایندگان فرمانداري و اداره تعاون
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 فصل چهارم
 

 

 

 مصوبات

 ستاد اقتصاد مقاومتی استان
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مقدمه

و تصویب جهت تدوین هاي الزم و بررسیگی ، هماهنهاوظایف ستاد اقتصاد مقاومتی استانترین از عمده

در چارچوب هاي ملی و همچنين برش استانی پروژهی استاندر سطح هاي اجرایی هاي عملياتی دستگاهبرنامه

 پيگيري جهت مرتفع نمودن ژهیو بهو ی بين دستگاه هايایجاد هماهنگیو  هاي کلی اقتصاد مقاومتیسياست

 .باشد یمها آنموانع و مشكالت اجرایی 

 شدن ییاجرا باهدفاقتصاد مقاومتی فرماندهی دبيرخانه ستاد  عنوان بهریزي استان سازمان مدیریت و برنامه

در موعد مقرر و مكاتبات وه بر ابالغ مصوبات الع، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیمصوبات  و حصول نتيجه از

در دستور کار هاي اجرایی توسط دستگاهستاد  اجراي مصوبات نحوه گزارشارائه موردي و نيز لحاظ نمودن 

تدوین و  ،ذیل شرح بهدستگاهی  هايبرشدر قالب  مصوبات ستاد را جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،

هاي اجرایی دستگاهبه و روند پيشرفت و موانع موجود مصوبات جهت پيگيري و ارائه گزارش نتيجه اقدامات 

 نمود.ابالغ استان 

 هایاجرایياستانمرتبطباتمامدستگاهعموميمصوبات (7

 هایاستانمصوباتمرتبطبابانک (2

هایاجرایيدستگاهبهاختصاصيمربوطمصوبات (4
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 هایاجرایياستانمرتبطباتمامدستگاهعموميمصوبات

 باشد.استان مرتبط میهاي اجرایی با تمام دستگاهاست که مصوبه عمومی  31شامل این مجموعه مصوبات، 

 
 هایاجرایياستانکلیهدستگاهمربوطبه7489مصوباتستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانبوشهردرسال:7جدول

 9/2/31مورخ  49912طی نامه شماره ارسال مصوبات                                                                                                 21/1/31 تاریخ جلسه:

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه
 81/2/31 .خود را در سامانه رصد اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند جادشدهیاهای اجرایی اشتغال  کلیه دستگاه 6

 11/2/31مورخ  19992ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                               11/2/31 تاریخ جلسه:

8 
مصوبات در حال اجرای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به شرح پیوست را حداکثر ظرف مدت یک مااه   اند مکلفاجرایی  یها دستگاه

 .اندهی اقتصاد مقاومتی منعکس نمایندپیگیری و نتیجه را به دبیرخانه ستاد فرم
88/9/31 

3 
اقتصااد   یهاا  پاروژه عملکارد   یزیر برنامهو با هماهنگی سازمان مدیریت و  اریاالخت تامبا معرفی نماینده  اند مکلفاجرایی  یها دستگاهکلیه 

 .امانه نیپا وارد نمایندخود را حداکثر ظرف مدت یک هفته در س 31اقتصاد مقاومتی سال  یها پروژهو  33مقاومتی سال 
81/2/31 

1 
نیاز اداماه دارد    31در ساال   هاا  آنچنانچاه پاروژه    ،اند نمودهخود را در سامانه نیپا ثبت  یها پروژه 33اجرایی که در سال  یها دستگاهکلیه 

 اهداف کمی سال جاری آن پروژه را در سامانه نیپا بارگذاری نمایند.
81/2/31 

89 
 کاار بار   های اجرایی حداکثر تا پایان هفته جاری نسبت باه تکمیال   مقرر شد: دستگاه 8933های اقتصاد مقاومتی سال در ارتباط با پروژه

 های پیشنهادی و تحویل به دبیرخانه ستاد اقدام نمایند.در جلسه و سایر پروژه شده مطرحهای پروژه
 پایان هفته

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            11/9/31 تاریخ جلسه:

81 

واحادهای تولیادی،    ازیا موردنو تولیاد کاالهاای    تاأمین جهات   انیا بن داناش  یهاا  شرکت یها یتوانمندو  ها تیظرفدر راستای استفاده از 
مختلاف   یهاا  بخاش تولیادی در   یواحادها  ازیموردنست مشخصات تجهیزات، قطعات و مواد اولیه وارداتی اجرایی استان فهر یها دستگاه

به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال نمایند. همچنین متعاقب با پیگیاری و همااهنگی    یبند جمعاقتصادی را تهیه و جهت 
در  انیا بن دانش یها شرکتوزارت کشور نسبت به برگزاری نمایشگاهی با حضور  یا منطقهمعاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 

 و هماهنگی خواهد شد. یزیر برنامهسطح کشور 

88/4/31 

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/9/31 تاریخ جلسه:

8 
و  یزیا ر برناماه هفتگای باه ساازمان مادیریت و      صورت بهگزارش عملکرد خود را  81اجرایی دارای اعتبارات بند )الف( تبصره  یها دستگاه

 معاونت امور اقتصادی استانداری اعالم نمایند.
- 

3 
تحت مدیریت خود اعالم  یها بخشرا به  یگذار هیسرمام برای الز یمجوزهاصدور  درروندتسریع  یا نامهاجرایی طی  یها دستگاهمدیران 
 نمایند.

3/6/31 

81 
در سامانه نیپا بارگاذاری   11/16/8931 شنبه سهاقتصاد مقاومتی خود را به شرح جدول پیوست حداکثر تا روز  یها پروژهاجرایی  یها دستگاه
 نمایند.

1/6/31 

 - مستمر نسبت به پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور و اعتبارات ملی پیگیری نمایند. صورت بهاجرایی  یها دستگاهمدیران محترم  89

 22/9/31مورخ  219191ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                               3/9/31 تاریخ جلسه:

9 
تفاوی  اختیاار باه     هرگوناه و  باشاند  یم یگذار هیسرمامسئول پیگیری فرایندها در سامانه پنجره واحد  شخصاًاجرایی  یها گاهدستمدیران 

 .باشد ینم تیمسئولمجموعه تحت مدیریت خود ناق  این 
 مستمر

4 
یکای از معیارهاای ارزیاابی     عناوان  باه  یگاذار  هیسرماپنجره واحد  اجرایی در سامانه یها دستگاهتسریع در فرایند صدور مجوزها و عملکرد 

 .شود یمدستگاه منظور 
 مستمر

3 
اجرای نسبت به ارائه گزارش مستمر عملکرد مصوبات جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقادام نمایناد. گازارش اجرایای      یها دستگاه

 .شود یمشدن این مصوبات در جلسات آتی ستاد ارائه 
21/16/31 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            21/9/31 تاریخ جلسه:



 
51 

 

5 
یای  اجرا یهاا  دساتگاه طارح نویسای    یهاا  ناه یهزجلوگیری از ضرر و زیان متقاضیان دریافت تسهیالت بانکی برای انجام طارح   منظور به

 عامل را در اختیار متقاضیان تسهیالت قرار دهند. یها بانک دیتائمورد  یها شرکتلیست افراد و  اند موظف
 مستمر

 13/1/31 مورخ 911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              9/1/31 تاریخ جلسه:
 مستمر در خصوص شرکت صدرا یریگ میتصم هرگونهکمیسیون کارگری و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قبل از  هیدییتأکسب  82

 1/13/31مورخ  912331ره ارسال مصوبات طی نامه شما                                                                                            21/3/31 تاریخ جلسه:

8 
اقتصااد مقااومتی ساال جااری اهتماام الزم       یها پروژهبرای  شده گرفته در نظراجرایی مرتبط در خصوص اجرای کامل اهداف  یها دستگاه

 و جذب اعتبارات و حل مشکالت اقدام فوری نمایند. تأمینداشته باشند و نسبت به 
 مستمر

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           2/13/31 تاریخ جلسه:

8 
های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیگیری الزم جهت جذب تسهیالت رونق تولید و اشتغال، تکمیال واحادهای ناتماام،    در اجرای برنامه

ای باه دبیرخاناه ساتاد    دوره یهاا  گازارش  سرمایه در گردش در قالب تسهیالت ابالغای صاورت گیارد و    تأمینتوسعه واحدها و های طرح
 فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه گردد.

 در اسرع وقت

4 
-بوشهر با مشارکت دساتگاه  با توجه به طرح مشکالت تداوم اشتغال و معیشت بخش صیادی در اجرای طرح افزایش نرخ بنزین، استانداری

بارای اساتمرار    ازیا موردنهای صیادی در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع با تعیاین میازان دقیاق بنازین     و تشکل ربط یذهای اجرایی 
 در مرکز ارائه گردد. ربط یذو راهکارهای اجرایی به وزارت کشور و سایر مراجع  ها شنهادیپفعالیت این قشر اقدام و 

 تدر اسرع وق

6 
 هااای اجرایاای بااا توجااه بااه     توسااط تمااام ماادیران دسااتگاه    یرضااروریغهااای هااا و حااذف هزینااه  جااویی در هزینااه صاارفه
 های اقتصاد مقاومتی کشورهای موجود و سیاستمحدودیت

 در اسرع وقت

5 
جرایای ارائاه و اقادامات الزم    ا یراهکارهاا و  یابیا  شهیرمختلف بررسی،  یها بخشدر بروز مشکالت و نارضایتی اجتماعی در  مؤثرعوامل 

 های اجرایی مرتبط(های اجرایی انجام شود. )دستگاهتوسط دستگاه
 در اسرع وقت

3 
هاای  و گردشگری دریاایی ارائاه شاود. )دساتگاه     یپرور یآبزصنایع دریایی،  یها بخشدر  ژهیو بهتوسعه اقتصاد مبتنی بر دریا  یراهکارها 

 اجرایی مرتبط(
 در اسرع وقت

1 
-در بخش گردشگری که اثرات مستقیم در زندگی مردم دارد، انجام شود. )دساتگاه  ژهیو بهکوچک  یها طرح یریگ شکلجه و حمایت از تو 

 های اجرایی مرتبط(
 در اسرع وقت

88 
دیتی، سارمایه در گاردش واحادهای تولیادی کشاور بادون هرگوناه محادو         تأمینمیلیارد تومان برای  هزار 811با توجه به اختصاص مبلغ 

 های اجرایی مرتبط(پیگیری الزم جهت رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای مزبور در استان صورت گیرد. )دستگاه
 در اسرع وقت

82 
ماالی   تاأمین سفر اقدام نماید. همچنین به لحاظ اینکه  یها طرحهمه  موقع بهمالی  تأمینمکلف است که در رابطه با  وبودجه برنامهسازمان 
اسات.   دیا تأک، پیگیاری جهات اخاذ اوراذ ماذکور ماورد      باشاد  یما در این مقطع زمانی صرفاً از طریق اسناد خزانه اسالمی و مالی  ها پروژه
 های اجرایی مرتبط()دستگاه

 در اسرع وقت

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
51 

 

 

 هایاستانمصوباتمرتبطبابانک

 اشد.بهاي استان میبانککليه مصوبه مرتبط با  1این مجموعه مصوبات، شامل 

 
 هایاستانکلیهبانکمربوطبه7489مصوباتستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانبوشهردرسال:2جدول

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            21/9/31 تاریخ جلسه:

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

4 
محضری مالکین برای استفاده از چاه مشاع را مالک عمال   نامه تیرضاعامل برای پرداخت تسهیالت در اراضی مشاع کشاورزی  یها بانک

 قرار دهد.
 مستمر

6 
راه دسترسای باه اراضای     هرگوناه عامال   یهاا  باناک اسات  با عنایت به اینکه احداث جاده بین مزارع در همه مزارع استان عملیاتی نشاده  

 قرار دهند. رشیموردپذکشاورزی را برای پرداخت تسهیالت 
 مستمر

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                               9/1/31 تاریخ جلسه:

 مستمر که راه دسترسی ندارند ییها گلخانهمبنا قرار دادن کاداستر اراضی کشاورزی در خصوص  3

 مستمر در خصوص شرکت صدرا یریگ میتصم هرگونهکمیسیون کارگری و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قبل از  هیدییتأکسب  82

 قتدر اسرع و متوقف شدن هرگونه اقدام علیه شرکت صدرا 83

22 
مصاوب سافر ریاسات     یهاا  طارح عامل و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای پذیرش و پرداخت تسهیالت به  یها بانکصدور مجوز به 

درصد نیز پیشرفت فیزیکی دارند از تسهیالت بناد الاف تبصاره     51صنعتی استان که کمتر از  دار تیاولو یها طرحو  33جمهوری در اسفند 
 31و  33قانون بودجه سال  81

 در اسرع وقت

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           2/13/31 تاریخ جلسه:

8 
رونق تولید و اشتغال، تکمیال واحادهای ناتماام،     های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیگیری الزم جهت جذب تسهیالتدر اجرای برنامه

ای باه دبیرخاناه ساتاد    دوره یهاا  گازارش  سرمایه در گردش در قالب تسهیالت ابالغای صاورت گیارد و    تأمینهای توسعه واحدها و طرح
 فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه گردد.

 در اسرع وقت
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هایاجرایيبهدستگاهاختصاصيمربوطمصوبات

 است.هاي اجرایی به تفكيک دستگاهتخصصی شامل مصوبات این مجموعه مصوبات، 

 
 های اجراییدستگاه تفکیک : مصوبات اختصاصی به9جدول 

 

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه (1

 9/9/31مورخ  111111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                               21/2/31 تاریخ جلسه:

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

8 
نسابت باه تعیاین تکلیاف اماوال       صدرا اجتماعی و مسئولین شرکت نیتأمطی نشست مشترکی با اداره کل  یزیر برنامهسازمان مدیریت و 

 .توقیفی این شرکت اقدام نماید
1/9/31 

 21/9/31 .دپروژه اقتصاد مقاومتی استان در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام نمای 91نسبت به ارائه  یزیر برنامهسازمان مدیریت و  88

 13/1/31مورخ  911321سال مصوبات طی نامه شماره ار                                                                                              9/1/31 تاریخ جلسه:

 مستمر متقاضی یها دستگاهاجرایی در سطح ملی پس از اعالم  یها دستگاهاستفاده از ظرفیت تهاتر برای پرداخت بدهی  21

 1/13/31مورخ  912331ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/3/31 تاریخ جلسه:
 پایان سال درصد اعطاء نماید. 811 صورت بهپروژه ایستگاه پمپاژ حاج مهدی سعدآباد را  8931تخصیص سال  یزیر برنامهسازمان مدیریت و  4

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           2/13/31 تاریخ جلسه:

8 
های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیگیری الزم جهت جذب تسهیالت رونق تولید و اشتغال، تکمیال واحادهای ناتماام،    در اجرای برنامه

ای باه دبیرخاناه ساتاد    دوره یهاا  گازارش  الب تسهیالت ابالغای صاورت گیارد و   سرمایه در گردش در ق نیتأمهای توسعه واحدها و طرح
 فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه گردد.

 در اسرع وقت

2 
 ضاامن رساایدگی و پیگیااری موانااع و مشااکالت     31پااروژه اقتصاااد مقاااومتی در سااال     29هااای اجرایاای ماارتبط بااا    دسااتگاه

 را به استانداری و دبیرخانه ستاد ارائه نمایند. ها آنآخرین وضعیت پیشرفت  یها گزارشام و اقد ها آنمذکور نسبت به حل  یها پروژه 
 در اسرع وقت

82 
ماالی   نیتاأم سفر اقدام نماید. همچنین به لحاظ اینکه  یها طرحهمه  موقع بهمالی  نیتأممکلف است که در رابطه با  وبودجه برنامهسازمان 
 است. دیتأک، پیگیری جهت اخذ اوراذ مذکور مورد باشد یمفاً از طریق اسناد خزانه اسالمی و مالی در این مقطع زمانی صر ها پروژه

 در اسرع وقت

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                        13/13/31 تاریخ جلسه:

88 
باا همکااری    رود شاور شاهرک شایالتی    ازیا موردنمگاوات برذ موقات   81مصوب گردید شرکت توزیع نیروی برذ استان نسبت به تأمین 

 های کشاورزی استان اقدام نماید.شرکت شهرک
 در اسرع وقت

82 
مگاوات اقادام   811تا  41 یجاد یک پستای نسبت به امقرر گردید شرکت برذ منطقه رود شورتأمین دائمی برذ شهرک شیالتی  منظور به

 آورد. به عملالزم 
 مستمر

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                          23/11/31 تاریخ جلسه:

2 

 دلواری مقرر گردید: یعل سیئرکشی سد در رابطه با شبکه آبیاری و زه
 کشور ارسال شود. وبودجه برنامهمدل مالی و برگشت سرمایه طرح به سازمان  جلسه صورتمستندات و  (الف
 وبودجاه  برناماه ای استان جهت تسریع در حصول نتیجه در سازمان ریزی و شرکت آب منطقهتوسط سازمان مدیریت و برنامه مشترکاتب( 

 کشور پیگیری شود.

 اسرع وقت در
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 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری (2

 9/2/31مورخ  49912ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                 21/1/31 تاریخ جلسه:

 عنوان مصوبه ردیف مصوبه
تاریخ اجرای 

 مصوبه

8 
 ضای استاندار محترم با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارتمبا ا یا مکاتبهمعاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری طی 

قانون  81کشور موضوع ابالغ اعتبارات بند )الف( تبصره  وبودجه برنامه رونوشت به سازمان ریاست جمهوری یآور فنو معاونت علمی و 
 .پیگیری نمایندرا استان  سهم 33سال  بودجه

13/12/31 

4 
، اداره کل یزیر برنامهرکی با حضور سازمان مدیریت و تشمنشست طی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری 

بررسی و نتیجه در جلسات  را در استان یا مهیب یها مشوذاجتماعی مشکالت مربوط به اجرای  نیتأمتعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره کل 
 .آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه گردد

13/2/31 

3 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی توسعه منابع انسانی استانداری طی نشستی با حضور شرکت آب و فاضالب شهری، سازمان صنعت، 

به دبیرخانه ستاد نتیجه را رای واحدهای صنعتی را بررسی و صنعتی، تعرفه خط انشعاب آب ب یها شهرکمعدن و تجارت، شرکت 
 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعالم نمایند

13/2/31 

 11/2/31مورخ  19992ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                               11/2/31 تاریخ جلسه:

9 
، یا منطقهشرکت آب  ،ی استاندارینمتشکل از معاونت امور عمرا یا ژهیومعاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تشکیل کارگروه 

نسبت به تعیین تکلیف پساب  ربط یذهای اجرایی  ، شهرداری بوشهر و سایر دستگاهستیز طیمحشرکت آب و فاضالب شهری، اداره کل 

 .ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایندبه دبیرخانه قدام نموده و نتایج را فاضالب بوشهر ا
88/9/31 

4 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی طی نشست مشترکی با حضور فرمانداری تنگستان، اداره کل گمرک، اداره کل شیالت، سازمان جهاد 

 وفصل حلمسائل و مشکالت شرکت پروتئین گستر سینا را بررسی و ، عات، اداره کل اطالو آبخیزداری کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی

 .نموده و نتیجه را در جلسات آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند
29/2/31 

81 
با  هماهنگی امور اقتصادیبخش خصوصی، معاونت  یگذار هیسرماتوسعه  ٔ  نهیدرزمبا عنایت به برنامه پیشنهادی شهرداری بوشهر 

استانداری، فرمانداری بوشهر، شهرداری بوشهر، اداره کل بنادر و دریانوردی، عمرانی تشکیل کارگروهی متشکل از معاونت هماهنگی امور 

 .مذکور را بررسی و نتیجه را در جلسات آتی ارائه نمایدهای اجرایی مرتبط طرح  و سایر دستگاه ستیز طیمحاداره کل 

91/12/31 

 9/9/31مورخ  111111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                               21/2/31 تاریخ جلسه:

2 
فعالیت  تمراراس یتشکیل جلسه با حضور استاندار محترم جهت بررسی راهکارها استانداری نسبت بهمعاونت هماهنگی امور اقتصادی 

 .اقدام نمایدصدرا شرکت 
81/9/31 

81 
ساختمان و  یمهندس نظاممعاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی نشست مشترک با حضور اداره کل راه و شهرسازی و سازمان 

 .دستاره بوشهر اقدام نمای 6نسبت به حل مشکالت هتل  ربط یذهای  سایر دستگاه
88/9/31 

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            11/9/31 تاریخ جلسه:

8 
 ربط یذاجرایی  یها دستگاهنشستی با  طی تعیین تکلیف کاالهای رسوب شده در بنادر بوشهر، معاونت هماهنگی امور اقتصادی منظور به

 .تعیین تکلیف کاالهای مذکور اقدام و نتیجه را در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد بررسی راهکارهای نسبت به
98/9/31  

9 
 یها دستگاهنشستی با  طی ، معاونت هماهنگی امور اقتصادیخودرو( 8984بوشهر )خودروهای وارداتی به گمرک  ترخیص منظور به

 .ای مذکور اقدام و نتیجه را در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهدخودروهسبت به تعیین تکلیف ن ربط یذاجرایی 
98/9/31  

6 
و راهکارهای توسعه  مشکالتمسائل و گزارشی از  ربط یذهای اجرایی  معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی نشستی با دستگاه

 .وزارت کشور ارائه نمایند یا منطقهمعاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه  بهروابط خارجی استان را تهیه و 
98/9/31 

5 
در جلسه ستاد هماهنگی  6مصوبه شماره  وزارت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش یا منطقهمعاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 

 .رائه شودبا حضور استاندار محترم استان ا روابط خارجی وزارت کشور
- 

86 
صنعتی بوشهر در مجلس شورای اسالمی، معاونت هماهنگی امور  -تسریع در تصویب و ابالغ قانون منطقه آزاد تجاری ضرورت بهبا توجه 

با امضای استاندار محترم نسبت به انعکاس سوابق و پیگیری موضوع از طریق وزیر محترم کشور اقدام  یا مکاتبهاقتصادی استانداری طی 
 ماید.ن

81/9/31 

85 
کشاتیرانی در بناادر اساتان،     یهاا  شارکت ایجاد مشوذ جهت رونق افزایی بنادر استان و افزایش توجیه اقتصادی فعالیات تجاار و    باهدف

 21با امضای استاندار محترم نسبت به پیگیری حذف استثنائات مصاوبه اعماال    یا مکاتبهمعاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی 
 د تخفیف سود بازرگانی بنادر استان بوشهر اقدام نماید.درص

81/9/31 
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83 
تن )لانج تجااری(، معاونات همااهنگی اماور       611ورود کاال توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از  نامه نیآئدر اجرای 

در ایجاد و عملیاتی نماودن ساامانه جاامع کاالهاای      با امضای استاندار محترم موضوع ضرورت تسریع یا مکاتبهاقتصادی استانداری طی 
 قلم کاالی ملوانی( را پیگیری نماید. 811وارده ملوانان )

81/9/31 

81 

واحادهای تولیادی،    ازیا موردنو تولیاد کاالهاای    نیتاأم جهات   انیا بن داناش  یها شرکت یها یتوانمندو  ها تیظرفدر راستای استفاده از 
مختلاف   یهاا  بخاش ی تولیادی در  اواحده ازیموردنت مشخصات تجهیزات، قطعات و مواد اولیه وارداتی اجرایی استان فهرس یها دستگاه

به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال نمایند. همچنین متعاقب با پیگیری و همااهنگی   یبند جمعاقتصادی را تهیه و جهت 
 انیا بن داناش  یها شرکتوزارت کشور نسبت به برگزاری نمایشگاهی با حضور  یا منطقهمعاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 

 و هماهنگی خواهد شد. یزیر برنامهدر سطح کشور 

88/4/31 

83 

مصوب دور دوم سافر   یها طرحمالی  نیتأمبانک صنعت و معدن و استانداری بوشهر جهت  نیماب یف نامه تفاهمبا عنایت به انعقاد دو فقره 
بانک صنعت و معدن در خصوص تخصیص خط اعتباری  88/9/31مورخ  451جمهور به استان بوشهر، موضوع نامه شماره ریاست محترم 

میلیاون یاورو و    812ریالی و ارزی صندوذ توسعه ملی در بانک صنعت و معدن به مبلاغ   یگذار سپردهمنابع داخلی توسط بانک مرکزی و 
وزارت کشاور   یا منطقاه نفر توسط معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه  8911ل طرح و اشتغا 81میلیارد ریال به تعداد  3911

 در مراجع ذیصالح مورد پیگیری قرار گیرد.

88/4/31 

 13/1/31مورخ  911321مه شماره ارسال مصوبات طی نا                                                                                              9/1/31 تاریخ جلسه:

85 
رفاع توقیاف    منظاور  باه گذاری باناک ملای   تشکیل جلسه با حضور معاونت اقتصادی استانداری، شرکت صدرا، بانک ملی و شرکت سرمایه

 کشتی شرکت صدرا
 در اسرع وقت

 14/1/31مورخ  441993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            29/1/31 تاریخ جلسه:

81 
صانایع   یعال یشوراتوسط دبیرخانه  یساز یکشت یها شرکتشرکت صنایع دریایی ایران )صدرا( و سایر  واگذاری سفارش ساخت شناور به

 از صندوذ توسعه ملی پیگیری گردد. ازیدنمورمنابع مالی  نیتأمدریایی در راستای طرح تحول صنایع دریایی و 

در اسرع وقت از طریق 
دبیرخانه شورای عالی 
 صنایع دریایی

 1/13/31مورخ  912331ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/3/31 تاریخ جلسه:

3 
باا حضاور اداره کال میاراث      یا جلسه، ها آنمالی  نیتأم خصوصاًاقتصادی در حوزه گردشگری  یها طرححل مسائل و مشکالت  منظور به

عامال مارتبط در محال معاونات همااهنگی اماور اقتصاادی         یهاا  بانکو گردشگری، شرکت توزیع نیروی برذ و  یدست عیصنافرهنگی، 
 استانداری تشکیل شود.

 در اسرع وقت

1 
با حضور اداره کل  یا جلسهشیالتی  یها شهرکاقتصادی و تسریع در عملیات اجرای  یها پروژهمشارکت جوامع محلی در اجرای  منظور به

اجرایای و فرماناداران مارتبط در محال معاونات همااهنگی اماور         یها دستگاهشیالت، جهاد کشاورزی، شرکت توزیع نیروی برذ و سایر 
 اقتصادی تشکیل شود.

 رع وقتدر اس

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                          2/13/31 تاریخ جلسه:

4 
-داری بوشهر با مشارکت دستگاهبا توجه به طرح مشکالت تداوم اشتغال و معیشت بخش صیادی در اجرای طرح افزایش نرخ بنزین، استان

بارای اساتمرار    ازیا موردنهای صیادی در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع با تعیین میازان دقیاق بنازین    و تشکل ربط یذهای اجرایی 
 در مرکز ارائه گردد. ربط یذو راهکارهای اجرایی به وزارت کشور و سایر مراجع  ها شنهادیپفعالیت این قشر اقدام و 

 ع وقتدر اسر

5 
اجرایای ارائاه و اقادامات الزم     یراهکارهاا و  یابی شهیرمختلف بررسی،  یها بخشدر بروز مشکالت و نارضایتی اجتماعی در  مؤثرعوامل 

 های اجرایی مرتبط(های اجرایی انجام شود. )دستگاهتوسط دستگاه
 در اسرع وقت

84 
استانداری و باناک صانعت و معادن و محادودیت مناابع در پرداخات        نیماب یف سفر ریاست محترم جمهور به استان نامه تفاهمبا توجه به 
ایان میازان    نیتاأم ، مقرر گردیاد، پیگیاری مقتضای جهات     (میلیارد تومان صد هشتبه میزان هشت هزار میلیارد ریال ) ها طرحبخشی از 
 مکن دیگر، انجام پذیرد.صورت منابع ترکیبی بانک و منابع ریالی صندوذ توسعه ملی یا هر طریق متسهیالت به

 در اسرع وقت

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                        13/13/31 تاریخ جلسه:

8 
در بندر بوشاهر، مقارر شاد موضاوع از      هزار تن 61تناژ با  هایکشتی ایجاد شرایط الزم برای الیروبی و امکان ورود و پهلوگیری منظور به

ملای   رباط  یذهای ای وزارت کشور برای تأمین و تخصیص اعتبار از طریق سازمانطریق معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه
 بنادر و دریانوردی( ای وزارت کشور و سازمانپیگیری گردد. )معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه

 در اسرع وقت

2 
دوحاه مقارر گردیاد موضاوع      -و ایجاد خط کشتیرانی بوشاهر  یگرند فرمسافری  -برداری از ظرفیت کشتی باریتسریع در بهره منظور به

هاای  ناه ای وزارت کشاور مانعکس تاا از طریاق وزارتخا    تأمین سوخت کشتی یادشده به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقاه 
 ای وزارت کشور(های مقتضی صورت پذیرد. )استانداری و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهپیگیری ربط یذ

 در اسرع وقت

 در اسرع وقتو بنیااد   بانک صنعت و معدن نیماب یفنامه های مصوب سفر ریاست محترم جمهور به استان موضوع توافقتسریع در معرفی طرح منظور به 6
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های شرکت لیان پالست کیان پارس، شرکت رادین تجارت نامی سورین و شرکت تولید غذای آبزیان جنوب مطااف( از  ل طرحبرکت )شام
ای وزارت کشاور مانعکس تاا    بنیاد برکت به بانک صنعت و معدن مقرر گردید موضوع به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه

 ای وزارت کشور(ری و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقههای الزم صورت پذیرد. )استانداپیگیری

4 

هاای  آریان بوشهر در بانک مذکور )از مجموعه طارح  استر یپلبا توجه به محدودیت منابع بانک صنعت و معدن، پذیرش اولیه طرح شرکت 
امل بانک در سفر سال جاری به استان مقارر گردیاد تساهیالت    با مدیرع شده انجاممحترم( و مذاکرات حضوری  جمهور سیرئمصوب سفر 

صنعت و معادن، ملای، تجاارت، صاادرات و ملات( از       هایهزار میلیارد ریال در قالب سندیکایی )با عضویت بانک 5سرمایه ثابت به مبلغ 
 .عاملیت به محوریت بانک صنعت و معدن به شرکت پرداخت گردد یقراردادهامحل منابع داخلی و یا 

 پذیرد.قانون رفع موانع تولید صورت می 21تعیین تکلیف مطالبات حساب ذخیره ارزی بانک از شرکت، بر اساس ماده 

 در اسرع وقت

1 
مقرر گردید کارگروهی با مسائولیت معاونات همااهنگی اماور اقتصاادی       رود شورپایش مستمر و رفع مشکالت شهرک شیالتی  منظور به

 موقاع  باه رو اقادام  منظم پیشرفت امور و حال مشاکالت پایش    های اجرایی مرتبط نسبت به بررسیور دستگاهاستانداری تشکیل تا با حض
 صورت پذیرد.

 بار کیهر دو هفته 

3 
بنادی دقیاق و مادونی از    گذاری و تسریع در عملیاتی شدن شهرک شیالتی رود شور مقرر شد برنامه زماان تسهیل شرایط سرمایه باهدف

 تنظیم و اجرایی گردد. ربط یذاجرایی  هایفعالیت دستگاه
9/88/31 

84 
گناوه )آقای همتی( مصوب گردید مجری طارح   روزه کیعشایری کارخانه جوجه  -برای حل مشکل تأمین اعتبار متمم تسهیالت روستایی

ای وزارت کشاور  منطقاه گزارش کاملی از مسائل و مشکالت تسهیالت منابع ملی طرح را به معاونت هماهنگی اماور اقتصاادی و توساعه    
 گردد. وفصل حلمنعکس نماید تا با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه موضوع 

 در اسرع وقت

86 
ای باا وزارت کشاور و   گناوه مقرر گردید استانداری طای مکاتباه   روزه کیبرای حل موضوع باقیمانده تسهیالت ارزی کارخانه تولید جوجه 

 وع را منعکس تا پیگیری الزم صورت پذیرد.وزارت امور اقتصاد و دارایی موض
 در اسرع وقت

85 
عشایری کشتارگاه ضامن آهاو )آقاای موساوی( مصاوب گردیاد مجاری طارح         -برای حل مشکل تأمین اعتبار متمم تسهیالت روستایی

ای وزارت کشاور  نطقاه گزارش کاملی از مسائل و مشکالت تسهیالت منابع ملی طرح را به معاونت هماهنگی اماور اقتصاادی و توساعه م   
 گردد. وفصل حلمنعکس نماید تا با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه موضوع 

 در اسرع وقت

83 
 اداره کال ای با حضاور فرمانادار دیلام،    حل موضوعات مورد اختالف در رابطه با منطقه نمونه گردشگری حماد، مقرر گردید جلسه منظور به

 هرسازی در دفتر استاندار برگزار گردد.راه و ش اداره کلمنابع طبیعی و 
 در اسرع وقت

26 
و ارتقااء ساطح اداری    بندر به کشور قطر( مقرر گردید موضوع تجهیاز  نیتر کینزدو  نیتر فعال عنوان بهتوسعه و تجهیز بندر دیر ) منظور به

 های الزم صورت پذیرد.ریدستور پیگی ربط یذهای گمرک آن شهرستان به وزارت کشور منعکس تا از طریق وزارتخانه
 در اسرع وقت

25 
های شهرستان دیر مقرر گردید موضوع اخذ مجوز مرز رسمی با ارائاه مساتندات و دالیال    تسهیل شرایط صادرات از بندر و اسکله منظور به

 های الزم صورت پذیرد.توجیهی به وزارت کشور منعکس تا پیگیری
 در اسرع وقت

23 
هکتاری شهرک شیالتی خورخان شهرساتان دیار مقارر گردیاد موضاوع باه        2411اراضی  یطیمح ستیزمجوز  تسریع در صدور منظور به

هاای  کشاور پیگیاری   سات یز طیمحای وزارت کشور منعکس تا از طریق سازمان حفاظت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه
 مقتضی صورت پذیرد.

 در اسرع وقت

23 
هاای  ز )خوراک( شرکت پارس فیدار پایدار، مقرر شد موضوع به وزارت کشور مانعکس تاا از طریاق وزارتخاناه    افزایش سهمیه گا منظور به
 های الزم صورت پذیرد.دستور پیگیری ربط یذ

 در اسرع وقت

92 
لغو ممنوعیت تسهیل شرایط صادرات سیمان و کلینکر از مجتمع بندری )اسکله پارس( به کشورهای همسایه مقرر گردید موضوع  منظور به

 های مقتضی صورت پذیرد.به وزارت کشور منعکس تا پیگیری شده اعمالصادرات 
 در اسرع وقت

99 
پاارس  پتروشایمی منطقاه ویاژه اقتصاادی انارژی       یدسات  نییپاا هکتاری صانایع   8111با توجه به رکود چندین ساله و عدم اجرای زون 

گاذاری از  های مقتضی برای تسریع در عملیااتی شادن بخاش سارمایه    ا پیگیریعسلویه(، مقرر گردید موضوع به وزارت کشور منعکس ت)
 صورت پذیرد. ربط یذهای طریق سازمان

 در اسرع وقت

94 

اساتان در   یهاا  باناک هماهنگی  کمیسیونتوسط  شده هیتهبا توجه به گزارش آخرین وضعیت نسبت منابع و مصارف شبکه بانکی استان )
توساعه   یهاا  باناک شاامل  استان )تخصصی  یها بانکدرصد( به منابع  29وست( و باال بودن نسبت مصارف )تصویر پی-31پایان آبان ماه 

هاای تخصصای، موضاوع    افزایش منابع در اختیار بانک منظور بهتعاون، توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن(؛ مقرر گردید 
 مذکور، مکاتبات و یها بانکو پتروشیمی( به  گاز صنایع نفت، خصوص بهن )بزر  مستقر در استا یها شرکتانتقال حساب و گردش مالی 

 الزم صورت پذیرد. یها یریگیپ

 در اسرع وقت

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                          23/11/31 تاریخ جلسه:

88 
کاه قابالً در    های پریشان نخل، پرشین شیمی گستر، واحدهای آقایان میگلی و تراکماه در رابطه با تعیین تکلیف مشکالت مالیاتی شرکت

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح ولی مرتفع نشده است، مقرر شد کارگروهی باه ریاسات معااون محتارم همااهنگی اماور اقتصاادی        
 در اسرع وقت
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با شرکت مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، بانک صنعت و معادن و مادیران واحادها    استانداری و 
 باشد.گیری نمایند. تصمیمات این کارگروه به منزله مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی میتشکیل و تصمیم

 

 ستانداریمعاونت محترم هماهنگی امور عمرانی ا (9

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                               9/1/31 تاریخ جلسه:

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه
 در جلسه آتی در جلسه آتی ها یاریدهو  ها یشهردارات استان از طرف ارائه گزارش کامل در خصوص وضعیت تقاضای تولید 4

 در اسرع وقت پیگیری رفع مشکل شرکت رایان پلیمر به دلیل استحصال زمین از دریا در کارگروه زیربنایی و کمیته ساماندهی سواحل 83

 14/1/31مورخ  441993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            29/1/31 تاریخ جلسه:

1 
از مزایای منطقه ویژه اقتصاادی   استانداری بوشهر در خصوص تعیین تکلیف سند مالکیت اراضی صدرا و همچنین برخورداری شرکت صدرا

 همکاری نماید. 2بوشهر 
 در اسرع وقت

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                        13/13/31 تاریخ جلسه:

93 
تاا   تعیین تکلیف سند مالکیت روستاهای شهرستان جم مصوب گردید کارگروهی به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی تشکیل منظور به

پس از شناسایی کامل و تعیین دقیق میزان مشکل، نسبت به برگزاری منظم جلسات و حال مشاکالت اساناد مالکیات ماذکور باا حضاور        
 صورت پذیرد. موقع بههای اجرایی مرتبط اقدام دستگاه

 مستمر

 

 های مرتبط در مرکزحوزه معاون اول محترم ریاست جمهوری و سازمان (4

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                          2/13/31 تاریخ جلسه:

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

3 
ملی حاضر در جلسه و سایر  مسئوالن رائه گردید،اقتصادی ا یها تشکلکه توسط نمایندگان  ییها شنهادیپو مشکالت و  مسائلدر رابطه با 
 مرتبط نسبت به بررسی و پیگیری رفع موانع و مشکالت مذکور اقدام نمایند. یها سازمان

 در اسرع وقت

81 
 عنوان به ها آنتوسط فعالین و نمایندگان بخش خصوصی، معاونت اول ریاست جمهوری نسبت به طرح  شده عنوانضمن احصاء موارد 

 های مرتبط جهت بررسی و اتخاذ تصمیم اقدام نمایند.هایی در مرکز با حضور استاندار محترم و دستگاهکار در نشست دستور
 در اسرع وقت

 در اسرع وقت نفت و گاز توسط وزارت نفت پیگیری و اجرایی شود. یها طرحاشتغال نیروهای بومی استان بوشهر در  در خصوص رانیوز ئتیهمصوبه  89

 

 امور شهری و شوراهای استانداریدفتر  (9

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                               9/1/31 تاریخ جلسه:

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه
 مستمر برای استفاده از محصوالت استاندارد تولید استان ها یشهرداررد نظارت مستمر بر هزینه ک 2

 

 دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (1

 13/1/31 مورخ 911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                               9/1/31 تاریخ جلسه:

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه
 مستمر برای استفاده از محصوالت استاندارد تولید استان ها یاریدهنظارت مستمر بر هزینه کرد  9
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 فرمانداری بوشهر (1

 11/2/31مورخ  19992ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                               11/2/31 تاریخ جلسه:

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

2 
فرمانداری بوشهر نسبت به بررسی مسائل و مشکالت بیمارستان تخصصی بوشهر اقدام نموده و نتیجه را در جلساه آتای ساتاد فرمانادهی     

 .اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند
29/2/31 

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/31 تاریخ جلسه:

81 
 کالیف هفتگانه توجه خااص داشاته و  نسبت به تدولت در خصوص رونق تولید و اقتصاد مقاومتی فرمانداران  یها استیسدر راستای اجرای 

 کلیه مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان پیگیری و نتیجه را به دبیرخاناه ساتاد  

 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گزارش نماید
 مستمر

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                               2/9/31 تاریخ جلسه:

9 
و صدور پروانه سااختمانی بارای شارکت آرام ماوج      6اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری بوشهر نسبت به حل مشکل در کمسیون ماده 

 پیگیری نماید. مسئلهنیز این موضوع را تا حل اقدام نمایند. فرماندار بوشهر 
5/6/31 

82 
بخصوص نحوه و سرعت صادور مجوزهاا و پاساه باه      وکار کسبمستمر موضوعات مرتبط با فضای  طور به ها شهرستانفرمانداران محترم 

 را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان بررسی و رصد نمایند. ها استعالم
- 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                21/9/31 تاریخ جلسه:

84 
با عنایت به اهمیت توسعه کشت گلخانه یکی از معاونین خود را مسئول پیگیری و رفع مشکالت اجرایی شدن ایان   ها شهرستانفرمانداری 

عامل، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متقاضای طارح برگازار     یها بانکمستمر و هفتگی نشست مشترکی با  صورت بهرح نموده و ط
 نمایند.

 مستمر

 

 فرمانداری دشتستان (1

 21/9/31مورخ  191194رسال مصوبات طی نامه شماره ا                                                                                           11/9/31 تاریخ جلسه:

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

81 
 نسبت به تکالیف هفتگانه توجه خااص داشاته و  دولت در خصوص رونق تولید و اقتصاد مقاومتی فرمانداران  یها استیسدر راستای اجرای 

د را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان پیگیری و نتیجه را به دبیرخاناه ساتاد   کلیه مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و رونق تولی

 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گزارش نماید
 مستمر

 12/9/31مورخ  291931ی نامه شماره ارسال مصوبات ط                                                                                              2/9/31 تاریخ جلسه:

82 
بخصوص نحوه و سرعت صادور مجوزهاا و پاساه باه      وکار کسبمستمر موضوعات مرتبط با فضای  طور به ها شهرستانفرمانداران محترم 

 را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان بررسی و رصد نمایند. ها استعالم
- 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            21/9/31 تاریخ جلسه:

84 
با عنایت به اهمیت توسعه کشت گلخانه یکی از معاونین خود را مسئول پیگیری و رفع مشکالت اجرایی شدن ایان   ها شهرستانفرمانداری 
عامل، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متقاضای طارح برگازار     یها بانکمستمر و هفتگی نشست مشترکی با  صورت بهوده و طرح نم
 نمایند.

 مستمر

 

 فرمانداری گناوه (3

 21/9/31مورخ  191194وبات طی نامه شماره ارسال مص                                                                                           11/9/31 تاریخ جلسه:

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

81 
 نسبت به تکالیف هفتگانه توجه خااص داشاته و  دولت در خصوص رونق تولید و اقتصاد مقاومتی فرمانداران  یها استیسدر راستای اجرای 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان پیگیری و نتیجه را به دبیرخاناه ساتاد    کلیه مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را در
 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گزارش نماید

 مستمر

 12/9/31مورخ  291931مه شماره ارسال مصوبات طی نا                                                                                                2/9/31تاریخ جلسه:  
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82 
بخصوص نحوه و سرعت صادور مجوزهاا و پاساه باه       وکار کسبمستمر موضوعات مرتبط با فضای  طور به ها شهرستانفرمانداران محترم 

 را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان بررسی و رصد نمایند . ها استعالم
- 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/9/31تاریخ جلسه:  

84 
با عنایت به اهمیت توسعه کشت گلخانه یکی از معاونین خود را مسئول پیگیری و رفع مشکالت اجرایی شدن ایان   ها شهرستانفرمانداری 
عامل، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متقاضای طارح برگازار     یها بانکمستمر و هفتگی نشست مشترکی با  صورت بهوده و طرح نم
 نمایند.

 مستمر

 14/11/31مورخ  193291 ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                        13/13/31تاریخ جلسه:  

81 
 9111هکتاار از   235منابع طبیعی با هماهنگی فرمانداری گناوه، مشکالت معارضین زمین شهرک شیالتی رود شاور )  اداره کلمقرر گردید 

 گزارش نماید.1گیری به کارگروه بند هکتار زمین سایت( را احصاء و برای بررسی و تصمیم
91/81/31 

 

 فرمانداری دیلم (13

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/31خ جلسه:  تاری

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

81 
 نسبت به تکالیف هفتگانه توجه خااص داشاته و  صاد مقاومتی فرمانداران دولت در خصوص رونق تولید و اقت یها استیسدر راستای اجرای 

 کلیه مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان پیگیری و نتیجه را به دبیرخاناه ساتاد  
 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گزارش نماید

 مستمر

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                2/9/31تاریخ جلسه:  

82 
ه باه  بخصوص نحوه و سرعت صادور مجوزهاا و پاسا     وکار کسبمستمر موضوعات مرتبط با فضای  طور به ها شهرستانفرمانداران محترم 

 را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان بررسی و رصد نمایند . ها استعالم
- 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/9/31تاریخ جلسه:  

84 
با عنایت به اهمیت توسعه کشت گلخانه یکی از معاونین خود را مسئول پیگیری و رفع مشکالت اجرایی شدن ایان   ها شهرستانفرمانداری 

عامل، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متقاضای طارح برگازار     یها بانکمستمر و هفتگی نشست مشترکی با  صورت بهطرح نموده و 
 نمایند.

 مستمر

 

 فرمانداری تنگستان (11

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/31اریخ جلسه:  ت

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

81 
 نسبت به تکالیف هفتگانه توجه خااص داشاته و  اقتصاد مقاومتی فرمانداران دولت در خصوص رونق تولید و  یها استیسدر راستای اجرای 

 کلیه مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان پیگیری و نتیجه را به دبیرخاناه ساتاد  
 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گزارش نماید

 مستمر

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                2/9/31تاریخ جلسه:  

82 
پاساه باه   بخصوص نحوه و سرعت صادور مجوزهاا و     وکار کسبمستمر موضوعات مرتبط با فضای  طور به ها شهرستانفرمانداران محترم 

 را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان بررسی و رصد نمایند . ها استعالم
- 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/9/31تاریخ جلسه:  

84 
با عنایت به اهمیت توسعه کشت گلخانه یکی از معاونین خود را مسئول پیگیری و رفع مشکالت اجرایی شدن ایان   ها شهرستانری فرماندا

عامل، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متقاضای طارح برگازار     یها بانکمستمر و هفتگی نشست مشترکی با  صورت بهطرح نموده و 
 نمایند.

 مستمر
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 فرمانداری دشتی (12

 9/2/31مورخ  49912ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                   21/1/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

2 
های آهکاان   ت، معدن و تجارت، شرکت توزیع نیروی برذ و متقاضیان شرکتفرمانداری دشتی طی نشست مشترک با حضور سازمان صنع

 صاورت  باه را بررسی و نتیجاه  را مذکور  یها شرکتزاگرس، آهک هیدراته و کربنات کلسیم مشکالت مربوط به خط انتقال برذ و معارض 
 نماید. مکتوب به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس

13/2/31 

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/31سه:  تاریخ جل

81 
 توجه خااص داشاته و  نسبت به تکالیف هفتگانه دولت در خصوص رونق تولید و اقتصاد مقاومتی فرمانداران  یها استیسدر راستای اجرای 

 کلیه مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان پیگیری و نتیجه را به دبیرخاناه ساتاد  
 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گزارش نماید

 مستمر

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                2/9/31تاریخ جلسه:  

82 
بخصوص نحوه و سرعت صادور مجوزهاا و پاساه باه       وکار کسبمستمر موضوعات مرتبط با فضای  طور به ها شهرستانفرمانداران محترم 

 ومتی شهرستان بررسی و رصد نمایند .را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقا ها استعالم
- 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/9/31تاریخ جلسه:  

84 
یکی از معاونین خود را مسئول پیگیری و رفع مشکالت اجرایی شدن ایان  با عنایت به اهمیت توسعه کشت گلخانه  ها شهرستانفرمانداری 

عامل، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متقاضای طارح برگازار     یها بانکمستمر و هفتگی نشست مشترکی با  صورت بهطرح نموده و 
 نمایند.

 مستمر

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

29 
تحویل و تحول اسکله الور ساحلی از اداره کل شیالت به اداره کل بنادر و دریانوردی مقرر شد کارگروهی باه ریاسات فرماناداری     منظور به

محترم وزیران، )از  ئتیهموضوع را تهیه نموده، سپس مستندات را برای پیگیری و اخذ مصوبه  و ادله و مستندات قانونی شده لیتشکدشتی 
 ای وزارت کشور منعکس نمایند.طریق استانداری( به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه

 در اسرع وقت

 

 فرمانداری کنگان (19

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

81 
 ه خااص داشاته و  نسبت به تکالیف هفتگانه توجدولت در خصوص رونق تولید و اقتصاد مقاومتی فرمانداران  یها استیسدر راستای اجرای 

 کلیه مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان پیگیری و نتیجه را به دبیرخاناه ساتاد  

 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گزارش نماید
 مستمر

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                2/9/31تاریخ جلسه:  

82 
بخصوص نحوه و سرعت صادور مجوزهاا و پاساه باه       وکار کسبمستمر موضوعات مرتبط با فضای  طور به ها شهرستانفرمانداران محترم 

 ی شهرستان بررسی و رصد نمایند .را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومت ها استعالم
- 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/9/31تاریخ جلسه:  

84 
از معاونین خود را مسئول پیگیری و رفع مشکالت اجرایی شدن ایان   با عنایت به اهمیت توسعه کشت گلخانه یکی ها شهرستانفرمانداری 

عامل، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متقاضای طارح برگازار     یها بانکمستمر و هفتگی نشست مشترکی با  صورت بهطرح نموده و 
 نمایند.

 مستمر

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                               13/13/31تاریخ جلسه:  

21 
ایجاد اسکله صادرات و جاده دسترسی برای شرکت پارس فیدار پایدار، فرمانداری کنگان با مادیران منطقاه ویاژه انارژی      منظور بهمقرر شد 

 پارس هماهنگی الزم را صورت دهد.
 در اسرع وقت

 

 



 
11 

 

 اری جمفرماند (14

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

81 
 نسبت به تکالیف هفتگانه توجه خااص داشاته و  تولید و اقتصاد مقاومتی فرمانداران دولت در خصوص رونق  یها استیسدر راستای اجرای 

 کلیه مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان پیگیری و نتیجه را به دبیرخاناه ساتاد  
 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گزارش نماید

 مستمر

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                2/9/31جلسه:  تاریخ 

82 
جوزهاا و پاساه باه    بخصوص نحوه و سرعت صادور م   وکار کسبمستمر موضوعات مرتبط با فضای  طور به ها شهرستانفرمانداران محترم 

 را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان بررسی و رصد نمایند . ها استعالم
- 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/9/31تاریخ جلسه:  

84 
با عنایت به اهمیت توسعه کشت گلخانه یکی از معاونین خود را مسئول پیگیری و رفع مشکالت اجرایی شدن ایان   ها شهرستانفرمانداری 

عامل، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متقاضای طارح برگازار     یها بانکمستمر و هفتگی نشست مشترکی با  صورت بهطرح نموده و 
 نمایند.

 مستمر

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31ه:  تاریخ جلس

 در اسرع وقت ی شود.پیگیر کننده عیتسرهای حلقه چاه بالتکلیف شهرستان جم با لحاظ مشوذ 915مقرر شد فرآیندهای قانونی تعیین تکلیف  93

91 
گذاران بخش بازگشایی فرودگاه جم مقرر شد کارگروهی به ریاست فرمانداری جم تشکیل تا نسبت به شناسایی و دعوت از سرمایه منظور به

 اندازی مجدد فرودگاه مذکور، اقدام مناسب صورت پذیرد.خصوصی برای راه
 در اسرع وقت

 

 فرمانداری دیر (19

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

81 
 نسبت به تکالیف هفتگانه توجه خااص داشاته و  مانداران دولت در خصوص رونق تولید و اقتصاد مقاومتی فر یها استیسدر راستای اجرای 

 کلیه مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان پیگیری و نتیجه را به دبیرخاناه ساتاد  
 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گزارش نماید

 مستمر

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                2/9/31تاریخ جلسه:  

82 
بخصوص نحوه و سرعت صدور مجوزها و پاسه به   وکار کسبمستمر موضوعات مرتبط با فضای  طور به ها شهرستانفرمانداران محترم 

 را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان بررسی و رصد نمایند . اه استعالم
- 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/9/31تاریخ جلسه:  

84 
عنایت به اهمیت توسعه کشت گلخانه یکی از معاونین خود را مسئول پیگیری و رفع مشکالت اجرایی شدن ایان  با  ها شهرستانفرمانداری 

عامل، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متقاضای طارح برگازار     یها بانکمستمر و هفتگی نشست مشترکی با  صورت بهطرح نموده و 
 نمایند.

 مستمر

 

 فرمانداری عسلویه (11

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

81 

 نسبت به تکالیف هفتگانه توجه خااص داشاته و  فرمانداران دولت در خصوص رونق تولید و اقتصاد مقاومتی  یها استیسدر راستای اجرای 
 کلیه مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان پیگیری و نتیجه را به دبیرخاناه ساتاد  

 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گزارش نماید

 
 

 مستمر



 
11 

 

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                 2/9/31تاریخ جلسه:  

82 
بخصوص نحوه و سرعت صادور مجوزهاا و پاساه باه       وکار کسبمستمر موضوعات مرتبط با فضای  طور به ها شهرستانفرمانداران محترم 

 را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان بررسی و رصد نمایند . ها الماستع
- 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/9/31تاریخ جلسه:  

84 
با عنایت به اهمیت توسعه کشت گلخانه یکی از معاونین خود را مسئول پیگیری و رفع مشکالت اجرایی شدن ایان   اه شهرستانفرمانداری 

عامل، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متقاضای طارح برگازار     یها بانکمستمر و هفتگی نشست مشترکی با  صورت بهطرح نموده و 
 نمایند.

 مستمر

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

96 
اساتان موضاوع ممنوعیات انباارش گاوگرد       ستیز طیمححفاظت  اداره کلمنظور رفع آلودگی محیطی، مقرر شد با پیگیری فرمانداری و به

 حدهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در انبارهای روباز، پیگیری و اجرا شود.تولیدی وا
 در اسرع وقت

 

 سازمان جهاد کشاورزی (11

 11/2/31خ مور 19992ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                    11/2/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف

6 
از پیشرفت فیزیکی طرح تحول کشاورزی را در جلسه آتای ساتاد فرمانادهی اقتصااد      یکامل و جهاد کشاورزی گزارش یا منطقهشرکت آب 

 .مقاومتی ارائه نمایند
29/2/31 

 9/9/31مورخ  111111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                    21/2/31تاریخ جلسه:  

6 
اراضی  مالکیتصدور اسناد   درروندنمودن کارگروه رفع تداخل برای تسریع  تر فعالمدیریت امور اراضی نسبت به و سازمان جهاد کشاورزی 
 .کشاورزی اقدام نماید

 مستمر

3 
 یبردار نقشهتوسط سازمان  شده هیتههای کاداستر  نقشه تر عیسرهر چه  دیتائالزم برای  یها یریگیپشاورزی نسبت به انجام سازمان جهاد ک

 د.نیز در این خصوص اقدام نمای یزیر برنامه. در صورت نیاز سازمان مدیریت و داقدام نمای
22/9/31 

1 
درصاد از محال    31منابع مالی طرح کاداستر کشاورزی حاداقل باه میازان     نیأمتالزم برای  یها یریگیپسازمان جهاد کشاورزی نسبت به 

 .ددرصد از محل اعتبارات استانی اقدام نمای 91اعتبارات ملی و 
25/4/31 

 6/9/31 .گذار پروژه احداث گلخانه دیلم اقدام نماید سازمان جهاد کشاورزی ظرف یک هفته آینده نسبت به تعیین تکلیف سرمایه 3

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 11/9/31جلسه:   تاریخ

88 
رمانادهی اقتصااد   و به ساتاد ف  منعقدشدهوزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور  نیماب یف یا نامه تفاهم، ها گلخانهکاهش تعرفه برذ  منظور به

مذکور را به وزارت  نامه تفاهم سینو شیپبا امضای استاندار محترم  یا مکاتبهمقاومتی ارسال شود. بدین منظور سازمان جهاد کشاورزی طی 
 کشور و وزارت جهاد کشاورزی منعکس و پیگیری نماید.

98/9/31 

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                    2/9/31تاریخ جلسه:  

2 
باه   یرساان  بارذ  یهاا  رساختیزبرای اجرای  یا نامه تفاهمسازمان جهاد کشاورزی با همکاری اداره کل شیالت و شرکت توزیع نیروی برذ 

 شهرک شیالتی رود شور منعقد نمایند.
85/6/31 

4 
هکتاری طرح تحول کشاورزی  باه تشاکل    831سازمان جهاد کشاورزی ظرف مدت دو هفته نسبت به واگذاری مدیریت شبکه آب پایلوت 

 آب بران اقدام نماید.
85/6/31 

6 
ی آن سازمان جهاد کشاورزی با همکاری شیالت نسبت به شناسایی اراضی ساحلی دارای قابلیت برای پرورش ماهی و سایر آبزیاان و معرفا  

الزم اقادام نماوده و نتیجاه را باه دبیرخاناه ساتاد        یهاا  یگذار هیسرماکشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جهت انجام  یها شهرکبه شرکت 
 فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.

2/5/31 

5 
 یها دستگاهعالم و دریافت مجوز از بخش کشاورزی که بیش از زمان مجاز برای اخذ است گذاران هیسرمااز  یفهرستسازمان جهاد کشاورزی 

 به دفتر استاندار محترم اعالم نماید. باشند یمپیگیری  در حالمتولی 
3/6/33 

 - .  ابدی یمپرورش آبزیان اختصاص  یها طرحسهم بخش کشاورزی به  8933سال  81اعتبارات استانی بند )الف( تبصره  88

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 21/9/31تاریخ جلسه:  

8 
کشااورزی و مناابع    یمهندس نظامریزی و سازمان جهاد کشاورزی در نشستی با حضور فرمانداری، بانک کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه

 را بررسی و در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نماید. ها گلخانه یانداز راهاخذ مجوز و قانونی برای  یها تعرفهطبیعی 
25/5/31 



 
71 

 

 مستمر سازمان جهاد کشاورزی اجرای مطالعه اصالح الگوی باغات را در دستور کار خود قرار دهد. 3

81 
ورزی مبنی بر استفاده از آب دریا برای کشاورزی، نیااز باه اساتعالم و اخاذ     از وزارت نیرو توسط وزارت جهاد کشا اخذشدهبا عنایت به مجوز 

 .باشد ینم یا منطقهمجوز جدید در استان از شرکت آب 
25/16/31 

88 
جدیاد کاه پسااب را باه کریساتال       کن نیریش آبسازمان جهاد کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی و سایر منابع اعتباری نسبت به نصب 

 پایلوت اقدام نماید. صورت به ندک یمنمک تبدیل 
23/82/31 

82 
، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مساکن  یشهرسازو اجرای پروژه  گلخانه و پیشگیری از تعدد استعالمات اداره کل راه  یسنج امکانجهت 
کشاورزی  و منابع طبیعای   یمهندس ظامنخود را در اختیار سازمان  شده فیتعر، حریم عملیاتی یا منطقهتوزیع نیروی برذ، آب  یها شرکتو 

 قرار دهند.
2/5/31 

89 
محتارم   یمجار استان را به   یها گلخانه( گزارشی از وضعیت اجرای بار کیمکتوب و مستمر)هر دو هفته  صورت بهسازمان جهاد کشاورزی 

و دبیرخاناه ساتاد فرمانادهی اقتصااد مقااومتی       به دفتر جناب آقای اساتاندار  ذکرشدهارائه نمایند و رونوشت مکاتبه  کشور یها گلخانهطرح 
 ارسال شود.

 مستمر

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                    9/1/31تاریخ جلسه:  
 در اسرع وقت استان یها گلخانهمورد برای  61جدید به تعداد  کن نیریش آبپیگیری صدور مجوز  81

 1/13/31مورخ  912331ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 21/3/31تاریخ جلسه:  

9 
 نشاده  انجاام ولی تاکنون فعالیتی  واگذارشدهجهت انجام پروژه  ها شرکتقبل در استان به افراد و  یها سالکه در  ییها نیزمفهرست تمامی 

 استخراج گردیده و تا دو ماه آینده به دبیرخانه ستاد جهت طرح در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه شود..
 ماه 2

 در اسرع وقت فراهم نماید . یا گلخانه یها شهرکحلی در خواسته فرمانداران برای مشارکت حداکثری مردم م نیتأمشرایط الزم برای  یجهاد کشاورز 3

82 
محترم  به استان باه   جمهور سیرئسفر  یها پروژهشیالتی از محل تخصیص ابالغی  یها شهرک یها رساختیز نیتأمهماهنگی الزم برای 

 کشاورزی و شروع عملیات اجرایی آن انجام شود. یها شهرکشرکت 
 در اسرع وقت

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                               2/13/31تاریخ جلسه:  

2 
 ضاامن رساایدگی و پیگیااری موانااع و مشااکالت     31پااروژه اقتصاااد مقاااومتی در سااال     29هااای اجرایاای ماارتبط بااا    دسااتگاه

 را به استانداری و دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.  ها آنآخرین وضعیت پیشرفت  یها گزارشاقدام و  ها آنحل مذکور نسبت به  یها پروژه 
 در اسرع وقت

9 
در سامانه نیپاا   یها گزارشضمن هماهنگی با دبیرخانه ستاد  فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نسبت به درج  اند موظفهای اجرایی دستگاه

 اقدام نمایند .
 اسرع وقتدر 

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                             13/13/31تاریخ جلسه:  

88 
با همکاری شرکت  وررود ششهرک شیالتی  ازیموردنمگاوات برذ موقت  81مصوب گردید شرکت توزیع نیروی برذ استان نسبت به تأمین 

 های کشاورزی استان اقدام نماید.شهرک
 در اسرع وقت

82 
مگاوات اقادام   811تا  41ای نسبت به ایجاد یک پست  مقرر گردید شرکت برذ منطقه رود شورتأمین دائمی برذ شهرک شیالتی  منظور به

 آورد. به عملالزم 
 مستمر

41 
هکتااری   2411ریزی نمایند که ایستگاه پمپاژ حاج مهدی سعدآباد دشتستان )طرح برنامه یا گونه به ربط یذهای اجرایی مقرر گردید دستگاه

 برداری برسد.( به بهره31( در دهه فجر سال جاری )سال سعدآباد
82/88/31 

 در اسرع وقت آید. عمل بهمقرر گردید کشتارگاه جیان مرغ، طرح توسعه خود را به اداره کل جهاد کشاورزی ارائه و همکاری و مساعدت  42

44 
پیرو درخواست آقای احمدی متقاضی تأمین مالی برای اجرای طرح توسعه سردخانه، مقرر گردید متقاضی نسبت به ارائه کتبی درخواست باه  

 به عمال  جهاد کشاورزی استان اقدام و دستگاه متولی ضمن بررسی، نسبت به معرفی به بانک کشاورزی همکاری و اقدام مقتضی اداره کل
 آورد.

 در اسرع وقت

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                               23/11/31تاریخ جلسه:  

9 
بارداری  کار در باغات توسط جهاد کشاورزی و بهاره  برداری از ایستگاه پمپاژ دشتستان و فراهم شدن زمینه شروعدر رابطه با تسریع در بهره

 ، نسبت به تسریع در  اتصال برذ اقدام شود.33در ابتدای سال 
 در اسرع وقت

4 
هکتار، نشست هماهنگی جهت بررسی موضاوع و شاروع کاار     8211ناحیه به مساحت  4در رابطه با طرح نخلستان و با توجه به آماده شدن 

 تشکیل شود.در باغات جهت  هماهنگی 
 در اسرع وقت

6 
هاا و  مجدد سامانه سیتا تهیه و ارسال شود. در حال حاضر علیارغم آمااده شادن پروناده     بازنمودنمتن نامه با امضای استاندار محترم برای 

 وجود ندارد. وثایق تسهیالتی جدید و تکمیل سهمیه یارانه تسهیالت امکان معرفی طرح
 در اسرع وقت

3 
 ح پرورش ماهی شرکت پروتئین گستر سینا؛در رابطه با طر

 الف( موضوع تعیین تکلیف پرداخت خسارت بیمه، از طریق مرکز پیگیری شود.
 قتدر اسرع و
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گاذاری شارکت مربوطاه، از طریاق     ب( با توجه به اختصاص اراضی سایت پشتیبان، موضوع اخذ مجوزهای تکمیل چرخه و شاروع سارمایه  
 وزارت جهاد کشاورزی پیگیری گردد.

 

 کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی نظامسازمان  (11

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

82 
، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مساکن  یو شهرسازاجرای پروژه  گلخانه و پیشگیری از تعدد استعالمات اداره کل راه  یسنج مکاناجهت 
کشاورزی  و منابع طبیعای   یمهندس نظامخود را در اختیار سازمان  شده فیتعرای، حریم عملیاتی توزیع نیروی برذ، آب منطقه یها شرکتو 

 قرار دهند.
2/5/31 

 

 صنعت، معدن و تجارت سازمان (13

 9/9/31مورخ  111111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                21/2/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

4 
را در کارگروه تساهیل و رفاع مواناع     ها آن یساز فعالراکد و نیمه فعال و نحوه  یها طرحتجارت تصویر روشنی از  سازمان صنعت، معدن و

 .تولید ارائه نماید
88/9/31 

 21/9/31مورخ  191194ی نامه شماره ارسال مصوبات ط                                                                                            11/9/31تاریخ جلسه:  

4 
مرتبط با توسعه صانایع دریاایی را جهات پیگیاری      یها نامه تفاهمبا امضای استاندار محترم  یا مکاتبهسازمان صنعت، معدن و تجارت طی 

 .ای وزارت کشور ارسال نماید به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ملیآتی در سطح 
26/9/31 

3 
احاداث پایاناه صاادراتی    گذاری در  با امضای استاندار محترم درخواست خود مبنی بر سرمایه یا مکاتبهزمان صنعت، معدن و تجارت طی سا

را باه معاونات همااهنگی اماور اقتصاادی و توساعه       توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معادنی )ایمیادرو(   استان مواد معدنی 
 .ارائه نمایند بعدی یها یریگیپت جه ای وزارت کشور منطقه

26/9/31 

84 
عامل را جهت تعیاین تکلیاف در جلساه     یها بانکدبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گزارشی از واحدهای تولیدی تملک شده توسط 

 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نماید.
25/4/31 

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                9/1/31تاریخ جلسه:  
 در اسرع وقت اجرایی یها دستگاهارسال فهرستی از واحدها و محصوالت تولیدی بومی استان به دفتر شهری و روستایی و  8

 در اسرع وقت در شورای عالی صنایع دریایی برای شرکت صدرا شده فیتعر یاه پروژهپیگیری اجرایی شدن  89

 در اسرع وقت تهیه گزارش جامع و کاملی از وضع موجود و راهکارهای تداوم فعالیت شرکت صدرا برای ارائه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 84

22 
مصاوب سافر ریاسات     یهاا  طارح برای پذیرش و پرداخت تسهیالت به  عامل و سازمان صنعت، معدن و تجارت یها بانکصدور مجوز به 

درصد نیز پیشرفت فیزیکی دارند از تسهیالت بناد الاف تبصاره     51صنعتی استان که کمتر از  دار تیاولو یها طرحو  33جمهوری در اسفند 
 31و  33قانون بودجه سال  81

 در اسرع وقت

89 

بسزایی در اشتغال نیروی انسانی خاارک و ساایر    ریتأثتسریع در تکمیل پروژه که  منظور بهو جزیره خار   NGLبا توجه به اهمیت پروژه 
 مناطق استان دارد :

تیرمااه   86مااه )حاداکثر    5 باه مادت  ، شاود  یمخار  اجازه داده  NGLالف( به شرکت صنایع دریا فن قشم )صدف( یارد پشتیبانی طرح 
 مکانات اختصاصی پروژه مذکور از اسکله جزیره صدف اقدام نماید. ( نسبت به انتقال مواد معدنی و سایر ا8933

 موظف است هرگونه تعهدات گمرکی و مقررات بندری را رعایت نماید. ادشدهیب( شرکت 
را  الزم ، اماور مربوطاه   یهاا  نظاارت نسبت به استقرار پرسنل و انجام  اند موظفج( اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره کل گمرکات استان 

 انجام دهند.
در جزیره صدف اقدام نماید . بدیهی است  یگذار هیسرماماه نسبت به ارائه طرح  5د( شرکت صنایع دریا فن قشم موظف است در طول 

 باشد.ادامه فعالیت در جزیره مذکور منوط به ارائه ، تصویب و اجرای طرح می

 در اسرع وقت

 14/1/31مورخ  441993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            29/1/31تاریخ جلسه:  
در اسرع وقت از طریق از  اضافه گردد. (استان 82به )صنعتی  یگذار هیسرما ازنظر برخوردار کم و محروم مناطق توسعه استان بوشهر در برنامه 2
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 و طرح اونتطریق مع
 و یگذار استیس برنامه/دفتر
 وزارت صمت یزیر برنامه

9 
در احداث اسکله و پایانه صادرات ماواد معادنی در    یگذار هیسرماسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) ایمیدرو(  نسبت به 

 شهرستان تنگستان  اقدام نماید.
در اسرع وقت از طریق 
 سازمان ایمیدرو

4 
پار  دولومیات ، آهاک    ٔ  نهیدرزمو اکتشاف مواد معدنی  ییجو یپازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) ایمیدرو( نسبت به س
 ،شورابه های دریایی در استان بوشهر اقدام نماید.اریع

در اسرع وقت از طریق 
 سازمان ایمیدرو

6 
نسبت به انجاام   اریپر ع یها آهکایمیدرو( پس از انجام مطالعات تفصیلی اکتشافی  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)

 پر عیار و زنجیره آن اقدام نماید. یها آهکمستقیم فرآوری   یگذار هیسرما
در اسرع وقت از طریق 
 سازمان ایمیدرو

5 
در اجارای   یگاذار  هیسارما مت )ایدرو( نسابت باه   وزارت ص  یا توسعه یها سازمانشهرستان منتخب در کشور  98در راستای طرح  توسعه 

 صنعتی نظیر تولید انواع پنل های خورشیدی ، تولید الستیک سنگین و مجتمع تولید فوالد  اقدام نمایند. دار تیاولو یها طرح
در اسرع وقت از طریق 
 سازمان ایمیدرو و ایدرو

3 

عسلویه ، کنگان و دیر و ضارورت ایجااد زنجیاره     یها شهرستانروشیمی در عظیم  در  صنایع باالدستی پت یگذار هیسرمابا توجه به حجم 
دیر ، دشتی و تنگساتان   یها شهرستانصنعتی  یها شهرکدر   یگذار هیسرماپتروشیمی در کشور و از طرفی عدم  دست نییپاارزش صنایع 

رکت صانایع پتروشایمی ایاران در خصاوص      مقرر گردید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایاران )ایادرو ( باا همکااری و مشاارکت  شا      

 صنعتی موصوف  اقدام نماید. یها شهرکو ... ، با مشارکت بخش خصوصی در    NBRدر زنجیره ارزش متانول، یگذار هیسرما

در اسرع وقت از طریق 
سازمان گسترش و نوسازی 
 صنایع ایران )ایدرو(

3 
قاانون تجاارت    848ر خصوص افزایش سرمایه را انجام و شارایط خاروج از مااده    مقرر گردید شرکت صنایع دریایی صدرا  اقدامات  الزم د

 عملیاتی گردد. یسال جار آذرماهحداکثر تا نیمه 
 در اسرع وقت

81 
صانایع   یعال یشوراتوسط دبیرخانه  یساز یکشت یها شرکتواگذاری سفارش ساخت شناور به  شرکت صنایع دریایی ایران )صدرا( و سایر 

 از صندوذ توسعه ملی پیگیری گردد. ازیموردنمنابع مالی  نیتأماستای طرح تحول صنایع دریایی و دریایی در ر

در اسرع وقت از طریق 
دبیرخانه شورای عالی صنایع 

 دریایی

88 
شاهر باا کشاور    استان معین توسعه روابط اقتصادی با مسئولیت اتاذ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بو عنوان بهمقرر شد استان بوشهر 

 قطر تعیین گردد.
در اسرع وقت از طریق 
 سازمان توسعه تجارت ایران

82 

اقالم صادراتی از بنادر   توجه قابلبا توجه به توسعه روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسالمی با کشور قطر از طریق استان بوشهر و حجم 
لجساتیک صاادراتی نظیار ناوگاان یخچاالی صاادراتی،        یهاا  رساختیز نیتأمدیر و کمترین فاصله دریایی با بنادر کشور قطر، مقرر گردید 

 بندری توسط سازمان توسعه تجارت ایران مورد پیگیری قرار گیرد. یها کرانه پس

در اسرع وقت از طریق 
 سازمان توسعه تجارت ایران

89 
درصد منابع توساط   61مشترک ) صورت به ازیموردنمنابع  نیتأمموجود با  های ظرفیت به با توجه شهرستان گناوه در ایران فرش خانه ایجاد

 درصد توسط استان( انجام گردد. 61مرکز ملی فرش و 
در اسرع وقت از طریق مرکز 

 ملی فرش

84 
 

 با توجه به صدور پروانه اکتشاف بوکسیت توسط سازمان صمت استان ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو ( در

صنایع فارآوری و زنجیاره ارزش بوکسایت در     ٔ  نهیدرزم یگذار هیسرمااسرع وقت نسبت به شروع عملیات اکتشافی تفصیلی و سپس انجام 
 شهرستان دشتی اقدام نماید.

در اسرع وقت از طریق 
سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران 

 )ایمیدرو(

86 

، افزایش کیفیت کاالهای صادراتی، استفاده از کانتینرهای یخچالی و افازایش مباادالت تجااری باا     در جهت توسعه صادرات کاال و خدمات
، ساوخت کشاتی   جانباه  سه نامه تفاهمو  برقراری خط کشتیرانی منظم، مقرر گردید با انعقاد  فارس جیخلکشور قطر و سایر کشورهای حاشیه 

صاادرات   یعاال  یشاورا طریق وزارت صمت و سازمان توساعه تجاارت ایاران در    گرند فری مشابه شناورهای سفاری توسط وزارت نفت از 
 پیگیری گردد. یرنفتیغ

در اسرع وقت از طریق وزارت 
صمت و سازمان توسعه 

 تجارت ایران

85 

 اند نشده یبردار بهره با توجه به اینکه معادن انتقالی از دفتر فنی استانداری به اداره کل صمت استان، علیرغم فعالیت، موفق به تمدید پروانه
 یعاال  یشاورا ارسالی اداره کل صمت استان به دبیرخاناه   یها گزارشجلوگیری از تعطیلی واحدهای مذکور، مقرر شد بر اساس  منظور بهو 

 هاا  آنمعادن موصوف و تعیین تکلیف نحوه محاسبه حقوذ دولتای معاوذ    یبردار بهرهنسبت به تمدید پروانه  ادشدهیمعادن کشور، دبیرخانه 
 تسریع نماید.

در اسرع وقت از طریق 
معادن  یعال یشورادبیرخانه 

 کشور

83 
اکتشاافی معادنی ، شناساایی     یهاا  تیا فعالهمکااری و شاروع    ناماه  تفاهمو اکتشافات معدنی کشور نسبت به انعقاد   یشناس نیزمسازمان 
 اقدام نماید. معادن استان ازیموردن هیپا اطالعاتمعدنی و تولید  ریذخاو  ها لیپتانس

در اسرع وقت از طریق 
و  یشناس نیزمسازمان 

 اکتشافات معدنی کشور

81 
کربناات کلسایم اکباتاان و شارکت      یهاا  طارح مراحل پرداخت، دوره مشارکت و دوره تنفس تساهیالت ارزی   زمان مدتبا عنایت به اتمام 

ملی، مقارر گردیاد وزارت صامت از طریاق باناک عامال و       شیمیایی صدف عسلویه در بانک صنعت و معدن از محل منابع صندوذ توسعه 
 و پرداخت مانده تسهیالت اقدام نماید. یانداز راهجهت  ازیموردنبر اساس مدت  ها طرحصندوذ توسعه ملی جهت تمدید دوره مشارکت 

در اسرع وقت از طریق وزارت 
 صمت
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 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           2/13/31تاریخ جلسه:  

2 
 ضاامن رساایدگی و پیگیااری موانااع و مشااکالت     31پااروژه اقتصاااد مقاااومتی در سااال     29هااای اجرایاای ماارتبط بااا    دسااتگاه

 را به استانداری و دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.  ها آنیت پیشرفت آخرین وضع یها گزارشاقدام و  ها آنمذکور نسبت به حل  یها پروژه 
 در اسرع وقت

9 
در سامانه نیپاا   یها گزارشضمن هماهنگی با دبیرخانه ستاد  فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نسبت به درج  اند موظفهای اجرایی دستگاه

 اقدام نمایند .
 در اسرع وقت

86 
خود را با اولویت افراد تحات پوشاش بنیااد     ازیموردننفر نیروی کار  511ریان بوشهر، پس از تکمیل پروژه، حدود آ استر یپلمقرر شد شرکت 

 نماید . نیتأمشهید ، بهزیستی و کمیته امداد استان 
 در اسرع وقت

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

9 

و  81های شرکت پرشین شیمی گستر و صنعت پژوهان لیان و ارکان شیمی جنوب از محل منابع بناد الاف تبصاره    با توجه به معرفی طرح
میلیاون دالری صاادرات    26ایفای تعهد قارارداد   منظور بهها و نامه تعیین تکلیف مطالبات شرکتمشروط به رفع تعهد ارزی و اجرای تفاهم

محصوالت به کشور ترکیه، مقرر گردید بانک صنعت و معدن نسبت به پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و یا گشاایش اعتباار اسانادی    
 ک فسفات وارداتی اقدام نماید.به ذینفعی مجتمع فسفات اسفوردی یزد، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و خرید خا ساله کیداخلی 

 در اسرع وقت

4 

هاای  آریان بوشهر در بانک مذکور )از مجموعاه طارح   استر یپلبا توجه به محدودیت منابع بانک صنعت و معدن، پذیرش اولیه طرح شرکت 
مقارر گردیاد تساهیالت     با مدیرعامل بانک در سفر سال جاری به اساتان  شده انجاممحترم( و مذاکرات حضوری  جمهور سیرئمصوب سفر 

های  صنعت و معدن، ملی، تجارت، صادرات و ملت( از محل هزار میلیارد ریال در قالب سندیکایی )با عضویت بانک 5سرمایه ثابت به مبلغ 
 عاملیت به محوریت بانک صنعت و معدن به شرکت پرداخت گردد. یقراردادهامنابع داخلی و یا 

 پذیرد.قانون رفع موانع تولید صورت می 21ارزی بانک از شرکت، بر اساس ماده  تعیین تکلیف مطالبات حساب ذخیره

 در اسرع وقت

5 
هاای جای لیاان جای و     طرح شرکت آالت نیماشبا توجه به تغییر نوع ارز در سامانه جامع تجارت از ارز نیمایی به ارز اشخاص جهت تأمین 

هاا نازد باناک    شرکت حساب بهنسبت به پرداخت تسهیالت ریالی قرارداد شده  صنعت پالست پارس لیان مقرر گردید بانک صنعت و معدن
 اقدام نماید. آالت نیماشهای مجاز و ایفای تعهدات در قبال فروشندگان اقدام و مجری طرح نیز نسبت به خرید ارز از طریق صرافی

 در اسرع وقت

3 

مقرر گردیاد   31لیان برای برخورداری از تسهیالت رونق تولید سال با توجه به معرفی شرکت جی لیان جی و شرکت صنعت پالست پارس 
میلیارد ریال در قالب حاد   861ها به مبلغ هریک از طرح ساله سهبانک صنعت و معدن نسبت به پرداخت تسهیالت جعاله سرمایه در گردش 

 اعتباری اقدام نماید.
هاا  ها در سررسید، به شرکتها، اصل اقساط بازپرداخت شده توسط شرکتطرحبا توجه به مشکالت و طوالنی بودن دوران تأمین مواد اولیه 

 عودت خواهد شد تا از هرگونه خلل در فرآیند تولید شرکت جلوگیری به عمل آید.

 در اسرع وقت

21 
)کاه   خاور شاهاب  اداره کل صنعت، معدن و تجارت مکلف گردید موضوع تعیین مهندسین مشاور مطالعات فنی اسکله صادرات مواد معدنی 

 که عملیات اجرایی آن مجموعه در سال آینده آغاز شود. یا گونه بهباشد( را دنبال نموده، مورد تعهد شرکت ایمیدرو می
 مستمر

91 
به عاملیت بانک آینده، پیگیاری و   81شرکت زاگرس نصب سپاهان از محل بند الف تبصره  ازیموردنمصوب شد موضوع پرداخت تسهیالت 

 آید. به عملزم مساعدت ال
 در اسرع وقت

 در اسرع وقت طرح توسعه شرکت پویا شیمی جنوب تأمین گردد. ازیموردنصنعت، معدن و تجارت، اراضی  اداره کلمصوب شد با مساعدت  49

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            23/11/31تاریخ جلسه:  

81 
سندیکایی با عاملیات باناک صانعت و     صورت بهآریان، به لحاظ تعریف مدل پرداخت تسهیالت  استر یپلدر رابطه با تسهیالت طرح شرکت 

 .آورند عملهمکاری الزم به های عامل جهت تسریع در تعیین تکلیف پرداخت تسهیالت بانک اصلی، سایر بانک عنوان بهمعدن 
 در اسرع وقت

88 

های پریشان نخل، پرشین شیمی گستر، واحدهای آقایان میگلی و تراکماه، کاه قابالً در    در رابطه با تعیین تکلیف مشکالت مالیاتی شرکت
اهنگی اماور اقتصاادی   ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح ولی مرتفع نشده است، مقرر شد کاارگروهی باه ریاسات معااون محتارم هما      

استانداری و با شرکت مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، بانک صانعت و معادن و مادیران واحادها     
 باشد.مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می منزله بهگیری نمایند. تصمیمات این کارگروه تشکیل و تصمیم

 در اسرع وقت

82 
صنعت، معدن  رکلیمدهای بانک صنعت و معدن، موضوع در کارگروهی با مسئولیت قرر شد در رابطه با تسهیالت سرمایه در گردش طرحم

 ها اقدام شود.و تجارت طرح و نسبت به تعیین تکلیف آن
 در اسرع وقت

 

 

 

 



 
74 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا (23

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           23/11/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

3 

 در رابطه با طرح پرورش ماهی شرکت پروتئین گستر سینا؛
 کز پیگیری شود.الف( موضوع تعیین تکلیف پرداخت خسارت بیمه، از طریق مر

گاذاری شارکت مربوطاه، از طریاق     ب( با توجه به اختصاص اراضی سایت پشتیبان، موضوع اخذ مجوزهای تکمیل چرخه و شروع سارمایه 
 وزارت جهاد کشاورزی پیگیری گردد.

 در اسرع وقت

 

 اداره کل شیالت (21

 11/2/31مورخ  19992ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                11/2/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

5 
ارائاه  را به دبیرخانه ستاد فرمانادهی اقتصااد مقااومتی     یپرور یآبزتوسعه  منظور به استان شده ییشناسااداره کل شیالت گزارشی از اراضی 

 .نمایند
29/2/31 

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                 2/9/31تاریخ جلسه:  
 - . ابدی یمپرورش آبزیان اختصاص  یها طرحسهم بخش کشاورزی به  8933سال  81اعتبارات استانی بند )الف( تبصره  88

 22/9/31مورخ  219191ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                3/9/31تاریخ جلسه:  

5 
توسط اداره کل شایالت باا    یپرور یآبز یها طرحونه واگذاری اراضی برای تولیدی، هرگ یها طرحبا توجه به نقش جوامع محلی در پیشبرد 

 اولویت بومیان ساکن در محل اجرای طرح صورت گیرد.
13/16/31 

 11/1/31مورخ  929433شماره ارسال مصوبات طی نامه                                                                                              21/9/31تاریخ جلسه:  

3 
اداره کل شیالت استان گزارشی از عملکرد طرح پرورش ماهی در دریا شرکت پروتئین گستر سینا را در جلسه آتی ستاد فرمانادهی اقتصااد   

 مقاومتی ارائه نماید.
25/5/31 

 1/13/31مورخ  912331ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              21/3/31تاریخ جلسه:  

2 
اداره کال   صاورت  نیاهکتار زمینی را که در اختیار دارد اقدام نماید در غیر  991ماه آینده سبت به تعیین تکلیف  2جهاد نصر موظف شد تا 

 شیالت اقدام مقتضی را برای واگذاری به غیر به عمل آورد .
 ماه 2

81 
 یهاا  دساتگاه ، رئیس محترم بنیاد مستضاعفان، مادیرکل شایالت و ساایر     استاندار محترمبا حضور  یا جلسههماهنگی الزم برای برگزاری 

و انتخاب مدیر اجرایای باومی    کرانه پسعملیات اجرایی در اجرایی مرتبط برای بررسی و حل مشکالت شرکت پروتئین گستر، شروع فوری 
 برای پروژه انجام شود.

 در اسرع وقت

82 
محترم  به استان به  جمهور سیرئسفر  یها پروژهشیالتی از محل تخصیص ابالغی  یها شهرک یها رساختیز نیتأمهماهنگی الزم برای 

 م شود.کشاورزی و شروع عملیات اجرایی آن انجا یها شهرکشرکت 
 در اسرع وقت

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           2/13/31تاریخ جلسه:  

2 
 یگیااری موانااع و مشااکالت  ضاامن رساایدگی و پ  31پااروژه اقتصاااد مقاااومتی در سااال     29هااای اجرایاای ماارتبط بااا    دسااتگاه

 را به استانداری و دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.  ها آنآخرین وضعیت پیشرفت  یها گزارشاقدام و  ها آنمذکور نسبت به حل  یها پروژه 
 در اسرع وقت

9 
در سامانه نیپاا   یها گزارشرج ضمن هماهنگی با دبیرخانه ستاد  فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نسبت به د اند موظفهای اجرایی دستگاه

 اقدام نمایند .
 در اسرع وقت

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

3 
بنادی دقیاق و مادونی از    ر عملیاتی شدن شهرک شیالتی رود شور مقرر شد برناماه زماان  گذاری و تسریع دتسهیل شرایط سرمایه باهدف

 تنظیم و اجرایی گردد. ربط یذهای اجرایی فعالیت دستگاه
9/88/31 

24 
هات  ، اداره کال شایالت پیگیاری مقتضای را ج    دیمقرر گردتکمیل پروژه الیروبی اسکله الور ساحلی و پرداخت مطالبات پیمانکار  منظور به
 آورد. به عملاعتبار ملی )بهسازی و نوسازی بنادر صیادی( از طریق سازمان شیالت کشور  نیتأم

 در اسرع وقت

98 
 نیتاأم ، اداره کال شایالت پیگیاری مقتضای را جهات      دیمقرر گردتکمیل پروژه الیروبی اسکله پرک و پرداخت مطالبات پیمانکار  منظور به

 آورد. به عملصیادی( از طریق سازمان شیالت کشور  اعتبار ملی )بهسازی و نوسازی بنادر
 در اسرع وقت



 
75 

 

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           23/11/31تاریخ جلسه:  

5 
 لی؛در رابطه با شهرک شیالتی رود شور شما

 الف( نسبت به پیگیری جهت ارائه وثایق و انعقاد قرارداد با بانک تسریع شود.
 ب( موضوع شبکه برذ داخل سایت و خط انتقال تا سایت پیگیری و تسریع شود.

 در اسرع وقت

3 
تمال، نشسات همااهنگی    هاای مح از طریق پست جائینک و سایر گزینه 9در رابطه با بررسی راهکارهای اتصال به شبکه برذ سایت دلوار 

 ای و شرکت توزیع نیروی برذ تشکیل شود.توسط شیالت، آب منطقه
 در اسرع وقت

1 
هاا و مشاکالت موجاود، جهات بررسای و      سایت پرورش میگو، پیشرفت هر طرح، اجرای زیرساخت 5گزارش کاملی از واگذاری اراضی در 

اناد، تهیاه و باه    که علیرغم تحویل زمین، نسبت به احداث مزارع اقدام نکرده تعیین تکلیف و در صورت لزوم لغو واگذاری اراضی به افرادی
 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اقدام شود.

 یک هفته

 

 شرکت توزیع نیروی برق (22

 9/9/31مورخ  111111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                21/2/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

84 
 یهاا  شارکت معدنی شهرساتان دشاتی )   یها مجتمعشرکت توزیع برذ نسبت به اجرای خط انتقال برذ برای  ،ایجاد تولید و اشتغال باهدف

 .میلیون ریال از اعتبارات عمومی اقدام نماید 6111و کربنات کلسیم( تا سقف  دراتهیهرس، آهک آهکان زاگ
25/4/31 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/9/31تاریخ جلسه:  

82 
، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مساکن  یو شهرسازاجرای پروژه  گلخانه و پیشگیری از تعدد استعالمات اداره کل راه  یسنج امکانجهت 
کشاورزی  و منابع طبیعای   یمهندس نظامخود را در اختیار سازمان  شده فیتعرای، حریم عملیاتی توزیع نیروی برذ، آب منطقه یها شرکتو 

 ند.قرار ده
2/5/31 

 1/13/31مورخ  912331ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              21/3/31تاریخ جلسه:  
 ماه 2  ز آن را تا دهه فجر فراهم نماید.ا یبردار بهرهپمپاژ شرایط  ستگاهیابه  یرسان برذشرکت توزیع برذ ضمن تسریع در عملیات  5

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

88 
باا همکااری    رود شاور شاهرک شایالتی    ازیا موردنمگاوات برذ موقات   81مصوب گردید شرکت توزیع نیروی برذ استان نسبت به تأمین 

 های کشاورزی استان اقدام نماید.شرکت شهرک
 در اسرع وقت

41 
هکتاری  2411ریزی نمایند که ایستگاه پمپاژ حاج مهدی سعدآباد دشتستان )طرح برنامه یا گونه به ربط یذهای اجرایی مقرر گردید دستگاه

 برداری برسد.( به بهره31سال جاری )سال  ( در دهه فجرسعدآباد
82/88/31 

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           23/11/31تاریخ جلسه:  

5 
 در رابطه با شهرک شیالتی رود شور شمالی؛

 سبت به پیگیری جهت ارائه وثایق و انعقاد قرارداد با بانک تسریع شود.الف( ن
 ب( موضوع شبکه برذ داخل سایت و خط انتقال تا سایت پیگیری و تسریع شود.

 در اسرع وقت

3 
همااهنگی  هاای محتمال، نشسات    از طریق پست جائینک و سایر گزینه 9در رابطه با بررسی راهکارهای اتصال به شبکه برذ سایت دلوار 

 ای و شرکت توزیع نیروی برذ تشکیل شود.توسط شیالت، آب منطقه
 در اسرع وقت

 

 ایشرکت آب منطقه (29

 11/2/31مورخ  19992ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                11/2/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

6 
از پیشرفت فیزیکی طرح تحول کشاورزی را در جلسه آتی ساتاد فرمانادهی اقتصااد     یکامل و جهاد کشاورزی گزارش یا منطقهشرکت آب 

 .مقاومتی ارائه نمایند
29/2/31 

 9/9/31مورخ  111111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                21/2/31تاریخ جلسه:  
 6/9/31 د.خالصه به سازمان جهاد کشاورزی حداکثر ظرف یک هفته آینده اقدام نمای یها پروندهنسبت به ارسال  یا منطقهشرکت آب  5
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 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              21/9/31تاریخ جلسه:  

81 
از وزارت نیرو توسط وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر استفاده از آب دریا برای کشاورزی، نیاز باه اساتعالم و اخاذ     اخذشدهبا عنایت به مجوز 

 .باشد ینم یا منطقهدید در استان از شرکت آب مجوز ج
25/16/31 

82 
، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مساکن  یو شهرسازاجرای پروژه  گلخانه و پیشگیری از تعدد استعالمات اداره کل راه  یسنج امکانجهت 
کشاورزی  و منابع طبیعای   یمهندس نظامیار سازمان خود را در اخت شده فیتعرای، حریم عملیاتی توزیع نیروی برذ، آب منطقه یها شرکتو 

 قرار دهند.
2/5/31 

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                9/1/31تاریخ جلسه:  
 در اسرع وقت استان یها گلخانهمورد برای  61جدید به تعداد  کن نیریش آبپیگیری صدور مجوز  81

 1/13/31مورخ  912331ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              21/3/31تاریخ جلسه:  
 ماه 2  از ایستگاه پمپاژ در دهه فجر امسال انجام دهد. یبردار بهرهجهت اقدامات الزم را  یا منطقهشرکت آب  6

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/13/31تاریخ جلسه:  

2 
 ضاامن رساایدگی و پیگیااری موانااع و مشااکالت     31پااروژه اقتصاااد مقاااومتی در سااال     29ا هااای اجرایاای ماارتبط باا   دسااتگاه

 را به استانداری و دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.  ها آنآخرین وضعیت پیشرفت  یها گزارشاقدام و  ها آنمذکور نسبت به حل  یها پروژه 
 در اسرع وقت

9 
در سامانه نیپاا   یها گزارشخانه ستاد  فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نسبت به درج ضمن هماهنگی با دبیر اند موظفهای اجرایی دستگاه

 اقدام نمایند .
 در اسرع وقت

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

95 
حلقه چاه( مقرر گردید شورای حفاظات اساتان باه     983های تعیین تکلیف شده شهرستان جم )برداری برای چاهصدور پروانه بهره منظور به

 ریاست استاندار محترم تشکیل و اقدامات مقتضی انجام شود.
 تا پایان سال

 در اسرع وقت پیگیری شود. کننده عیتسرهای کلیف شهرستان جم با لحاظ مشوذحلقه چاه بالت 915مقرر شد فرآیندهای قانونی تعیین تکلیف  93

41 
هکتاری  2411ریزی نمایند که ایستگاه پمپاژ حاج مهدی سعدآباد دشتستان )طرح برنامه یا گونه به ربط یذهای اجرایی مقرر گردید دستگاه

 برداری برسد.( به بهره31( در دهه فجر سال جاری )سال سعدآباد
82/88/31 

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            23/11/31تاریخ جلسه:  

2 

 دلواری مقرر گردید: یعل سیرئکشی سد در رابطه با شبکه آبیاری و زه
 کشور ارسال شود. وبودجه برنامهمدل مالی و برگشت سرمایه طرح به سازمان  جلسه صورتالف( مستندات و 

 وبودجاه  برناماه ای استان جهت تسریع در حصول نتیجاه در ساازمان   ریزی و شرکت آب منطقهتوسط سازمان مدیریت و برنامه مشترکاب( 
 کشور پیگیری شود.

 در اسرع وقت

9 
بارداری  ز ایستگاه پمپاژ دشتستان و فراهم شدن زمینه شروع کار در باغات توسط جهاد کشاورزی و بهرهبرداری ادر رابطه با تسریع در بهره

 ، نسبت به تسریع در  اتصال برذ اقدام شود.33در ابتدای سال 
 در اسرع وقت

4 
بررسی موضوع و شاروع کاار    هکتار، نشست هماهنگی جهت 8211ناحیه به مساحت  4در رابطه با طرح نخلستان و با توجه به آماده شدن 

 در باغات جهت  هماهنگی تشکیل شود.
 در اسرع وقت

3 
هاای محتمال، نشسات همااهنگی     از طریق پست جائینک و سایر گزینه 9در رابطه با بررسی راهکارهای اتصال به شبکه برذ سایت دلوار 

 ای و شرکت توزیع نیروی برذ تشکیل شود.توسط شیالت، آب منطقه
 در اسرع وقت

 

 ایشرکت برق منطقه (24

 11/2/31مورخ  19992ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                 11/2/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

3 
ای برنامه جامع تأمین بارذ اساتان را   های مختلف اقتصادی استان شرکت برذ منطقهبخش ازیموردنی برذ تأمین انرژ ضرورت بهبا عنایت 

 91/2/31 در افق زمانی برنامه ششم توسعه ارائه نماید.

 14/11/31مورخ  193291ال مصوبات طی نامه شماره ارس                                                                                        13/13/31تاریخ جلسه:  

82 
مگاوات اقادام   811تا  41ای نسبت به ایجاد یک پست  مقرر گردید شرکت برذ منطقه رود شورتأمین دائمی برذ شهرک شیالتی  منظور به

 آورد. به عملالزم 
 مستمر

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            23/11/31تاریخ جلسه:  



 
77 

 

9 
بارداری  برداری از ایستگاه پمپاژ دشتستان و فراهم شدن زمینه شروع کار در باغات توسط جهاد کشاورزی و بهرهدر رابطه با تسریع در بهره

 در  اتصال برذ اقدام شود. ، نسبت به تسریع33در ابتدای سال 
 در اسرع وقت

 

 شرکت آب و فاضالب (29

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           2/13/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

2 
 ضاامن رساایدگی و پیگیااری موانااع و مشااکالت     31پااروژه اقتصاااد مقاااومتی در سااال     29هااای اجرایاای ماارتبط بااا    دسااتگاه

 را به استانداری و دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.  ها آنآخرین وضعیت پیشرفت  یها گزارشاقدام و  ها آنمذکور نسبت به حل  یها پروژه 
 در اسرع وقت

9 
در سامانه نیپاا   یها گزارشضمن هماهنگی با دبیرخانه ستاد  فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نسبت به درج  اند موظف های اجراییدستگاه

 اقدام نمایند .
 در اسرع وقت

 1/12/31مورخ  112922بات طی نامه شماره ارسال مصو                                                                                           23/11/31تاریخ جلسه:  

8 
 سیراف تا پایان سال، مقرر گردید: کن نیریش آببرداری از در رابطه با پیگیری جهت بهره

 الف( طی هفته آینده مستندات تسهیالت به بانک صنعت و معدن ارائه و در اسرع وقت بررسی و نهایی شود.
 ب( نسبت به تکمیل سوله پیگیری شود.

 تهیک هف

 

 بانک صنعت و معدن (21

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              11/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

82 

 یهاا  شارکت با بانک صنعت و معدن جهت پرداخت تساهیالت باه     33قانون بودجه سال  81ند )الف( تبصره با عنایت به قرارداد عاملیت ب
ساال و قابال تمدیاد طباق برناماه       9آریان بوشهر،  لحااظ دوره اجارا حاداکثر     استر یپلجی لیان جی، صنعت پالس پارس لیان و شرکت 

ماهه پلکانی و وثایق سفته با امضای مادیران ماورد    9با دوره تناوب اقساط  سال 6، دوره بازپرداخت سال کیطرح، دوره تنفس  یبند زمان
 قرار گرفت. دیتائ

26/9/31 

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                2/9/31تاریخ جلسه:  

3 
آماده در   به وجاود و با امضای استاندار محترم موضوع مشکل  جمهور سیرئبا عنوان معاون اول محترم  یا مکاتبهبانک صنعت و معدن طی 
 صنعتی متقاضی تسهیالت را پیگیری نماید. یها شرکتوصول مطالبات ارزی 

5/6/31 

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                9/1/31تاریخ جلسه:  

28 
جی لیان جی و شرکت صنعت پالست پارس لیان توساط باناک صانعت و معادن      یها شرکتپرداخت تسهیالت سرمایه ثابت و در گردش 

 و ارائه گزارش به ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قانون رفع موانع تولید 52استان در چارچوب ماده 
 در اسرع وقت

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/13/31تاریخ جلسه:  

84 
استانداری و بانک صنعت و معدن و محدودیت منابع در پرداخت بخشی  نیماب یفسفر ریاست محترم جمهور به استان  نامه تفاهمبه با توجه 

-این میزان تسهیالت باه  نیتأممیلیارد تومان (، مقرر گردید، پیگیری مقتضی جهت  صد هشتبه میزان هشت هزار میلیارد ریال ) ها طرحاز 

 نک و منابع ریالی صندوذ توسعه ملی یا هر طریق ممکن دیگر، انجام پذیرد .صورت منابع ترکیبی با
 در اسرع وقت

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

9 

و  81های شرکت پرشین شیمی گستر و صنعت پژوهان لیان و ارکان شیمی جنوب از محل منابع بناد الاف تبصاره    فی طرحبا توجه به معر
میلیاون دالری صاادرات    26ها و به منظور ایفای تعهد قرارداد نامه تعیین تکلیف مطالبات شرکتمشروط به رفع تعهد ارزی و اجرای تفاهم
د بانک صنعت و معدن نسبت به پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و یا گشاایش اعتباار اسانادی    محصوالت به کشور ترکیه، مقرر گردی

 داخلی یک ساله به ذینفعی مجتمع فسفات اسفوردی یزد، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و خرید خاک فسفات وارداتی اقدام نماید.

 در اسرع وقت

4 

هاای  آریان بوشهر در بانک مذکور )از مجموعاه طارح   استر یپلمعدن، پذیرش اولیه طرح شرکت با توجه به محدودیت منابع بانک صنعت و 
با مدیرعامل بانک در سفر سال جاری به اساتان مقارر گردیاد تساهیالت      شده انجاممحترم( و مذاکرات حضوری  جمهور سیرئمصوب سفر 

های  صنعت و معدن، ملی، تجارت، صادرات و ملت( از محل عضویت بانکهزار میلیارد ریال در قالب سندیکایی )با  5سرمایه ثابت به مبلغ 
 عاملیت به محوریت بانک صنعت و معدن به شرکت پرداخت گردد. یقراردادهامنابع داخلی و یا 

 وقتدر اسرع 
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 پذیرد.قانون رفع موانع تولید صورت می 21تعیین تکلیف مطالبات حساب ذخیره ارزی بانک از شرکت، بر اساس ماده 

5 
هاای جای لیاان جای و     طرح شرکت آالت نیماشبا توجه به تغییر نوع ارز در سامانه جامع تجارت از ارز نیمایی به ارز اشخاص جهت تأمین 

هاا نازد باناک    شرکت حساب بهصنعت پالست پارس لیان مقرر گردید بانک صنعت و معدن نسبت به پرداخت تسهیالت ریالی قرارداد شده 
 اقدام نماید. آالت نیماشهای مجاز و ایفای تعهدات در قبال فروشندگان رح نیز نسبت به خرید ارز از طریق صرافیاقدام و مجری ط

 در اسرع وقت

3 

مقرر گردیاد   31با توجه به معرفی شرکت جی لیان جی و شرکت صنعت پالست پارس لیان برای برخورداری از تسهیالت رونق تولید سال 
میلیارد ریال در قالب حاد   861ها به مبلغ هریک از طرح ساله سهبه پرداخت تسهیالت جعاله سرمایه در گردش  بانک صنعت و معدن نسبت

 اعتباری اقدام نماید.
هاا  ها در سررسید، به شرکتها، اصل اقساط بازپرداخت شده توسط شرکتبا توجه به مشکالت و طوالنی بودن دوران تأمین مواد اولیه طرح

 تا از هرگونه خلل در فرآیند تولید شرکت جلوگیری به عمل آید.عودت خواهد شد 

 در اسرع وقت

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           23/11/31تاریخ جلسه:  

8 
 سیراف تا پایان سال، مقرر گردید: کن نیریش آببرداری از هرهدر رابطه با پیگیری جهت ب

 الف( طی هفته آینده مستندات تسهیالت به بانک صنعت و معدن ارائه و در اسرع وقت بررسی و نهایی شود.
 ب( نسبت به تکمیل سوله پیگیری شود.

 یک هفته

81 
سندیکایی با عاملیات باناک صانعت و     صورت بهمدل پرداخت تسهیالت  آریان، به لحاظ تعریف استر یپلدر رابطه با تسهیالت طرح شرکت 

 .آورند عملهای عامل جهت تسریع در تعیین تکلیف پرداخت تسهیالت همکاری الزم به بانک اصلی، سایر بانک عنوان بهمعدن 
 در اسرع وقت

88 

گستر، واحدهای آقایان میگلی و تراکماه، کاه قابالً در    های پریشان نخل، پرشین شیمی در رابطه با تعیین تکلیف مشکالت مالیاتی شرکت
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح ولی مرتفع نشده است، مقرر شد کاارگروهی باه ریاسات معااون محتارم همااهنگی اماور اقتصاادی         

عت و معادن و مادیران واحادها    استانداری و با شرکت مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، بانک صان 
 باشد.مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می منزله بهگیری نمایند. تصمیمات این کارگروه تشکیل و تصمیم

 در اسرع وقت

82 
ن صنعت، معد رکلیمدهای بانک صنعت و معدن، موضوع در کارگروهی با مسئولیت مقرر شد در رابطه با تسهیالت سرمایه در گردش طرح

 ها اقدام شود.و تجارت طرح و نسبت به تعیین تکلیف آن
 در اسرع وقت

 

 اداره کل بنادر و دریانوردی (21

 9/2/31مورخ  49912ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                  21/1/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
 منظاور  بهبخش خصوصی  تجارت به و سازمان صنعت، معدن با هماهنگی خور شهاباداره کل بنادر و دریانوردی نسبت به واگذاری اسکله 

 .پایانه صادرات مواد معدنی اقدام نماینداحداث 
13/2/31 

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              11/9/31تاریخ جلسه:  

89 
دامای باین بناادر مختلاف      یهاا  نهادهمحترم مبنی بر توزیع عادالنه واردات کاالهای اساسی، کودشیمیایی و  جمهور سیرئبر اساس دستور 
بارای اساتان بوشاهر موضاوع را از       الاذکر  فاوذ اخذ سهم مشخصی از واردات کاالهای  منظور بهکل بنادر و دریانوردی استان کشور ، اداره 

 طریق سازمان بنادر و دریانوردی پیگیری نماید.
98/9/31 

 1/13/31مورخ  912331ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              21/3/31تاریخ جلسه:  

89 

بسزایی در اشتغال نیروی انسانی خاارک و ساایر    ریتأثتسریع در تکمیل پروژه که  منظور بهجزیره خار  و  NGLبا توجه به اهمیت پروژه 
 مناطق استان دارد :

تیرمااه   86مااه )حاداکثر    5 به مادت ، شود یمخار  اجازه داده   NGLبانی طرح الف( به شرکت صنایع دریا فن قشم ) صدف( یارد پشتی
 ( نسبت به انتقال مواد معدنی و سایر امکانات اختصاصی پروژه مذکور از اسکله جزیره صدف اقدام نماید . 8933

 موظف است هرگونه تعهدات گمرکی و مقررات بندری را رعایت نماید. ادشدهیب( شرکت 
الزم ، اماور مربوطاه را    یهاا  نظاارت نسبت به استقرار پرسنل و انجام  اند موظفبنادر و دریانوردی و اداره کل گمرکات استان  ج( اداره کل
 انجام دهند .

در جزیره صدف اقدام نماید . بدیهی است  یگذار هیسرماماه نسبت به ارائه طرح  5د( شرکت صنایع دریا فن قشم موظف است در طول 
 باشد.در جزیره مذکور منوط به ارائه ، تصویب و اجرای طرح میادامه فعالیت 

 در اسرع وقت

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           2/13/31تاریخ جلسه:  
 در اسرع وقت ضاامن رساایدگی و پیگیااری موانااع و مشااکالت     31پااروژه اقتصاااد مقاااومتی در سااال     29بااا هااای اجرایاای ماارتبط   دسااتگاه 2
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 را به استانداری و دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.  ها آنآخرین وضعیت پیشرفت  یها گزارشاقدام و  ها آنمذکور نسبت به حل  یها پروژه 

9 
در سامانه نیپاا   یها گزارشرخانه ستاد  فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نسبت به درج ضمن هماهنگی با دبی اند موظفهای اجرایی دستگاه

 اقدام نمایند .
 در اسرع وقت

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

83 
هاای  های الزم و ابالغ چارت ساازمانی گمارک توساط دساتگاه    تسریع در ایجاد گمرک بندر امام حسن مقرر شد ایجاد زیرساخت منظور به

 پیگیری گردد. ربط یذاجرایی 
 مستمر

 

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی (21

 22/9/31مورخ  219191ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                    3/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف

8 
استان بوشهر به شرح پیوست جهت اجرا و پیگیری توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی به  یگذار هیسرمابسته پیشنهادی ساماندهی امور 

 سید.تصویب ر
13/16/31 

6 
 یساال جاار  را  تا هفتاه دولات    یگذار هیسرمااجرایی سامانه جدید پنجره واحد  یها دستگاهاداره کل امور اقتصاد و دارایی با همکاری سایر 

 عملیاتی نماید.
12/15/31 

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                               9/1/31تاریخ جلسه:  

 مستمر عمرانی و جاری یها طرحدر خصوص استفاده از محصوالت داخلی استان در اجرای  حسابان یذنظارت مستمر بر  6

 مستمر تقاضیم یها دستگاهاجرایی در سطح ملی پس از اعالم  یها دستگاهاستفاده از ظرفیت تهاتر برای پرداخت بدهی  21

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                23/11/31تاریخ جلسه:  

88 

میگلای و تراکماه، کاه قابالً در     های پریشان نخل، پرشین شیمی گستر، واحدهای آقایان در رابطه با تعیین تکلیف مشکالت مالیاتی شرکت
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح ولی مرتفع نشده است، مقرر شد کاارگروهی باه ریاسات معااون محتارم همااهنگی اماور اقتصاادی         

حادها  استانداری و با شرکت مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، بانک صانعت و معادن و مادیران وا   
 باشد.مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می منزله بهگیری نمایند. تصمیمات این کارگروه تشکیل و تصمیم

 در اسرع وقت

 

 اداره کل امور مالیاتی (23

 13/1/31مورخ  911321رسال مصوبات طی نامه شماره ا                                                                                               9/1/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه
 مستمر در خصوص شرکت صدرا یریگ میتصم هرگونهکمیسیون کارگری و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قبل از  هیدییتأکسب  82

 در اسرع وقت متوقف شدن هرگونه اقدام علیه شرکت صدرا 83

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           23/11/31ریخ جلسه:  تا

88 

ی و تراکماه، کاه قابالً در    های پریشان نخل، پرشین شیمی گستر، واحدهای آقایان میگلدر رابطه با تعیین تکلیف مشکالت مالیاتی شرکت
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح ولی مرتفع نشده است، مقرر شد کاارگروهی باه ریاسات معااون محتارم همااهنگی اماور اقتصاادی         
 استانداری و با شرکت مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، بانک صانعت و معادن و مادیران واحادها    

 باشد.مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می منزله بهگیری نمایند. تصمیمات این کارگروه تشکیل و تصمیم

 در اسرع وقت

 

 شهرداری دیلم (93

 14/11/31مورخ  193291ه شماره ارسال مصوبات طی نام                                                                                        13/13/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

81 
منابع طبیعی به استناد ظرفیت قانونی مناطق نمونه گردشگری، زمین منطقاه نموناه گردشاگری حمااد دیلام را طای        اداره کلمقرر گردید 

 فازهای مختلف به شهرداری دیلم )مجری مادر( واگذار نماید.
 مستمر



 
11 

 

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           23/11/31ریخ جلسه:  تا

84 
 یمقااومت هاای اقتصااد   رحط عنوان بههای دیلم و گناوه گذاری بخش خصوصی در شهرپروژه در قالب دهکده گردشگری با سرمایه 2تعداد 
 مربوطه تکمیل و مصوب شود. یها کار بر تعریف و  8933سال 

 پایان هفته

 شهرداری گناوه (91

 1/12/31مورخ  112922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           23/11/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

84 
 یمقااومت هاای اقتصااد   طرح عنوان بههای دیلم و گناوه گذاری بخش خصوصی در شهرپروژه در قالب دهکده گردشگری با سرمایه 2تعداد 
 مربوطه تکمیل و مصوب شود. یها کار بر تعریف و  8933سال 

 پایان هفته

 

 شرکت صدرا (92

 9/9/31مورخ  111111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                21/2/31  تاریخ جلسه:

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
اجتمااعی اقادام    نیتأمقده آن شرکت با وزارت نفت به اداره کل شرکت صدرا حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به ارسال قراردادهای منع

 نماید.
6/9/31 

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                9/1/31تاریخ جلسه:  
 در اسرع وقت ( برای تسهیل شرکت در معامالت در اسرع وقت848صدرا ) ماده افزایش سرمایه شرکت  88

 در اسرع وقت در شورای عالی صنایع دریایی برای شرکت صدرا شده فیتعر یها پروژهپیگیری اجرایی شدن  89

 وقت در اسرع الزم با قوه قضاییه یها یریگیپانجام  منظور بهارائه گزارش کامل در مورد توقیف کشتی  86

 14/1/31مورخ  441993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             29/1/31تاریخ جلسه:  

3 
قاانون تجاارت    848خاروج از مااده   مقرر گردید شرکت صنایع دریایی صدرا  اقدامات  الزم در خصوص افزایش سرمایه را انجام و شارایط  

 عملیاتی گردد. یسال جار آذرماهحداکثر تا نیمه  
 در اسرع وقت

 

 اداره کل راه و شهرسازی (99

 9/9/31مورخ  111111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                21/2/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

82 
های تولید میگوی پرورشی استان، اداره کل راه و شهرسازی قرارداد اجاره مزارع پارورش میگاوی    ایجاد هماهنگی و کاهش هزینه منظور به

 .اراضی( منعقد نماید واقع در اسناد مالکیت آن اداره کل را مطابق تعرفه وزارت جهاد کشاورزی )امور
 مستمر

89 
تحویال و تحاول باا اداره کال مناابع       جلسه صورتاداره کل راه و شهرسازی نسبت به عودت اسناد آن دسته از اراضی پرورش میگو که در 

 .داست، اقدام نمای شده مشخصبه بخش خصوصی  واگذارشدهاستثنا  عنوان بهطبیعی و آبخیزداری 
88/9/31 

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              21/9/31تاریخ جلسه:  

82 
اری، بنیاد مساکن  ، منابع طبیعی و آبخیزدیو شهرسازاجرای پروژه  گلخانه و پیشگیری از تعدد استعالمات اداره کل راه  یسنج امکانجهت 
کشاورزی  و منابع طبیعای   یمهندس نظامخود را در اختیار سازمان  شده فیتعرای، حریم عملیاتی توزیع نیروی برذ، آب منطقه یها شرکتو 

 قرار دهند.
2/5/31 

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                2/9/31تاریخ جلسه:  

9 
و صدور پروانه سااختمانی بارای شارکت آرام ماوج      6اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری بوشهر نسبت به حل مشکل در کمسیون ماده 

 پیگیری نماید. مسئلهاقدام نمایند. فرماندار بوشهر نیز این موضوع را تا حل 
5/6/31 

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                9/1/31تاریخ جلسه:  

 در اسرع وقت استان به سازمان جهاد کشاورزی در راستای کاهش استعالمات یا توسعهجدید و  یها راهارائه نقشه  3

 



 
10 

 

 شهرداری بوشهر (94

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                2/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
و صدور پروانه سااختمانی بارای شارکت آرام ماوج      6ی و شهرداری بوشهر نسبت به حل مشکل در کمسیون ماده اداره کل راه و شهرساز

 پیگیری نماید. مسئلهاقدام نمایند. فرماندار بوشهر نیز این موضوع را تا حل 
5/6/31 

 ستاد نظارت گمرکات (99

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              11/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

2 
 اطالعاات  یبناد  جماع نسبت به  ربط یذاجرایی  یها دستگاهاداره کل گمرک طی نشستی با حضور سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر 

اقدام نماوده و گازارش آن را در جلساه ساتاد فرمانادهی       31اول  ماهه سهو  33، 35 یها سالدر قاچاذ  با ظن شده فیتوقونده کاالهای پر

 .اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند
98/9/31 

 1/13/31مورخ  912331ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              21/3/31تاریخ جلسه:  

89 

بسزایی در اشتغال نیروی انسانی خاارک و ساایر    ریتأثتسریع در تکمیل پروژه که  منظور بهجزیره خار  و  NGLبا توجه به اهمیت پروژه 
 مناطق استان دارد :

تیرمااه   86مااه )حاداکثر    5 باه مادت  ، شاود  یمخار  اجازه داده  NGLرح الف( به شرکت صنایع دریا فن قشم )صدف( یارد پشتیبانی ط
 ( نسبت به انتقال مواد معدنی و سایر امکانات اختصاصی پروژه مذکور از اسکله جزیره صدف اقدام نماید . 8933

 موظف است هرگونه تعهدات گمرکی و مقررات بندری را رعایت نماید. ادشدهیب( شرکت 
الزم، اماور مربوطاه را    یهاا  نظاارت نسبت به استقرار پرسنل و انجاام   اند موظفو دریانوردی و اداره کل گمرکات استان ج( اداره کل بنادر 

 انجام دهند.
در جزیره صدف اقادام نمایاد . بادیهی اسات      یگذار هیسرماماه نسبت به ارائه طرح  5د( شرکت صنایع دریا فن قشم موظف است در طول 

 باشد.مذکور منوط به ارائه ، تصویب و اجرای طرح میادامه فعالیت در جزیره 

 در اسرع وقت

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

83 
هاای  های الزم و ابالغ چارت ساازمانی گمارک توساط دساتگاه    امام حسن مقرر شد ایجاد زیرساخت تسریع در ایجاد گمرک بندر منظور به

 پیگیری گردد. ربط یذاجرایی 
 مستمر

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (91

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

1 
شناسایی و گزارش آن را به دبیرخانه ستاد  را تولید  در امر وکار کسبفضای اتاذ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قوانین مخل و مزاحم 

 .رائه دهدفرماندهی اقتصاد مقاومتی ا
88/4/31 

 14/1/31مورخ  441993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             29/1/31تاریخ جلسه:  

88 
ذ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشاهر باا کشاور    استان معین توسعه روابط اقتصادی با مسئولیت اتا عنوان بهمقرر شد استان بوشهر 

 قطر تعیین گردد.
 در اسرع وقت

 

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (91

 9/2/31مورخ  49912ه ارسال مصوبات طی نامه شمار                                                                                                 21/1/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

5 
تااکنون  تساهیالت دریافات نماوده و     33که تا پایاان ساال    ییها طرحنسبت به معرفی ای اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی طی مکاتبه

 .دناقدام نمای استان  یزیر برنامه و سازمان مدیریت و یاستانداربه  با ذکر کامل مشخصات طرح اند نداشته یعملکرد
13/2/31 



 
12 

 

 21/9/31مورخ  191194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/31تاریخ جلسه:  

3 
( و واحاد بحرانای   6و  دار مشاکل  واحاد  82دار و بحرانای اساتان بوشاهر )    ی مشکلاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از واحدها

 .را در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند ها آنفع موانع و مشکالت رراهکارهای 
26/9/31 

 12/9/31مورخ  291931ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                2/9/31تاریخ جلسه:  

1 
 النیالتحصا  فاارغ با وزارت متبوع با امضای استاندار محترم، مشاکالت طارح کاارورزی     یا مکاتبهاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی 

 کشاورزی را پیگیری نماید. 
5/6/31 

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/13/31تاریخ جلسه:  

8 
تماام،  های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیگیری الزم جهت جذب تسهیالت رونق تولید و اشتغال ، تکمیل واحادهای نا در اجرای برنامه

ای باه دبیرخاناه ساتاد    دوره یهاا  گازارش سرمایه در گردش در قالب تسهیالت ابالغی صاورت گیارد و     نیتأمهای توسعه واحدها و طرح
 فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه گردد.

 در اسرع وقت

 

 زیست محیطاداره کل حفاظت  (91

 22/9/31مورخ  219191ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                3/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

2 
احادهای صانعتی   نسبت به صدور مجوز بارای و  ستیز طیمحاجرای قانون هوای پاک و تسریع در فرایند صدور مجوزها، اداره کل  منظور به

ساعت پس از معرفای باه آن    24حداکثر ظرف مدت  اند نمودهدریافت  یطیمح ستیزو نواحی صنعتی که از قبل مجوز  ها شهرکمستقر در 
 دستگاه  اقدام نماید.

 مستمر

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                 9/1/31تاریخ جلسه:  

 در اسرع وقت یطیمح ستیزبررسی و رفع مشکل شرکت رایان پلیمر برای اخذ مجوز  81

 14/1/31مورخ  441993مصوبات طی نامه شماره ارسال                                                                                             29/1/31تاریخ جلسه:  

 در اسرع وقت کشور ستیز طیمح بوشهر از سازمان استان شمال اقتصادی ویژه منطقه یطیمح ستیز ارزیابی  تائیدیه همکاری در اخذ  8

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                          13/13/31تاریخ جلسه:  

 25/81/31 پیگیری و تسریع گردد. رود شورشهرک شیالتی  یطیمح ستیزمصوب شد مجوز  89

96 
گرد اساتان موضاوع ممنوعیات انباارش گاو      ستیز طیمححفاظت  اداره کلمنظور رفع آلودگی محیطی، مقرر شد با پیگیری فرمانداری و به

 تولیدی واحدهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در انبارهای روباز، پیگیری و اجرا شود.
 در اسرع وقت

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری (93

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              21/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

82 

، منابع طبیعی و یشهرساز واجرای پروژه  گلخانه و پیشگیری از تعدد استعالمات اداره کل راه  یسنج امکانجهت 
خود را در اختیار  شده فیتعرحریم عملیاتی  ای،توزیع نیروی برذ، آب منطقه یها شرکتآبخیزداری، بنیاد مسکن و 

 کشاورزی  و منابع طبیعی قرار دهند. یمهندس نظامسازمان 

2/5/31 

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/13/31تاریخ جلسه:  

2 
 ضاامن رساایدگی و پیگیااری موانااع و مشااکالت     31پااروژه اقتصاااد مقاااومتی در سااال     29هااای اجرایاای ماارتبط بااا    دسااتگاه

 را به استانداری و دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.  ها آنآخرین وضعیت پیشرفت  یها گزارشاقدام و  ها آنمذکور نسبت به حل  یها پروژه 
 در اسرع وقت

9 
در سامانه نیپاا   یها گزارشضمن هماهنگی با دبیرخانه ستاد  فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نسبت به درج  اند موظفرایی های اجدستگاه

 اقدام نمایند .
 در اسرع وقت

 14/11/31مورخ  193291صوبات طی نامه شماره ارسال م                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

81 
 9111هکتاار از   235منابع طبیعی با هماهنگی فرمانداری گناوه، مشکالت معارضین زمین شهرک شیالتی رود شاور )  اداره کلمقرر گردید 

 گزارش نماید. 1گیری به کارگروه بند هکتار زمین سایت( را احصاء و برای بررسی و تصمیم
91/81/31 
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81 
منابع طبیعی به استناد ظرفیت قانونی مناطق نمونه گردشگری، زمین منطقاه نموناه گردشاگری حمااد دیلام را طای        اداره کلمقرر گردید 

 فازهای مختلف به شهرداری دیلم )مجری مادر( واگذار نماید.
 مستمر

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی (43

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

82 
و آبخیزداری، بنیاد مساکن  ، منابع طبیعی یو شهرسازاجرای پروژه  گلخانه و پیشگیری از تعدد استعالمات اداره کل راه  یسنج امکانجهت 
کشاورزی  و منابع طبیعای   یمهندس نظامخود را در اختیار سازمان  شده فیتعرای، حریم عملیاتی توزیع نیروی برذ، آب منطقه یها شرکتو 

 قرار دهند.
2/5/31 

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                 9/1/31تاریخ جلسه:  
 در اسرع وقت به سازمان جهاد کشاورزی ها یآبادارائه نقشه  1

 

 بانک کشاورزی (41

 11/1/31مورخ  929433ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/9/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

2 
درصدی قسط اول تسهیالت مقرر گردید بانک کشاورزی  91 بر بالغ شیبرافزادر صورت اعالم نیاز متقاضی تسهیالت کشت داربستی مبنی 

 فروشنده واریز نماید. حساب بهرا  موردنظر، بانک کشاورزی و فروشنده معتبر مبلغ بیع قطعی بین متقاضی جانبه سهبا انعقاد قرارداد 
 مستمر

 مستمر وثایق خود از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند. یگذار ارزشمتقاضیان دریافت تسهیالت از بانک کشاورزی مجازند برای  9

 8/82/31 شهرستان عسلویه را در سطح ملی مورد پیگیری قرار دهد. بانک کشاورزی استان، ایجاد شعبه بانک کشاورزی در 1

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

28 
ازای تسهیالت ارزی فریز شده شرکت پروتئین گستر سینا )مجری طارح پارورش مااهی در قفاس      مقرر گردید موضوع پرداخت ریالی مابه

 شهرستان تنگستان(، توسط بانک عامل پیگیری و اقدام گردد.
 در اسرع وقت

44 
ی درخواست به پیرو درخواست آقای احمدی متقاضی تأمین مالی برای اجرای طرح توسعه سردخانه، مقرر گردید متقاضی نسبت به ارائه کتب

 به عمال جهاد کشاورزی استان اقدام و دستگاه متولی ضمن بررسی، نسبت به معرفی به بانک کشاورزی همکاری و اقدام مقتضی  اداره کل
 آورد.

 در اسرع وقت

 

 شرکت گاز (42

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                9/1/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه
 مستمر ها گلخانهبه  یگازرسانانجام همکاری الزم در خصوص  5

 

 اداره کل تأمین اجتماعی  (49

 13/1/31مورخ  911321ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                9/1/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه
 مستمر و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قبل از هر گونه تصمیم گیری در خصوص شرکت صدرا کمیسیون هیدییتأکسب  82

 در اسرع وقت هرگونه اقدام علیه شرکت صدرامتوقف شدن  83
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 های صنعتیشرکت شهرک (44

 14/1/31مورخ  441993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             29/1/31تاریخ جلسه:  

 ی مصوبهتاریخ اجرا عنوان مصوبه ردیف مصوبه
 در اسرع وقت کشور ستیز طیمح بوشهر از سازمان استان شمال اقتصادی ویژه منطقه یطیمح ستیز ارزیابی  تائیدیه همکاری در اخذ  8

 14/11/31مورخ  193291ه شماره ارسال مصوبات طی نام                                                                                        13/13/31تاریخ جلسه:  

 در اسرع وقت طرح توسعه شرکت پویا شیمی جنوب تأمین گردد. ازیموردنصنعت، معدن و تجارت، اراضی  اداره کلمصوب شد با مساعدت  49

 

 

 شرکت جهاد نصر (49

 1/13/31مورخ  912331ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/3/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

2 
اداره کل  صورت نیاهکتار زمینی را که در اختیار دارد اقدام نماید در غیر  991سبت به تعیین تکلیف نماه آینده  2جهاد نصر موظف شد تا 

 ی را برای واگذاری به غیر به عمل آورد .شیالت اقدام مقتض
 ماه 2

 

  دستی صنایع و گردشگریاداره کل میراث فرهنگی،  (41

 1/13/31مورخ  912331ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             21/3/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه مصوبه ردیف

88 
عدم استقبال متقاضیان  بخش خصوصی شرایط الزم برای واگذاری  در صورتسازمان میراث فرهنگی در قالب مشارکت عمومی خصوصی 

 فراهم آورد ها یشهرداربه  ها طرح
 در اسرع وقت

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           2/13/31تاریخ جلسه:  

2 
 ضمن رسیدگی و پیگیری موانع و مشکالت 31پروژه اقتصاد مقاومتی در سال  29های اجرایی مرتبط با دستگاه

 را به استانداری و دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.  ها آنوضعیت پیشرفت آخرین  یها گزارشاقدام و  ها آنمذکور نسبت به حل  یها پروژه 
 در اسرع وقت

9 
در سامانه نیپا  یها گزارشضمن هماهنگی با دبیرخانه ستاد  فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نسبت به درج  اند موظفهای اجرایی دستگاه

 اقدام نمایند .
 در اسرع وقت

 

 )ره( کمیته امداد امام خمینی (41

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           2/13/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

2 
 ضمن رسیدگی و پیگیری موانع و مشکالت 31متی در سال پروژه اقتصاد مقاو 29های اجرایی مرتبط با دستگاه

 را به استانداری و دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.  ها آنآخرین وضعیت پیشرفت  یها گزارشاقدام و  ها آنمذکور نسبت به حل  یها پروژه 
 در اسرع وقت

9 
در سامانه نیپا  یها گزارشتصاد مقاومتی استان نسبت به درج ضمن هماهنگی با دبیرخانه ستاد  فرماندهی اق اند موظفهای اجرایی دستگاه

 اقدام نمایند .
 در اسرع وقت

 

 ایجاده ونقل حملاداره کل راهداری و  (41

 21/13/31مورخ  134114ه ارسال مصوبات طی نامه شمار                                                                                          2/13/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه
 در اسرع وقت ضمن رسیدگی و پیگیری موانع و مشکالت 31پروژه اقتصاد مقاومتی در سال  29های اجرایی مرتبط با دستگاه 2
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 و دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.  را به استانداری ها آنآخرین وضعیت پیشرفت  یها گزارشاقدام و  ها آنمذکور نسبت به حل  یها پروژه 

9 
 نپادر سامانه  یها گزارشضمن هماهنگی با دبیرخانه ستاد  فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نسبت به درج  اند موظفهای اجرایی دستگاه

 اقدام نمایند .
 در اسرع وقت

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (43

 21/13/31مورخ  134114ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           2/13/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

2 
 دگی و پیگیری موانع و مشکالتضمن رسی 31پروژه اقتصاد مقاومتی در سال  29های اجرایی مرتبط با دستگاه

 را به استانداری و دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.  ها آنآخرین وضعیت پیشرفت  یها گزارشاقدام و  ها آنمذکور نسبت به حل  یها پروژه 
 در اسرع وقت

9 
در سامانه نیپا  یها گزارشبت به درج ضمن هماهنگی با دبیرخانه ستاد  فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نس اند موظفهای اجرایی دستگاه

 اقدام نمایند .
 در اسرع وقت

 

 شرکت بیمه ایران (93

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                          13/13/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه مصوبهعنوان  ردیف مصوبه

33 
مصوب شد تعهدات بیمه ایران به شرکت پروتئین گستر سینا مربوط به خسارات ناشی از سیل سال گذشته، پیگیری و در پرداخت تسریع 

 گردد.
 در اسرع وقت

 

 بانک آینده (91

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

91 
به عاملیت بانک آینده، پیگیری و  81شرکت زاگرس نصب سپاهان از محل بند الف تبصره  ازیموردنمصوب شد موضوع پرداخت تسهیالت 

 آید. به عملمساعدت الزم 
 در اسرع وقت

 

 بانک ملی (92

 14/11/31مورخ  193291ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         13/13/31تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

48 
قبلی کشتارگاه جیان مرغ اقدام الزم را انجام  اخذشدهمربوط به تسهیالت  آمده شیپبررسی و رفع مشکل  مصوب شد بانک عامل نسبت به

 دهد.
 در اسرع وقت
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مصوباتستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانبهتفکیکموضوعنتایج

 درمجموعکه است نموده جلسه  79 اقدام به برگزاري 7989ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سال 

اجرایی هاي به دستگاه جلسات صورتو دبيرخانه ستاد با ارسال  رسيدتصویب به مصوبه در این جلسات  711

 گردید.  صورت گرفته،پيگير نتيجه اقدامات 

اقدام ، نحوه اجراي مصوباتپيگيري در تسریع ه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستاي از طرفی، دبيرخان

امورموضوعاتی چون:  در قالبموضوعی مصوبات نموده است که در این راستا مصوبات مربوطه تدوین برش  به

 صنعتوعمومياموربانکي، آبزیان، شیالتو بازرگاني، خدماتو فاضالب، آبو بودجه، ماليو

در مصوبات  نحوه اجرايتدوین گردید که بر همين اساس  زیستمحیطمعدن،کشاورزیومنابعطبیعيو

  هشت موضوع طی جدول ذیل ارائه گردیده است.

 شدهو تعيين تكليف  اجرا 7989درصد از مصوبات سال  39گردد ل ذیل مشاهده میكه در جدویهمانطور

، عدم ار و تخصيص، وجود موانع و مشكالتاعتب تأميندليل مشكالتی چون عدم ه درصد ب 6حدود  .است

ه و ب استدرصد مصوبات نيز در حال پيگيري  93 اجرایی شدن ام نرسيده است.واگذاري و تعطيلی پروژه به انج

 درصد باقيمانده 31 . همچنينبه سال بعد موکول شده است هانهایی شدن اجراي آن  ي،دليل مشكالت پيش رو

-به بهرهطرح مربوطه حاصل نشده و  اينتيجه تاکنون،  گرفته انجامرغم پيگيري و مكاتباتی که ، علينيز مصوبات

 دالیلی بهدرصد مصوبات نيز در ستون سایر قرارگرفته که مربوط به مواردي است که  1برداري نرسيده است. 

، عدم ها شرکت، عدم پاسخ شفاف و  روشن از سوي دستگاه مربوطه ، داشتن بدهی  محيطی زیستچون خطرات 

خيرها و طوالنی شدن سی بيشتر این تأطبق بررتخصيص اعتبار و ... موجب منتفی شدن موضوع گردیده است . 

کُندي کار، نامشخص بودن ، تأخير در اعطاي مجوزهاي الزمري، دليل وجود بروکراسی اداه ، بانجام کار مراحل

 باشد.میپاسخ ماندن مكاتبات و موارد مشابه حيطه مسئوليت و اختيارات، بی
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 مقاومتی استان به تفکیک موضوع نتایج مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد: 4جدول 

نشدهانجامشدهانجامتعدادکلموضوعمصوباتردیف
دردست

اقدام

عدمحصول

نتیجهعلیرغم

پیگیری
سایر

*


 - 1 6 - 9 37 امور بانكی 7

3 
امور عمومی، مالی و 

 بودجه
73 3 3 9 3 

7 

 - - 9 - - 9 آب و فاضالب 9

 9 77 5 - 1 36 خدمات و بازرگانی 1

 3 1 76 - 1 36 شيالت و آبزیان 5

 9 77 5 9 9 35 صنعت و معدن 6

1 
کشاورزي و منابع 

 طبيعی
97 76 1 1 3 

3 

 - 9 7 - 7 5 ستیز طيمح 9

 77 13 16 8 17 711 جمع کل

 1 31 93 6 39 733 درصد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .باشد میمنظور از سایر: منتفی شدن موضوع، عدم دریافت پاسخ مناسب از دستگاه ، ....   *
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موضوع:اموربانکي

 عنوانمصوبه شدهانجامنتایجاقدامات

ف
دی
ر



علیرغم مکاتبات صورت پذیرفته  :بانک صنعت و معدن
 است برنداشتهدر  ای نتیجهکنون تا

 تأمینبانک صنعت و معدن و استانداری بوشهر جهت  نیماب یف نامه تفاهمبا عنایت به انعقاد دو فقره 
  451بوشهر، موضوع نامه شماره مصوب دور دوم سفر ریاست محترم جمهور به استان  یها طرحمالی 
بانک صنعت و معدن در خصوص تخصیص خط اعتباری منابع داخلی توسط بانک  88/9/31مورخ 

میلیون  812ریالی و ارزی صندوذ توسعه ملی در بانک صنعت و معدن به مبلغ  یگذار سپردهمرکزی و 
ط معاونت محترم هماهنگی امور نفر توس 8911طرح و اشتغال  81میلیارد ریال به تعداد  3911یورو و 

 وزارت کشور در مراجع ذیصالح مورد پیگیری قرار گیرد. یا منطقهاقتصادی و توسعه 

1 

علیرغم مکاتبات صورت  :بانک صنعت و معدن

 است برنداشتهدر  ای نتیجهکنون پذیرفته تا

و بانک صنعت و معدن و استانداری  نیماب یفسفر ریاست محترم جمهور به استان  نامه تفاهمبا توجه به 
میلیارد تومان  صد هشتبه میزان هشت هزار میلیارد ریال ) ها طرحمحدودیت منابع در پرداخت بخشی از 
صورت منابع ترکیبی بانک و منابع این میزان تسهیالت به تأمین(، مقرر گردید، پیگیری مقتضی جهت 

 رد .ریالی صندوذ توسعه ملی یا هر طریق ممکن دیگر، انجام پذی

2 

 شده انجامرغم مکاتبات علی :بانک صنعت و معدن
جهت دریافت تسهیالت به  ذکرشده های شرکتکنون تا

 اند نگردیدهبانک صنعت و معدن معرفی 

نامه های مصوب سفر ریاست محترم جمهور به استان موضوع توافقتسریع در معرفی طرح منظور به
های شرکت لیان پالست کیان پارس، شرکت )شامل طرحبانک صنعت و معدن  و بنیاد برکت  نیماب یف

رادین تجارت نامی سورین و شرکت تولید غذای آبزیان جنوب مطاف( از بنیاد برکت به بانک صنعت و 
ای وزارت کشور منعکس معدن مقرر گردید موضوع به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه

ای انداری و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقههای الزم صورت پذیرد. )استتا پیگیری
 وزارت کشور(

9 

شرکت نسبت به  :تجارت معدن و ،سازمان صنعت

ارزی بانک صنعت و معدن  های بدهی حساب تسویه
اقدام نموده و تسهیالت سندیکایی نیز در دست پیگیری 

 باشد میتوسط استاندار 
ت به عاملی تسهیالت سندیکایی بانک صنعت و معدن:

ملی، تجارت،  های بانکبانک صنعت و معدن و عضویت 
صادرات و ملت در بانک صنعت و معدن پذیرش اولیه 

عضو  های بانکگردیده و در مرحله اخذ استعالم از 
 باشند میسندیکا 

آریان بوشهر در  استر یپلبا توجه به محدودیت منابع بانک صنعت و معدن، پذیرش اولیه طرح شرکت 
با  شده انجاممحترم( و مذاکرات حضوری  جمهور سیرئهای مصوب سفر )از مجموعه طرح مذکور  بانک

هزار میلیارد  5مدیرعامل بانک در سفر سال جاری به استان مقرر گردید تسهیالت سرمایه ثابت به مبلغ 
از محل های صنعت و معدن، ملی، تجارت، صادرات و ملت( ریال در قالب سندیکایی )با عضویت بانک

 عاملیت به محوریت بانک صنعت و معدن به شرکت پرداخت گردد. یقراردادهامنابع داخلی و یا 
قانون رفع موانع تولید  21تعیین تکلیف مطالبات حساب ذخیره ارزی بانک از شرکت، بر اساس ماده 

 پذیرد.صورت می

4 

کنون مکاتبات صورت پذیرفته تا رغم علی بانک ملی:
 است نداشتهبردر  ای نتیجه

توسط کمیسیون  شده هیتهبا توجه به گزارش آخرین وضعیت نسبت منابع و مصارف شبکه بانکی استان )
تصویر پیوست( و باال بودن نسبت مصارف به منابع -31استان در پایان آبان ماه  یها بانکهماهنگی 

کشاورزی و صنعت و توسعه تعاون، توسعه صادرات، مسکن،  یها بانکتخصصی استان)شامل  یها بانک
های تخصصی، موضوع انتقال حساب و گردش افزایش منابع در اختیار بانک منظور بهمعدن(؛ مقرر گردید 

مذکور،  یها بانکصنایع نفت،گاز و پتروشیمی( به  خصوص بهبزر  مستقر در استان ) یها شرکتمالی 
 الزم صورت پذیرد. یها یریگیپمکاتبات و  

9 

علیرغم مکاتبات صورت پذیرفته  بانک صنعت و معدن:
 است برنداشتهدر  ای نتیجهکنون تا

عامل و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای پذیرش و پرداخت تسهیالت به  یها بانکصدور مجوز به 
صنعتی استان که کمتر از  دار تیاولو یها طرحو  33مصوب سفر ریاست جمهوری در اسفند  یها طرح
 31و  33قانون بودجه سال  81ی دارند از تسهیالت بند الف تبصره درصد نیز پیشرفت فیزیک 51

1 

تسهیالت سرمایه  :تجارت معدن و ،سازمان صنعت

جی لیان جی و صنعت پالس  های شرکتدر گردش 
 باشد میلیان مصوب و در مرحله انعقاد قرارداد 

بر اساس دستورالعمل  ها طرح :بانک صنعت و معدن
به بانک  31و33بودجه سال قانون  81بند الف تبصره 

 561911صنعت و معدن ارجاع گردیده که تاکنون 

های بانک صنعت و معدن، موضوع در کارگروهی مقرر شد در رابطه با تسهیالت سرمایه در گردش طرح
 ها اقدام شود.رت طرح و نسبت به تعیین تکلیف آنصنعت، معدن و تجا رکلیمدبا مسئولیت 

1 
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میلیون ریال پرداخت گردیده و سه فقره پرونده نیز در 
 باشد میدست پیگیری 

تسهیالت سرمایه ثابت  :ک صنعت و معدنبان
جی لیان جی و صنعت پالست پارس لیان  های شرکت

و  باشند میدر مرحله اجرا  ها طرحپرداخت گردیده و 
 صورت بهآریان بوشهر  استر پلیتسهیالت شرکت 

پیگیری  سندیکایی توسط استانداری بوشهر در حال
 .باشد می

با بانک صنعت و معدن جهت   33قانون بودجه سال  81با عنایت به قرارداد عاملیت بند )الف( تبصره 
آریان  استر یپلجی لیان جی، صنعت پالس پارس لیان و شرکت  یها شرکتپرداخت تسهیالت به 

 کیطرح، دوره تنفس  یبند زمانسال و قابل تمدید طبق برنامه  9بوشهر،  لحاظ دوره اجرا حداکثر 
ماهه پلکانی و وثایق سفته با امضای مدیران مورد  9سال با دوره تناوب اقساط  6، دوره بازپرداخت سال
 قرار گرفت. دیتائ

1 

تسهیالت ارزی از محل منابع  :بانک صنعت و معدن
تعیین تکلیف  21حساب ذخیره ارزی موضوع ماده 

مهلت  33ور تا پایان شهری ها طرحگردیده و مجریان 
 رادارنداستفاده از مزایای قانون 

و با امضای استاندار محترم  جمهور سیرئبا عنوان معاون اول محترم  یا مکاتبهبانک صنعت و معدن طی 
صنعتی متقاضی تسهیالت را پیگیری  یها شرکتآمده در وصول مطالبات ارزی  به وجودموضوع مشکل 

 نماید.
3 

ا صندوذ توسعه ملی مکاتبه ب :بانک صنعت و معدن
ولی صندوذ با تمدید دوره مشارکت موافقت  شده انجام

 نکرده است

 یها طرحمراحل پرداخت، دوره مشارکت و دوره تنفس تسهیالت ارزی  زمان مدتبا عنایت به اتمام 
کربنات کلسیم اکباتان و شرکت شیمیایی صدف عسلویه در بانک صنعت و معدن از محل منابع صندوذ 

ی، مقرر گردید وزارت صمت از طریق بانک عامل و صندوذ توسعه ملی جهت تمدید دوره توسعه مل
 و پرداخت مانده تسهیالت اقدام نماید. یانداز راهجهت  ازیموردنبر اساس مدت  ها طرحمشارکت 

 

13 

 ای نتیجهکنون صورت پذیرفته تا های پیگیریعلیرغم 
 است برنداشتهدر 

درصدی قسط اول  91 بر بالغ شیبرافزاسهیالت کشت داربستی مبنی در صورت اعالم نیاز متقاضی ت
بیع قطعی بین متقاضی، بانک کشاورزی  جانبه سهتسهیالت مقرر گردید بانک کشاورزی با انعقاد قرارداد 

 فروشنده واریز نماید. حساب بهرا  موردنظرو فروشنده معتبر مبلغ 
11 

 ای یجهنتکنون صورت پذیرفته تا های پیگیریعلیرغم 
 است برنداشتهدر 

وثایق خود از کارشناسان  یگذار ارزشمتقاضیان دریافت تسهیالت از بانک کشاورزی مجازند برای 
 رسمی دادگستری استفاده نمایند.

12 

 ندارد وجوددر حال حاضر امکان این تغییرات 

ملی مورد پیگیری بانک کشاورزی استان، ایجاد شعبه بانک کشاورزی در شهرستان عسلویه را در سطح 
 قرار دهد.

19 

مذکور در مرحله  های شرکت بانک صنعت و معدن:
و در  باشند میتکمیل مدارک و رفع تعهدات ارزی 

و  ها شرکتصورت انجام و رفع تعهدات ارزی توسط 
 پیگیری قابلوجود منابع الزم درخواست متقاضیان 

 خواهد بود

گستر و صنعت پژوهان لیان و ارکان شیمی جنوب از های شرکت پرشین شیمی با توجه به معرفی طرح
نامه تعیین تکلیف مطالبات و مشروط به رفع تعهد ارزی و اجرای تفاهم 81محل منابع بند الف تبصره 

میلیون دالری صادرات محصوالت به کشور ترکیه، مقرر  26ایفای تعهد قرارداد  منظور بهها و شرکت
پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و یا گشایش اعتبار اسنادی گردید بانک صنعت و معدن نسبت به 

به ذینفعی مجتمع فسفات اسفوردی یزد، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و خرید  ساله کیداخلی 
 خاک فسفات وارداتی اقدام نماید.

14 

 های بانکمکاتبه با  تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
 واحدهایاز  ستیفهر درنهایتعامل صورت گرفته و 

 تولیدی تملک شده استخراج گردیده است

عامل  یها بانکدبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گزارشی از واحدهای تولیدی تملک شده توسط 
 را جهت تعیین تکلیف در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نماید.

19 

ه تسهیالت بر اساس این مصوب بانک صنعت و معدن:
 پرداخت و اقدام الزم صورت پذیرفته است

 آالت نیماش تأمینبا توجه به تغییر نوع ارز در سامانه جامع تجارت از ارز نیمایی به ارز اشخاص جهت 
های جی لیان جی و صنعت پالست پارس لیان مقرر گردید بانک صنعت و معدن نسبت به طرح شرکت

ها نزد بانک اقدام و مجری طرح نیز نسبت به شرکت حساب بهپرداخت تسهیالت ریالی قرارداد شده 
 اقدام نماید. آالت نیماشهای مجاز و ایفای تعهدات در قبال فروشندگان خرید ارز از طریق صرافی

11 
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تسهیالت سرمایه در گردش به  :بانک صنعت و معدن

 های طرحمیلیارد ریال جهت هر یک از  811مبلغ 
ست پارس لیان جی لیان جی و صنعت پال های شرکت

 .باشد میتصویب و در مرحله انعقاد قرارداد 

با توجه به معرفی شرکت جی لیان جی و شرکت صنعت پالست پارس لیان برای برخورداری از 
مقرر گردید بانک صنعت و معدن نسبت به پرداخت تسهیالت جعاله  31تسهیالت رونق تولید سال 

 میلیارد ریال در قالب حد اعتباری اقدام نماید. 861ه مبلغ ها بهریک از طرح ساله سهسرمایه در گردش 
ها، اصل اقساط بازپرداخت شده توسط مواد اولیه طرح تأمینبا توجه به مشکالت و طوالنی بودن دوران 

ها عودت خواهد شد تا از هرگونه خلل در فرآیند تولید شرکت جلوگیری ها در سررسید، به شرکتشرکت
 به عمل آید.

11 

تسهیالت سرمایه ثابت  نک صنعت و معدن:با
جی لیان جی و صنعت پالست پارس لیان  یها شرکت

پرداخت گردیده و تسهیالت سرمایه در گردش نیز 
 .باشد یممصوب و در مرحله انعقاد قرارداد 

جی لیان جی و شرکت صنعت پالست پارس  یها شرکتپرداخت تسهیالت سرمایه ثابت و در گردش 
قانون رفع موانع تولید و ارائه گزارش به  52صنعت و معدن استان در چارچوب ماده  لیان توسط بانک

 ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
11 

 حساب هیتسوشرکت نسبت به  بانک صنعت و معدن:
ارزی اقدام نموده و تسهیالت سندیکایی نیز  یها یبده

. باشد یمرم در دست پیگیری توسط استاندار محت
استانداری نسبت به مکاتبه با وزارت کشور و مدیران 

 اقدام نموده است.  ها بانکعامل 

 صورت بهآریان، به لحاظ تعریف مدل پرداخت تسهیالت  استر یپلدر رابطه با تسهیالت طرح شرکت 
تسریع در های عامل جهت بانک اصلی، سایر بانک عنوان بهسندیکایی با عاملیت بانک صنعت و معدن 

 13 .آورند عملتعیین تکلیف پرداخت تسهیالت همکاری الزم به 

 یا جهینت تاکنونصورت پذیرفته  یها یریگیپرغم علی
 است برنداشتهدر 

 81شرکت زاگرس نصب سپاهان از محل بند الف تبصره  ازیموردنمصوب شد موضوع پرداخت تسهیالت 
 آید. به عملبه عاملیت بانک آینده، پیگیری و مساعدت الزم 

23 

 ای نتیجه تاکنونصورت پذیرفته  های پیگیریرغم علی
 است برنداشتهدر 

قبلی  اخذشدهمربوط به تسهیالت  آمده شیپمصوب شد بانک عامل نسبت به بررسی و رفع مشکل 
 کشتارگاه جیان مرغ اقدام الزم را انجام دهد.

21 
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عدم حصول نتیجه   در دست اقدام  انجام نشده انجام شده 
 علیرغم پیگیری  

 سایر

  9918وضعیت مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سال 
 امور بانکی

 انجام شده 

 انجام نشده

 در دست اقدام 
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،ماليوبودجهعموميامورموضوع:

 ردیف عنوانمصوبه شدهانجامقداماتنتایجا

 یادشدهشرکت پرشین شیمی گستر: شرکت : لیاتیاداره کل ما
مشمول مالیات بر درآمد  8938در سال  آالت ماشینبابت واردت 

ضمن اعتراض به بر   مؤدیواردات کاال محسوب گردیده که 
نصب و  منظور بهمزبور  آالت ماشینتشخیص اعالم نموده 

و به فروش نرسیده است.  واردشدهدر محل کارخانه  برداری بهره
حل  هیئت ازجملهادرسی مالیاتی پرونده در مراحل مختلف د

رغم صدور قرار مطرح که علی تجدیدنظرتی بدوی و تالف مالیااخ
 سریال شمارهاز طریق تطبیق  مؤدیادعای  تائیدکارشناسی امکان 

محل کارخانه  در شده نصبآالت مندرج در پروانه گمرکی و ماشین
در جلسات ستاد اقتصاد  اتخاذشدهفراهم نگردید. حسب تصمیمات 

مقاومتی و کارگروه رفع موانع تولید مقرر شد مراتب از سازمان 
متولی بخش صنعت استعالم و کارشناسان  عنوان بهصنعت 
 های بررسیحکم مراجعه به محل کارخانه و  یادشدهسازمان 

اداره کل اعالم نمایند. در همین  میدانی مقتضی نتیجه را به این
راستا طی نامه از سازمان مذکور و سازمان صمت نصب و استفاده 

قرار داده  تائیدوارداتی در محل کارخانه را مورد  آالت ماشیناز 
 هیئتاست. طبق پاسه واصله و گزارش اجرای قرار کارشناسی 

دات طی نامه بابت مالیات بر وار تجدیدنظرحل اختالف مالیاتی 
 است. آورده عمل بهاز شرکت رفع تعرض  آالت ماشین

شرکت کشت و صنعت پریشان نخل بوشهر: سیر مراحل پرونده 
نیز مشابه با پرونده  یادشدهشرکت  8938مالیاتی عملکرد سال 

حل اختالف  هیئت. پرونده در باشد میشرکت پرشین شیمی گستر 
استعالم از مالیاتی مطرح و منجر به صدور قرار کارشناسی و 

  سازمان صنعت گردیده است.

های پریشان نخل، پرشین شیمی گستر، که قبالً در رابطه با تعیین تکلیف مشکالت مالیاتی شرکت
در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح ولی مرتفع نشده است، مقرر شد کارگروهی به ریاست 

ت مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با شرک
-امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، بانک صنعت و معدن و مدیران واحدها تشکیل و تصمیم

 باشد.مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می منزله بهگیری نمایند. تصمیمات این کارگروه 

0  

بط اجرایی مرت های دستگاهجلسه شهرستانی با  :فرمانداری جم
توسط فرمانداری برگزار گردیده است که منتج به رفع مشکل 
نشده است لذا جلسه استانی به ریاست معاون هماهنگی امور 

 است قرارگرفتهعمرانی در دستور کار 

تعیین تکلیف سند مالکیت روستاهای شهرستان جم مصوب گردید کارگروهی به ریاست  منظور به
تا پس از شناسایی کامل و تعیین دقیق میزان مشکل،  معاونت هماهنگی امور عمرانی تشکیل

های نسبت به برگزاری منظم جلسات و حل مشکالت اسناد مالکیت مذکور با حضور دستگاه
 صورت پذیرد. موقع بهاجرایی مرتبط اقدام 

2  

کنون اما تا شده انجاماتی در سطح ملی مکاتب بوشهر:شهرداری 
 دریافت نگردیده است ای نتیجه

بخش خصوصی،  گذاری سرمایهتوسعه  ٔ  درزمینهیت به برنامه پیشنهادی شهرداری بوشهر با عنا
عمرانی هماهنگی امور اقتصادی با تشکیل کارگروهی متشکل از معاونت هماهنگی امور معاونت 

 زیست محیطاستانداری، فرمانداری بوشهر، شهرداری بوشهر، اداره کل بنادر و دریانوردی، اداره کل 

 .مذکور را بررسی و نتیجه را در جلسات آتی ارائه نمایدهای اجرایی مرتبط طرح  تگاهو سایر دس

3  

 برنداشتهدر  ای نتیجهکنون صورت پذیرفته تا های پیگیریعلیرغم 
 است

و تولید  تأمینجهت  انیبن دانش یها شرکت یها یتوانمندو  ها تیظرفدر راستای استفاده از 
اجرایی استان فهرست مشخصات تجهیزات،  یها دستگاهی، واحدهای تولید ازیموردنکاالهای 

مختلف اقتصادی را تهیه و  یها بخشتولیدی در  یواحدها ازیموردنقطعات و مواد اولیه وارداتی 
به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال نمایند. همچنین متعاقب با  یبند جمعجهت 

وزارت کشور  یا منطقهی امور اقتصادی و توسعه پیگیری و هماهنگی معاونت محترم هماهنگ
و  یزیر برنامهدر سطح کشور  انیبن دانش یها شرکتنسبت به برگزاری نمایشگاهی با حضور 

 هماهنگی خواهد شد.

4  

ء فرودگاه توحید جم عالوه بر مشکالت فنی، جز :فرمانداری جم
که فقط امکان پرواز  شود میکوچک کشور محسوب  های فرودگاه
. مشکالت محدودیت است رادار 811پیماهای کوچک فوکر هوا

اطراف فرودگاه )محدوده شهر جم و بهارستان( بارها  بنادراحداث 
است و یکی از مشکالت  شده تبدیلبه چالش درون شهرستانی 

بازگشایی فرودگاه جم مقرر شد کارگروهی به ریاست فرمانداری جم تشکیل تا نسبت به  منظور به
اندازی مجدد فرودگاه مذکور، اقدام بخش خصوصی برای راهگذاران شناسایی و دعوت از سرمایه

  5 مناسب صورت پذیرد.
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احداث فرودگاه   همچنینمجدد فرودگاه است.  اندازی در راهجدی 
ن جم، ادامه فعالیت کیلومتری شهرستا 51عسلویه در  المللی بین

 های ماهکرده است. طی  غیرموجهفرودگاه جم را برای وزارت نفت 
نفت موافقت خود را با واگذاری فرودگاه به  مدیره هیئتگذشته 

وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد اما 
سازمان هواپیمایی کشوری هم پذیرش مدیریت و راهبری فرودگاه 

نوط به رفع مشکالت فنی و رعایت همه استانداردهای جم را م
است. یکی از  نشده انجامکنون نموده است که این مهم تاپرواز 
اخیر، موضوع استفاده از  های سالطی  شده مطرح های پیشنهاد

پروازهای فرودگاه جم  اندازی راهظرفیت بخش خصوصی برای 
عسلویه و کوچک  المللی بینبوده که به دو دلیل مجاورت فرودگاه 

 را آنو دلیل  اند نکردهاستقبال  گذاران سرمایهبودن فرودگاه جم 
زیان ده بودن فرودگاه جم با توجه به وضعیت فعلی اعالم 

 . نمایند می

نسبت  برداری بهرهنرسیده است. پس از  برداری بهرههنوز طرح به 
 ازیموردننفر نیروی کار  511آریان بوشهر، پس از تکمیل پروژه، حدود  استر یپلمقرر شد شرکت  به این مصوبه اقدام خواهد شد

 نماید . تأمینولویت افراد تحت پوشش بنیاد شهید ، بهزیستی و کمیته امداد استان خود را با ا
1  

 برنداشتهدر  ای نتیجهکنون صورت پذیرفته تا های پیگیریعلیرغم 
 است

با وزارت متبوع با امضای استاندار محترم،  یا مکاتبهاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی 
 کشاورزی را پیگیری نماید. النیحصالت فارغمشکالت طرح کارورزی 

7  

 انجام گردیده است
در  یریگ میتصم هرگونهکمیسیون کارگری و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قبل از  هیدییتأکسب 

 خصوص شرکت صدرا
1  

نهایت  31رغم بدهی زیاد صدرا به این اداره کل در سال علی
 همکاری صورت گرفته است

  1 ه شرکت صدرامتوقف شدن هرگونه اقدام علی

نظر به  معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری:
سازمان ملی زمین و مسکن، پرونده در  های زمینمتصرفی بوده 

که نیاز به پیگیری موضوع از  باشد میدادگاه در مرحله کارشناسی 
 طرف شرکت صدرا جهت رفع مشکل دارد

یت اراضی صدرا و همچنین برخورداری استانداری بوشهر در خصوص تعیین تکلیف سند مالک
 همکاری نماید. 2شرکت صدرا  از مزایای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 

01  
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عدم حصول نتیجه  در دست اقدام   انجام نشده انجام شده 

 علیرغم پیگیری 

 سایر

  1931وضعیت مصوبات ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی سال 

 امور عمومی، مالی و بودجه 

 انجام شده 

 انجام نشده

 در دست اقدام  

عدم حصول نتیجه علیرغم 

 پیگیری 
 سایر
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موضوع:آبوفاضالب

 ردیف عنوانمصوبه شدهانجامنتایجاقدامات

تعرفه واحدهای صنعتی خط انتقال بر  شرکت آب و فاضالب:
قراردادی و مصوبه شورای اقتصاد ابالغی از اساس ظرفیت 

 گردد میوزارت نیرو دریافت 
صنعتی  های شهرکشرکت  :تجارت وسازمان صنعت ،معدن 

اطالعات انشعابات واحدهای صنعتی جهت  آوری جمعدر حال 
 .باشد میتحویل به شرکت آبفا برای اقدامات بعدی 

استانداری طی نشستی با حضور شرکت آب و  معاونت هماهنگی امور اقتصادی توسعه منابع انسانی
صنعتی، تعرفه خط انشعاب  های شهرکفاضالب شهری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت 

به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعالم نتیجه را آب برای واحدهای صنعتی را بررسی و 
 0 .نمایند

بوشهر  ای منطقهشرکت آب  : ای منطقهشرکت سهامی آب 
از فاضالب بوشهر را انجام داده است و  برداری بهرهمطالعات 

پیگیر اخذ تخصیص وزارت نیرو جهت برگزاری مناقصه 
از پساب  برداری بهرهاز پساب طبق نتایج مطالعات  برداری بهره

 .باشد میشهر بوشهر 

ز معاونت امور متشکل ا ای ویژهمعاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تشکیل کارگروه 
، زیست محیط، شرکت آب و فاضالب شهری، اداره کل ای منطقهشرکت آب  ،ی استاندارینعمرا

نسبت به تعیین تکلیف پساب فاضالب بوشهر  ربط ذیهای اجرایی  شهرداری بوشهر و سایر دستگاه

 .ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایندبه دبیرخانه اقدام نموده و نتایج را 
 

    

2 

بر  تریل 11 یحلقه چاه با دب 5حفر  شرکت آب و فاضالب:
احداث مخزن ، مترمربع 81111به مساحت  سازی محوطه ه،یثان

 یدیتول نیریمترمکعب و مخزن آب ش 9111 تیآب خام با ظرف
ی دیوار ضلع اجرا سوله، یمترمکعب، اجرا 3111 تیبا ظرف

ساختمانی  های تفعالیشمالی و کرسی چینی بقیه دیوارها.)کلیه 
پمپاژ و تکمیل سوله سازی تا پایان آبان ماه  های اتاذشامل 

توسط سازنده داخلی در  فشارقوی های پمپ. تکمیل خواهد شد(
پرشر وسل ها فرآیند تصفیه ثبت سفارش  .باشد میحال ساخت 
مخازن سند فیلتر توسط سازنده داخل در حال  شده است.
توسط برذ توسط  سازنده تابلوهای فشار م باشد.ساخت می

 49. پیشرفت فیزیکی پروژه باشد میداخلی در حال ساخت 
 باشد میدرصد 

 سیراف تا پایان سال، مقرر گردید: کن نیریش آببرداری از در رابطه با پیگیری جهت بهره
الف( طی هفته آینده مستندات تسهیالت به بانک صنعت و معدن ارائه و در اسرع وقات بررسای و   

 شود.نهایی 
 ب( نسبت به تکمیل سوله پیگیری شود

3 
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موضوع:خدماتوبازرگاني

 ردیف عنوانمصوبه شدهانجامنتایجاقدامات

و نیمه  31خودروهای مشمول مصوبه دولت در نیمه دوم سال گمرک: 
خودروهای دارای پرونده قضایی تعیین  فعالًترخیص شده است.  33سال 
 .اند نشدهف تکلی

، معاونت خودرو( 8984خودروهای وارداتی به گمرک بوشهر) ترخیص منظور به
نسبت به  ربط یذاجرایی  یها دستگاهنشستی با  طی هماهنگی امور اقتصادی

ای مذکور اقدام و نتیجه را در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد خودروهتعیین تکلیف 

 .مقاومتی ارائه دهد

0  

 انجام گردیده است

نشست طی عاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری م
، اداره کل تعاون کار و رفاه ریزی برنامهرکی با حضور سازمان مدیریت و تشم

 ای بیمه های مشوذاجتماعی مشکالت مربوط به اجرای  تأمیناجتماعی، اداره کل 
دهی اقتصاد مقاومتی ارائه بررسی و نتیجه در جلسات آتی ستاد فرمان را در استان
 .گردد

2  

: پیشنهاد اصالح مصوبه ملوانی در استان نهایی شده و به ستاد گمرک
مرکزی مبارزه با قاچاذ ارسال گردیده است این مصوبه در آبان ماه سال 

 شده ارسالرسیده و جهت تصویب سران قوه  تائیدجاری در ستاد مذکور به 
 است

 توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت ورود کاال نامه نیآئدر اجرای 
تن )لنج تجاری(، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی  611کمتر از 
با امضای استاندار محترم موضوع ضرورت تسریع در ایجاد و عملیاتی  یا مکاتبه

ی قلم کاالی ملوانی( را پیگیر 811نمودن سامانه جامع کاالهای وارده ملوانان )
 نماید.

3  

این ستاد و مقامات محترم استانی  شده انجامبا عنایت به پیگیری  گمرک:
استاندار و جلسه متشکله در کمیسیون ماده یک قانون مقررات  ازجمله

مورخ  31/354923صادرات و واردات منجر به صدور بخشنامه شماره 
جبل علی( امارات ) مبدأامکان واردات کاال از  28/3/31از تاریه  29/3/31
درصد سود بازرگانی منطقه محروم  21از معافیت تخفیف  مندی بهرهبا 

برای بنادر استان بوشهر فراهم گردید و در خصوص حذف مستثنیات 
مصوب و به گمرک ایران  وزیران هیئتدر  بایست میسود بازرگانی  تخفیف

ن ابالغ گردد که در این خصوص موارد به استانداری اعالم که از طریق آ
 استانداری به معاون اول ریاست جمهوری پیشنهاد گردد

ایجاد مشوذ جهت رونق افزایی بنادر استان و افزایش توجیه اقتصادی  باهدف
کشتیرانی در بنادر استان، معاونت هماهنگی امور  یها شرکتفعالیت تجار و 

 با امضای استاندار محترم نسبت به پیگیری یا مکاتبهاقتصادی استانداری طی 
درصد تخفیف سود بازرگانی بنادر استان بوشهر  21حذف استثنائات مصوبه اعمال 

  4 اقدام نماید.

و طرح توجیهی نیز ارسال  شده انجامبا گمرک ایران مکاتبه  گمرک:
 حاصل نگردیده است ای نتیجهگردیده است ولی هنوز 

ور بندر به کش نیتر کینزدو  نیتر فعال عنوان بهتوسعه و تجهیز بندر دیر ) منظور به
و ارتقاء سطح اداری گمرک آن شهرستان به قطر( مقرر گردید موضوع تجهیز 

های الزم دستور پیگیری ربط یذهای وزارت کشور منعکس تا از طریق وزارتخانه
 صورت پذیرد.

5  

رر گردید های شهرستان دیر مقاسکله  تسهیل شرایط صادرات از بندر و منظور به اند دادهموقت مجوز  صورت به
موضوع اخذ مجوز مرز رسمی با ارائه مستندات و دالیل توجیهی به وزارت کشور 

  1 های الزم صورت پذیرد.منعکس تا پیگیری

ساختمان و محوطه و انبار در بندر امام حسن توسط گمرک ایران  گمرک:
توسط این حوزه مراتب ایجاد  آمده عمل به های پیگیریو حسب  شده ساخته

امام حسن از گمرک ایران درخواست  نی جهت گمرک بندرچارت سازما
 گردیده است لیکن تاکنون چارت سازمانی مصوب ابالغ نگردیده است

های تسریع در ایجاد گمرک بندر امام حسن مقرر شد ایجاد زیرساخت منظور به
پیگیری  ربط یذهای اجرایی الزم و ابالغ چارت سازمانی گمرک توسط دستگاه

  7 گردد.

 2و جلب نظر بازپرس محترم شعبه  شده انجام های پیگیریبا  :گمرک
دادسرای بوشهر، مواد محترقه رسوبی تحویل نماینده وزیر دفاع در امور 

هزار لیتر پیش سازهای مواد مخدر در گمرکات  811ناریه شد. حدود 
استان با حضور نماینده شورای هماهنگی مواد مخدر تحویل نماینده وزیر 

ور ناریه شد. لیست کاالهای رسوبی ظن قاچاذ گمرکات استان دفاع در ام
به نمایندگی  کرات به گمرک غیرکاالهای کاشف گمرک و کاشف  ازجمله

اداره کل گمرک طی نشستی با حضور سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر 
پرونده کاالهای  اطالعات یبند جمعنسبت به  ربط یذاجرایی  یها دستگاه
اقدام نموده و  31اول  ماهه سهو  33، 35 یها سالدر قاچاذ  با ظن شده فیتوق

  1 .نمایند گزارش آن را در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه
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است. در  نشده انجام مؤثریو هیچ اقدام  شده اعالمسازمان اموال تملیکی 
مکاتبه و  مستمر طور بهنشده،  رأیقضایی منتج به  های پروندهخصوص 
 دشو میپیگیری 

 و نظارت جامع سامانه در مذکور شرکت اینکه به عنایت با اداره کل بنادر:
 را خود مدارک و نام ثبت مجوز اخذ جهت کشور سواحل بر مدیریت
 برداریبهره مجوز صدور امکان منظور به بایست می لیکن نموده بارگذاری
 این که مایدن اقدام طرح اراضی مالکیت سند تکلیف تعیین به نسبت اسکله
 پروژه ساخت الزم به ذکر است که مجوز است نپذیرفته صورت تاکنون امر

NGL  که توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر گردیده است به خار 
  نسبت به تمدید آن اقدام شود باید و رسیده پایان

در این زمینه تاکنون مجوزی از  :تجارت وسازمان صنعت ،معدن 
 ده استسازمان اخذ نگردی

مربوط به پروژه  آالت ماشینتعدادی  NGLاجرای پروژه  منظور به گمرک:
و با  واردشدهدر گمرک بندر امام خمینی تحت رویه ورود موقت به کشور 
 شده منتقلاستفاده از رویه کانبری)کابوتاژِ( از آن گمرک به جزیره خارک 

موضوع ارسال  و توقف پروژه، شده اعمال های تحریماست. لذا با توجه به 
)گمرک بندر امام مبدأمذکور از طریق رویه کرانبری به گمرک  آالت ماشین

در دست اقدام  ها نامه ضمانتو  حسابی ذیخمینی( جهت رفع تعهد 
 .باشد می

تسریع در تکمیل پروژه  منظور بهجزیره خار  و  NGLبا توجه به اهمیت پروژه 
 ارک و سایر مناطق استان دارد :بسزایی در اشتغال نیروی انسانی خ ریتأثکه 

خار   NGLالف( به شرکت صنایع دریا فن قشم )صدف( یارد پشتیبانی طرح 
( نسبت به انتقال مواد 8933تیرماه  86ماه )حداکثر  5 به مدت، شود یماجازه داده 

 معدنی و سایر امکانات اختصاصی پروژه مذکور از اسکله جزیره صدف اقدام نماید . 
موظف است هرگونه تعهدات گمرکی و مقررات بندری را  شدهادیب( شرکت 
 رعایت نماید.

نسبت به  اند موظفج( اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره کل گمرکات استان 
 الزم، امور مربوطه را انجام دهند. یها نظارتاستقرار پرسنل و انجام 

ارائه طرح ماه نسبت به  5د( شرکت صنایع دریا فن قشم موظف است در طول 
در جزیره صدف اقدام نماید . بدیهی است ادامه فعالیت در جزیره  یگذار هیسرما

 باشد.مذکور منوط به ارائه ، تصویب و اجرای طرح می

1  

تمدید و  21/12/33این اداره کل موافقت اصولی هتل را در تاریه  میراث:
کارشناسی و معماری هتل را پس از  های نقشهابالغ نمود و  گذار سرمایهبه 
به شهرداری بوشهر جهت اخذ پروانه ساختمانی  85/14/33در تاریه  تائید

با معاون  ای جلسه 21/16/33ارسال کرده است. در همین راستا در تاریه 
. در این جلسه شد برگزارپروژه مذکور  اندرکاران دستاستاندار با حضور 

ماری پروژه توضیح داده که چندین بار طرح سازه و مع گذار سرمایه
متر در محل احداث  96و26شمع با عمق  841است و تاکنون  تغییریافته

 رو ازاینندارد.  برگزارینبوده و قابلیت  بخش نتیجههتل به اجرا درآمده که 
 33هستند و مقرر شد تا پایان شهریور  یادشدهدر حال بازنگری در طرح 

کنون ارائه نمایند که تا پروژه گزارش از روند گرفته انجامنهایی  گیری نتیجه
 محقق نشده است

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی نشست مشترک با حضور اداره کل 
 ربط یذهای  ساختمان و سایر دستگاه یمهندس نظامراه و شهرسازی و سازمان 
 .دستاره بوشهر اقدام نمای 6نسبت به حل مشکالت هتل 

01  

دریافت نگردیده  ای نتیجهکنون تا هشد انجامعلیرغم مکاتبات  میراث:
 است

حل موضوعات مورد اختالف در رابطه با منطقه نمونه گردشگری حماد،  منظور به
راه  اداره کلمنابع طبیعی و  اداره کلای با حضور فرماندار دیلم، مقرر گردید جلسه

  00 و شهرسازی در دفتر استاندار برگزار گردد.

عدم انجام تعهدات  دلیل بهرداری دیلم مجوز شه اداره کل منابع طبیعی:
از طریق معاونت عمرانی  فعالًو فعالیت مناسب باطل گردیده است و 

 گذاران سرمایهحال تشریفات واگذاری به  در مذکوراستانداری و اداره کل 
 موجب بهاز طریق این اداره کل  الذکر فوذاراضی  متعاقباً باشد میدیگر 
ل میراث فرهنگی بوشهر جهت اقدام قانونی پیوست به اداره ک های نامه

 ارسال گردیده است

منابع طبیعی به استناد ظرفیت قانونی مناطق نمونه  اداره کلمقرر گردید 
گردشگری، زمین منطقه نمونه گردشگری حماد دیلم را طی فازهای مختلف به 

 شهرداری دیلم )مجری مادر( واگذار نماید.
02  

دریافت  ای نتیجهکنون تا شده انجامبات رغم مکاتعلی اداره کل بنادر:
 نگردیده است

صنعتی  -تسریع در تصویب و ابالغ قانون منطقه آزاد تجاری ضرورت بهبا توجه 
بوشهر در مجلس شورای اسالمی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی 

ع از با امضای استاندار محترم نسبت به انعکاس سوابق و پیگیری موضو یا مکاتبه
 طریق وزیر محترم کشور اقدام نماید.

03  
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 متأسفانهولی  باشند میکاالها در حال انجام تشریفات و ترخیص گمرک: 
 گیرد میصورت  کندی بهروند کار در سازمان امالک تملیکی 

 

تعیین تکلیف کاالهای رسوب شده در بنادر بوشهر، معاونت هماهنگی  منظور به
بررسی  نسبت به ربط یذاجرایی  یها گاهدستنشستی با  طی امور اقتصادی
تعیین تکلیف کاالهای مذکور اقدام و نتیجه را در جلسه ستاد  راهکارهای

 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد

04  

با  هایود و پهلوگیری کشتیایجاد شرایط الزم برای الیروبی و امکان ور منظور به و قرار است دهه فجر افتتاح گردد شده انجام: تمام مراحل اداره کل بنادر
در بندر بوشهر، مقرر شد موضوع از طریق معاونت هماهنگی امور  هزار تن 61تناژ

و تخصیص اعتبار از طریق  تأمینای وزارت کشور برای اقتصادی و توسعه منطقه
ملی پیگیری گردد. )معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه  ربط یذهای سازمان
 شور و سازمان بنادر و دریانوردی(ای وزارت کمنطقه

05  

و  طرف ازیک ای یارانهبه دلیل عدم تخصیص سوخت  اداره کل بنادر:

حمل مسافر  ٔ  درزمینههمچنین شیوع بیماری کرونا، برنامه مشخصی 
 .باشد نمی بینی پیشبرای این کشتی قابل 

ایجاد  مسافری گرندفری و -برداری از ظرفیت کشتی باریتسریع در بهره منظور به
سوخت کشتی یادشده به  تأمیندوحه مقرر گردید موضوع  -خط کشتیرانی بوشهر

ای وزارت کشور منعکس تا از معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه
های مقتضی صورت پذیرد. )استانداری و پیگیری ربط یذهای طریق وزارتخانه

 زارت کشور(ای ومعاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه

01  

دریافت نگردیده  ای نتیجهکنون اما تا شده انجاماتی در سطح ملی مکاتب
 است

تحویل و تحول اسکله الور ساحلی از اداره کل شیالت به اداره کل بنادر  منظور به
و ادله و  شده لیتشکو دریانوردی مقرر شد کارگروهی به ریاست فرمانداری دشتی 

ه نموده، سپس مستندات را برای پیگیری و اخذ مستندات قانونی موضوع را تهی
محترم وزیران، )از طریق استانداری( به معاونت هماهنگی امور  ئتیهمصوبه 

 ای وزارت کشور منعکس نمایند.اقتصادی و توسعه منطقه

07  

 گذار سرمایهآگهی فراخوان عمومی در خصوص شناسایی  اداره کل بنادر:
انجام گرفت. همچنین  29/2/31ه جهت واگذاری اسکله مذکور در تاری

ضمن مکاتبه با سازمان  85/3/31-86932این اداره کل طی نامه شماره 
توسعه و نوسازی معادن )ایمیدرو( نسبت به ارسال فرم درخواست 

 اقدام نموده است. گذاری سرمایه

 با هماهنگی خور شهاباداره کل بنادر و دریانوردی نسبت به واگذاری اسکله 
پایانه صادرات احداث  منظور بهبخش خصوصی  تجارت به و عت، معدنسازمان صن

  01 .مواد معدنی اقدام نمایند

متعدد با سازمان مرکزی در  های پیگیریطی مکاتبات و  اداره کل بنادر:
فروند کشتی حامل کاالهای اساسی )برنج( به بندر  4تعداد  31سال 
هزار تن و در سال جاری  45است که تناژ آن برابر است با  واردشدهبوشهر 

موفق به تخلیه بار برنج گردید. همچنین  تن هزار 82یک کشتی با تناژ 
وارد بندر بوشهر  زودی بهو  باشند میبعدی در نوبت تخلیه  های کشتی

 خواهند شد.

محترم مبنی بر توزیع عادالنه واردات کاالهای  جمهور سیرئبر اساس دستور 
دامی بین بنادر مختلف کشور ، اداره کل بنادر و  یاه نهادهشیمیایی و  اساسی، کود

برای   الذکر فوذاخذ سهم مشخصی از واردات کاالهای  منظور بهدریانوردی استان 
 استان بوشهر موضوع را از طریق سازمان بنادر و دریانوردی پیگیری نماید.

01  

 انجام گردیده است

ل مشکل در کمسیون اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری بوشهر نسبت به ح
و صدور پروانه ساختمانی برای شرکت آرام موج اقدام نمایند. فرماندار  6ماده 

  21 پیگیری نماید. مسئلهبوشهر نیز این موضوع را تا حل 

-نتیجه تاکنوناما  شده انجامبات مکات سازمان صنعت، معدن و تجارت:

ان معین توسعه روابط اقتصادی با مسئولیت است عنوان بهمقرر شد استان بوشهر  ای دریافت نگردیده است
 اتاذ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با کشور قطر تعیین گردد.

20  

در سطح  ولی هنوز شده انجاممکاتبات  سازمان صنعت، معدن و تجارت:
 ملی بازخورد مناسبی دریافت نگردیده است

المی با کشور قطر از با توجه به توسعه روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اس
اقالم صادراتی از بندر دیر و کمترین فاصله  توجه قابلطریق استان بوشهر و حجم 

لجستیک صادراتی  یها رساختیز تأمیندریایی با بنادر کشور قطر، مقرر گردید 
بندری توسط سازمان توسعه تجارت  یها کرانه پسنظیر ناوگان یخچالی صادراتی، 

 ر گیرد.ایران مورد پیگیری قرا

22  
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-نتیجه ولی هنوز شده انجاممکاتبات  :تجارت وسازمان صنعت ،معدن 

 ای دریافت نگردیده است
 تأمینموجود با  های ظرفیت به با توجه شهرستان گناوه در ایران فرش خانه ایجاد
 61درصد منابع توسط مرکز ملی فرش و  61مشترک ) صورت به ازیموردنمنابع 

 گردد.درصد توسط استان( انجام 
23  

-اما تاکنون نتیجه شده انجامپیگیری  :تجارت وسازمان صنعت ،معدن 

 ای دریافت نگردیده است

در جهت توسعه صادرات کاال و خدمات، افزایش کیفیت کاالهای صادراتی، استفاده 
از کانتینرهای یخچالی و افزایش مبادالت تجاری با کشور قطر و سایر کشورهای 

 نامه تفاهمراری خط کشتیرانی منظم، مقرر گردید با انعقاد و  برق فارس جیخلحاشیه 
، سوخت کشتی گرند فری مشابه شناورهای سفاری توسط وزارت نفت از جانبه سه

صادرات  یعال یشوراطریق وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران در 
 پیگیری گردد. یرنفتیغ

24  

داری و اخذ دلیل مشکالت مربوط به شهره ب دانشگاه علوم پزشکی:
 پروژه متوقف است فعالًمجوز از فرودگاه،  

فرمانداری بوشهر نسبت به بررسی مسائل و مشکالت بیمارستان تخصصی بوشهر 
 .اقدام نموده و نتیجه را در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند

25  

 انجام نگردیده است

های اجرایی  نشستی با دستگاه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی
روابط خارجی استان را و راهکارهای توسعه  مشکالتمسائل و گزارشی از  ربط یذ

وزارت کشور ارائه  یا منطقهمعاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه  به تهیه و 
 .نمایند

21  
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موضوع:شیالتوآبزیان

 ردیف عنوانمصوبه شدهانجامنتایجاقدامات

دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی پرورش میگو و در نظر گرفتن  شیالت:
سهم مردم محلی جهت طرح در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دست 

 تهیه است

اقتصادی و تسریع در عملیات  یها پروژهمشارکت جوامع محلی در اجرای  منظور به
الت ، جهاد کشاورزی ، با حضور اداره کل شی یا جلسهشیالتی  یها شهرکاجرای 

اجرایی و فرمانداران مرتبط در محل  یها دستگاهشرکت توزیع نیروی برذ و سایر 
 معاونت هماهنگی امور اقتصادی تشکیل شود .

0 

اعتبار  تأمینمیلیارد ریال برای  8111از محل اعتبارات سفر، مبلغ  :شیالت
یارد ریال میل 881شیالتی مصوب شده است که از این مبلغ  های شهرک
است. در حال حاضر این  یافته تخصیصشیالتی استان  های شهرکبه 

مبلغ برای ایجاد خط انتقال برذ به سایت رود شور و همچنین ایجاد شبکه 
 است پیداکردهداخلی سایت اختصاص 

شیالتی از محل تخصیص  یها شهرک یها رساختیز تأمینهماهنگی الزم برای 
 یها شهرکمحترم  به استان به شرکت  جمهور سیرئسفر  یها پروژهابالغی 

 2 کشاورزی و شروع عملیات اجرایی آن انجام شود.

با عنایت به مصوبات ابالغی تخصیص و تحویل  شرکت ملی پخش:
عرصه سوخت  های جایگاهکه در  ای یارانهصیادی با نرخ  های قایقسوخت 

ردیده است اقدام گ 31سال  اسفندماهو عاملیت توزیع مجاز از ابتدای 
صیادی از طریق  های قایقتخصیص سهمیه بنزین  سازد میخاطرنشان 

 های فرآوردهو ثبت درخواست در سامانه سدف )سامانه درخواست  نام ثبت
سازمان متولی و صدور حواله  عنوان بهسازمان شیالت  تائیدنفتی( و با 

صیادی میسر شده است.  های تعاونیسیستمی از طریق عاملین توزیع 
صیادی که فاقد زیرساخت عرضه سوخت در  های تعاونیاست  ذکر شایان
صیادی تحت پوشش  های قایق فعالًنیز  باشند میصیادی  های اسکله
 شده مشخصعرضه سوخت  های جایگاه ترین نزدیکبنزین از  تأمینجهت 

 .گیرند میسوخت تخصیصی خود را تحویل 

بخش صیادی در اجرای طرح  با توجه به طرح مشکالت تداوم اشتغال و معیشت
و  ربط یذهای اجرایی افزایش نرخ بنزین، استانداری بوشهر با مشارکت دستگاه

های صیادی در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع با تعیین میزان دقیق تشکل
و راهکارهای  یها شنهادیپبرای استمرار فعالیت این قشر اقدام و  ازیموردنبنزین 

 در مرکز ارائه گردد. ربط یذر و سایر مراجع اجرایی به وزارت کشو

3 

 31میلیارد ریال از محل اعتبارات ریاست جمهوری در سال  881 شیالت:
 های شهرکشمالی به شرکت  شور رودبه سایت  رسانی برذبرای 

است. شرکت مذکور بر اساس اطالعات  شده ابالغکشاورزی استان 
سبت به عقد قرارداد با پیمانکار شرکت توزیع نیروی برذ استان ن شده ارائه

اصله پایه را نیز  11مربوطه) شرکت مترا نیرو( اقدام کرده است و تعداد 
 نصب نموده است.

مگاوات برذ  81 تأمینمصوب گردید شرکت توزیع نیروی برذ استان نسبت به 
های کشاورزی با همکاری شرکت شهرک رود شورشهرک شیالتی  ازیموردنموقت 

 نماید. استان اقدام
4 

اساتانداری بوشاهر و توانیر  مابین فیبرذ دائم  تأمیندر خصوص  شیالت:
کشاورزی توافق بسیار خوبی صورت گرفت ولی  های شهرکو شارکت 
مدتی از زمان توافق هنوز به اساتان ابالغ نگردیده  باگذشت متأسفانه
 است. 

-ید شرکت برذ منطقهمقرر گرد رود شوردائمی برذ شهرک شیالتی  تأمین منظور به

 آورد. آمده عمل بهمگاوات اقدام الزم  811تا  41ای نسبت به ایجاد یک پست  
5 

شمالی از ابتدا  شور رودموانع شاهرک شیالتی  ترین مهمز ا شیالت:
این معارضین را ابتدا  ها شهرککه شرکت  اند بودهکنون معارضین محلی تا

ه که شامل: معارضین دارای سند به سه دست شده ارائهات و بسته به مستند
اداره کل منابع طبیعی  تائیدنهایی دادگاه مورد  رأی، معارضین دارای ثبتی

اولویت  ترتیب بهو  بندی طبقهو معارضین دارای سند اصالحات اراضی 
افزایش  .باشد میجهت مشارکت  نامه صلحنظیم ت حال درو  کرده رسیدگی
اخیر باعث افزایش  های سالورم اجرای زیرساخت ناشی از ت های هزینه

 تأکیداتورد اولیه شده است. بنا بر آبه نسبت بر ها هزینهچند برابری این 
مختلف، شرکت  های حوزهاستاندار در خصوص انجام عملیات اجرایی در 

نسبت به شروع جاده  (شرکت آبزی پروران سبز رود شور ) مجری طرح
و ساخت مزارع از  شکن وجمو احداث دو بازوی  سازی پلبین مزارع و 

مقرر گردید  رود شورپایش مستمر و رفع مشکالت شهرک شیالتی  منظور به
کارگروهی با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل تا با 

های اجرایی مرتبط نسبت به بررسی  منظم پیشرفت امور و حل حضور دستگاه
 صورت پذیرد. موقع بهاقدام  شرویپمشکالت 

1 

گذاری و تسریع در عملیاتی شدن شهرک شیالتی رود سهیل شرایط سرمایهت باهدف
 ربط یذهای اجرایی بندی دقیق و مدونی از فعالیت دستگاهشور مقرر شد برنامه زمان
 تنظیم و اجرایی گردد.
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کشور  های پروژهاغلب  که درحالیاقدام نموده این مهم  برداران بهرهسوی 
. این امر باشد مینیمه تعطیل بوده با توان باال در حال انجام  صورت به

منجر به کاهش توان مالی شارکت تعاونی گردیاده است لاذا منطقی 
ک نسبت به تزریق این شهر تر سریعاست جهت اجرایی شادن هرچه 

با توجه به  .ت کمکی از اعتبارات استانی اقدام عاجل صورت پذیردااعتبار
شروع  منظور بهمتقاضی تسهیالت بانکی  برداران بهرهدرصد  11اینکه 
اعتبارت بانکی و تسهیل در جذب  تأمینیند آفر بایست می باشند میمزارع 

 .رددآن از سوی مقامات ارشد استانی با جدیت پیگیری گ

 

 در -ب باشد می عامل های بانک با رایزنی که درحالی -الفشیالت: 
 شده گرفته استانداری اقتصادی امور هماهنگی معاون دفتر در که ای جلسه
 گردد تأمین محل دو از برذ مگاوات 83 میزان به شده قرار است

 در رابطه با شهرک شیالتی رود شور شمالی؛
 الف( نسبت به پیگیری جهت ارائه وثایق و انعقاد قرارداد با بانک تسریع شود.

 1 و تسریع شود. ب( موضوع شبکه برذ داخل سایت و خط انتقال تا سایت پیگیری

که  مقررشده برگزارشدهو جلسات  ها پیگیریبا توجه به  شیالت: 
 امنای هیئت، اداره کل شیالت و ای منطقهبین شرکت برذ  ای نامه تفاهم

 کشاورزی منعقد گردد های شرکو شرکت  شور رودشهرک شیالتی 

ی برذ سازمان جهاد کشاورزی با همکاری اداره کل شیالت و شرکت توزیع نیرو
به شهرک شیالتی رود شور  یرسان برذ یها رساختیزبرای اجرای  یا نامه تفاهم

 1 منعقد نمایند.

شمالی از ابتدا  شور رودموانع شاهرک شیالتی  ترین مهمز ا شیالت:
این معارضین را ابتدا  ها شهرککه شرکت  اند بودهمعارضین محلی  تاکنون

ته که شامل : معارضین دارای سند به سه دس شده ارائهو بسته به مستندات 
اداره کل منابع طبیعی  تائیدنهایی دادگاه مورد  رأیثبتی ، معارضین دارای 

اولویت  ترتیب بهو  بندی طبقهو معارضین دارای سند اصالحات اراضی 

  .باشد میجهت مشارکت  نامه صلحتنظیم  حال درو  کرده رسیدگی

ماهنگی فرمانداری گناوه، مشکالت معارضین منابع طبیعی با ه اداره کلمقرر گردید 
هکتار زمین سایت( را احصاء و  9111هکتار از  235زمین شهرک شیالتی رود شور )

 گزارش نماید.1گیری به کارگروه بند برای بررسی و تصمیم
01 

صورت گرفته و بازدید کارشناسان  های پیگیریبر اساس  :زیست محیط
کور، با توجه به شرایط زیستگاهی، مذ منطقه از زیست محیطسازمان 

 قانونی، با صدور مجوز مخالفت گردیده است. های ممنوعیتمحدودیت و 

هکتاری شهرک شیالتی  2411اراضی  یطیمح ستیزتسریع در صدور مجوز  منظور به
خورخان شهرستان دیر مقرر گردید موضوع به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و 

 ستیز طیمحر منعکس تا از طریق سازمان حفاظت ای وزارت کشوتوسعه منطقه
 های مقتضی صورت پذیرد.کشور پیگیری

 

00 

 یپرور یآبزتوسعه  منظور به استان شده ییشناسااداره کل شیالت گزارشی از اراضی  باشد میمراتب در دست پیگیری 
 .را به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند

02 

 تولیدات برای ملی اعتبارت پائین تر نرخ تفاوت به توجه با د:سازمان جها
 3 برخوردار مناطق و درصد 3 برخوردار غیر مناطق) آبزیان و شیالت
 تمایل حاضر حال در(  درصد 82 نرخ) استانی بااعتبارت(  درصد

 .است ملی اعتبارات اخذ به گذاران سرمایه

 یها طرحسهم بخش کشاورزی به  8933سال  81اعتبارات استانی بند )الف( تبصره 
 . ابدی یمپرورش آبزیان اختصاص 

03 

دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی جهت پرورش میگو و در نظر شیالت: 
گرفتن سهم مردم محلی جهت طرح در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

 .باشد میدر دست تهیه 

، هرگونه واگذاری اراضی تولیدی یها طرحبا توجه به نقش جوامع محلی در پیشبرد 
توسط اداره کل شیالت با اولویت بومیان ساکن در محل  یپرور یآبز یها طرحبرای 

 04 اجرای طرح صورت گیرد.

 با هم ایران شیالت است، شده مکاتبه ایران شیالت با بار دوشیالت: 
 که داشته مکاتبه کشور وبودجه برنامه سازمان های استان امور دفتر
 با خود گذشته های پروژه تکمیل در ایران شیالت است نبوده بخش نتیجه

 جدیداً ،کند نمی اضافه جدید پروژه و است مواجه اعتبار محدودیت
 اعتبار نماید. تأمین ریال میلیارد 61 استان مدیریت سازمان قراراست

تکمیل پروژه الیروبی اسکله الور ساحلی و پرک و پرداخت مطالبات  منظور به
اعتبار ملی  تأمین، اداره کل شیالت پیگیری مقتضی را جهت دیمقرر گردپیمانکار 

 آورد. به عمل)بهسازی و نوسازی بنادر صیادی( از طریق سازمان شیالت کشور 
05 
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سازمان جهاد کشاورزی با همکاری شیالت نسبت به شناسایی اراضی ساحلی دارای  باشد میمراتب در دست پیگیری 
 یها شهرکی و سایر آبزیان و معرفی آن به شرکت قابلیت برای پرورش ماه

الزم اقدام نموده و  یها یگذار هیسرماکشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جهت انجام 
 نتیجه را به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.

01 

در این خصوص جلسه مصارف سنگین این شرکت با حضور  شرکت برق:
. با توجه به درخواست دیماند شد برگزارقال برذ بوشهر نماینده امور انت

برذ  تکمیلی های نامه آیینمگاواتی شرکت ستاره خور آبی دلوار و  4.1
موجود، آن شرکت متعهد به احداث خط فشار متوسط از ایستگاه در دست 

 کلید ایستگاه گردید. تأمیناحداث جائینک تا محل مصرف و همچنین 

از طریق پست  9اهکارهای اتصال به شبکه برذ سایت دلوار در رابطه با بررسی ر
ای و های محتمل، نشست هماهنگی توسط شیالت، آب منطقهجائینک و سایر گزینه

 07 شرکت توزیع نیروی برذ تشکیل شود.

 تأسیسات درصد 31 فیزیکی پیشرفت با شیف توسعه سایت -8 شیالت:
 برداری بهره به 8411و 33 سال در خصوصی بخش توسط بنایی زیر
 8411 سال در درصد 41 فیزیکی پیشرفت با شمالی شور رود -2 رسد می
 پیشرفت با 9 دلوار -9 رسد می برداری بهره به خصوصی بخش هزینه با

 برداری بهره به 8411 سال در خصوصی بخش هزینه با درصد 51 فیزیکی
 نداریفرما توسط که باشد می واگذاری دست در شمالی دیلم -4 رسد می
 فرمانداری توسط که است واگذاری دست در زیارت -6 است شده معلق
 است شده معلق

 لغو واگذاری تاکنون صورت نگرفته است

سایت پرورش میگو، پیشرفت هر طرح، اجرای  6گزارش کاملی از واگذاری اراضی در 
ها و مشکالت موجود، جهت بررسی و تعیین تکلیف و در صورت لزوم لغو زیرساخت

اگذاری اراضی به افرادی که علیرغم تحویل زمین، نسبت به احداث مزارع اقدام و
اند، تهیه و به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیرخانه ستاد نکرده

 01 اقتصاد مقاومتی اقدام شود.

ن، اداره کل های تولید میگوی پرورشی استا ایجاد هماهنگی و کاهش هزینه منظور به است گردیده انجام
راه و شهرسازی قرارداد اجاره مزارع پرورش میگوی واقع در اسناد مالکیت آن اداره 

 01 .کل را مطابق تعرفه وزارت جهاد کشاورزی )امور اراضی( منعقد نماید

اداره کل راه و شهرسازی نسبت به عودت اسناد آن دسته از اراضی پرورش میگو که  است گردیده انجام
استثنا  عنوان بهتحویل و تحول با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  هجلس صورتدر 

 21 .داست، اقدام نمای شده مشخصبه بخش خصوصی  واگذارشده

توسط شرکت پروتئین  برداری بهرهبا توجه به دریافت پروانه  شیالت:
( به شرکت وساز ساختگستر سینا بانک امکان پرداخت تسهیالت ثابت ) 

 .باشد نمیحال حاضر پیگیر تسهیالت  کت اعالم نموده درنداشته و شر
موضوع دریافت خسارت از صندوذ بیمه ایران همچنان توسط بنیاد در 

قول مساعد  تاکنون پرداختی صورت  باوجودو  باشد میحال پیگیری 
با طرح موضوع با بیمه مرکزی در حال پیگیری  مسئلهنپذیرفته است و 

 منظور بهتوسط شرکت در خصوص مطالعات  الزم های پیگیری. باشد می
تغییر نقاط دریایی در حال انجام است و در نظر است با کاهش ظرفیت 

و نزدیک نمودن نقاط دریایی به  تن هزار 2هزار تن به  21تولید اسمی از 
برسد. میزان سه هکتار از ده  برداری بهرهساحل، طرح در سال آتی به 

خلع طی حکم مرجع قضایی از شرکت  به شرکت شده تعیینهکتار زمین 

 . و به معارض زمین تحویل خواهد شد ید

معاونت هماهنگی امور اقتصادی طی نشست مشترکی با حضور فرمانداری تنگستان، 
و  اداره کل گمرک، اداره کل شیالت، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی

شرکت پروتئین گستر سینا را  مسائل و مشکالت، ، اداره کل اطالعات آبخیزداری
نموده و نتیجه را در جلسات آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  وفصل حلبررسی و 

 .ارائه نمایند

20 

 متبوع وزارت طریق از شرکت ریالی تسهیالت درخواست سازمان جهاد:
 اقتصادی امور دفتر مدیرکل 22/3/31 مورخ 33/5/88/15 شماره نامه طی
 تخصیص و ابالغ با که -گردید نام ثبت سیتا سامانه در و لارسا استان به

 شد خواهد انجام پیگیری و مساعدت تسهیالت

 در رابطه با طرح پرورش ماهی شرکت پروتئین گستر سینا؛
 الف( موضوع تعیین تکلیف پرداخت خسارت بیمه، از طریق مرکز پیگیری شود.

ع اخذ مجوزهای تکمیل چرخه ب( با توجه به اختصاص اراضی سایت پشتیبان، موضو
گذاری شرکت مربوطه، از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری و شروع سرمایه

 گردد.

22 
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اداره کل شیالت استان گزارشی از عملکرد طرح پرورش ماهی در دریا شرکت  گزارش ارائه نموده است
 ه نماید.پروتئین گستر سینا را در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائ

23 

بوده امکان  برداری بهرهدارای پروانه  موردنظرچون طرح  :شیالت
برخورداری از تسهیالت سرمایه ثابت از طرف بانک )کشاورزی( نداشته 

 است

ازای تسهیالت ارزی فریز شده شرکت  ما بهمقرر گردید موضوع پرداخت ریالی 
تان تنگستان(، توسط پروتئین گستر سینا )مجری طرح پرورش ماهی در قفس شهرس

 24 بانک عامل پیگیری و اقدام گردد.

 پرداخت عدم به توجه با که دارد هکتاری 61 طرح 5 نصر جهاد :شیالت
 های شهرک شرکت سوی از آن قطعه 2 مجوز ، زیرساخت اقساط

 است شده فسه کشاورزی

را که هکتار زمینی  991ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف  2جهاد نصر موظف شد تا 
اداره کل شیالت اقدام مقتضی را برای  صورت نیادر اختیار دارد اقدام نماید در غیر 
 25 واگذاری به غیر به عمل آورد .

، رئیس محترم بنیاد استاندار محترمبا حضور  یا جلسههماهنگی الزم برای برگزاری   جلسه برگزار گردیده است شیالت:
اجرایی مرتبط برای بررسی و حل  یها گاهدستمستضعفان، مدیرکل شیالت و سایر 

و انتخاب  کرانه پسمشکالت شرکت پروتئین گستر، شروع فوری عملیات اجرایی در 
 مدیر اجرایی بومی برای پروژه انجام شود.

21 
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موضوع:صنعتومعدن

 ردیف عنوانمصوبه شدهانجامنتایجاقدامات

کنون اما تا شده انجاممکاتبات  رت:تجا معدن و ،سازمان صنعت
 دریافت نگردیده است ای نتیجه

تسهیل شرایط صادرات سیمان و کلینکر از مجتمع بندری )اسکله پارس( به  منظور به
به وزارت  شده اعمالکشورهای همسایه مقرر گردید موضوع لغو ممنوعیت صادرات 

  8 های مقتضی صورت پذیرد.کشور منعکس تا پیگیری

 یدست نییپاهکتاری صنایع  8111با توجه به رکود چندین ساله و عدم اجرای زون  نگردیده استانجام 
پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)عسلویه(، مقرر گردید موضوع به وزارت 

-های مقتضی برای تسریع در عملیاتی شدن بخش سرمایهکشور منعکس تا پیگیری

 صورت پذیرد. طرب یذهای گذاری از طریق سازمان

2  

کنون اما تا شده انجاممکاتبات  تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
 دریافت نگردیده است ای نتیجه

 یها نامه تفاهمبا امضای استاندار محترم  یا مکاتبهسازمان صنعت، معدن و تجارت طی 
به معاونت هماهنگی  ملیمرتبط با توسعه صنایع دریایی را جهت پیگیری آتی در سطح 

 .ای وزارت کشور ارسال نماید ر اقتصادی و توسعه منطقهامو
9  

در  ولی هنوز شده انجاممکاتبات تجارت:  معدن و ،سازمان صنعت
 سطح ملی بازخورد مناسبی دریافت نگردیده است

با امضای استاندار محترم درخواست خود  یا مکاتبهسازمان صنعت، معدن و تجارت طی 
توسط سازمان توسعه استان پایانه صادراتی مواد معدنی  احداثگذاری در  مبنی بر سرمایه

را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و و نوسازی معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( 

 .ارائه نمایند بعدی یها یریگیپجهت  ای وزارت کشور توسعه منطقه

4  

به علت مخالفت منابع طبیعی و  تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
معدنی موصوف طرح  های محدودهان با واگذاری آبخیزداری است

 مسکوت مانده است

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) ایمیدرو( پس از انجام مطالعات 
مستقیم فرآوری   یگذار هیسرمانسبت به انجام  اریپر ع یها آهکتفصیلی اکتشافی 

 پر عیار و زنجیره آن اقدام نماید. یها آهک
6  

 مستندات ارسال گردیده است تجارت: معدن و ،ن صنعتسازما
ارسال فهرستی از واحدها و محصوالت تولیدی بومی استان به دفتر شهری و روستایی و 

  5 اجرایی یها دستگاه

 تاکنوناما  شده انجاممکاتبات  :تجارت وسازمان صنعت ،معدن 
 دریافت نگردیده است ای نتیجه

تشکیل جلسه با حضور استاندار  ستانداری نسبت بهامعاونت هماهنگی امور اقتصادی 
  3 .اقدام نمایدصدرا فعالیت شرکت  تمراراس یمحترم جهت بررسی راهکارها

 تاکنوناما  شده انجاممکاتبات  تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
 دریافت نگردیده است ای نتیجه

بت به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) ایمیدرو(  نس
در احداث اسکله و پایانه صادرات مواد معدنی در شهرستان تنگستان   یگذار هیسرما

  1 اقدام نماید.

 انجام نگردیده است
وزارت   یا توسعه یها سازمانشهرستان منتخب در کشور  98در راستای طرح  توسعه 
یر تولید صنعتی نظ دار تیاولو یها طرحدر اجرای  یگذار هیسرماصمت )ایدرو( نسبت به 

 انواع پنل های خورشیدی ، تولید الستیک سنگین و مجتمع تولید فوالد  اقدام نمایند.
3  

 یها شهرستانعظیم  در  صنایع باالدستی پتروشیمی در  یگذار هیسرمابا توجه به حجم  انجام نگردیده است
در پتروشیمی  دست نییپاعسلویه ، کنگان و دیر و ضرورت ایجاد زنجیره ارزش صنایع 

دیر ، دشتی  یها شهرستانصنعتی  یها شهرکدر   یگذار هیسرماکشور و از طرفی عدم 
و تنگستان مقرر گردید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو ( با همکاری و 

در زنجیره ارزش  یگذار هیسرمامشارکت  شرکت صنایع پتروشیمی ایران در خصوص  
صنعتی موصوف   یها شهرکخش خصوصی در و ... ، با مشارکت ب   NBRمتانول،

81  



 
017 

 

 اقدام نماید.

 در هنوزولی  شده انجامپیگیری  تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
 سطح ملی بازخورد مناسبی دریافت نگردیده است

واگذاری سفارش ساخت شناور به  شرکت صنایع دریایی ایران )صدرا( و سایر 
صنایع دریایی در راستای طرح  یعال یشوراتوسط دبیرخانه  یساز یکشت یها شرکت

 از صندوذ توسعه ملی پیگیری گردد. ازیموردنمنابع مالی  تأمینتحول صنایع دریایی و 
88  

کارهای اکتشافی عمومی محدوده  تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
گزارش فنی  به  تاکنونولی  شده انجاماکتشافی  توسط مشاورایمیدور 
 این سازمان وصول  نشده است

وجه به صدور پروانه اکتشاف بوکسیت توسط سازمان صمت استان ، سازمان توسعه و با ت
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو ( در اسرع وقت نسبت به شروع عملیات 

صنایع فرآوری و زنجیره ارزش  ٔ  نهیدرزم یگذار هیسرمااکتشافی تفصیلی و سپس انجام 
 ید.بوکسیت در شهرستان دشتی اقدام نما

82  

 تاکنوناما  شده انجاممکاتبات  تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
 دریافت نگردیده است ای نتیجه

با توجه به اینکه معادن انتقالی از دفتر فنی استانداری به اداره کل صمت استان، علیرغم 
جلوگیری از تعطیلی  منظور بهو  اند نشده یبردار بهرهفعالیت، موفق به تمدید پروانه 

ارسالی اداره کل صمت استان به  یها گزارشهای مذکور، مقرر شد بر اساس واحد
 یبردار بهرهنسبت به تمدید پروانه  ادشدهیمعادن کشور، دبیرخانه  یعال یشورادبیرخانه 

 تسریع نماید. ها آنمعادن موصوف و تعیین تکلیف نحوه محاسبه حقوذ دولتی معوذ 

89  

اما هنوز  امضاشده امهن تفاهم تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
 کاری را شروع نکرده است شناسی زمینسازمان 

همکاری و  نامه تفاهمو اکتشافات معدنی کشور نسبت به انعقاد   یشناس نیزمسازمان 
معدنی و تولید  ریذخاو  ها لیپتانساکتشافی معدنی ، شناسایی  یها تیفعالشروع 
 .معادن استان اقدام نماید ازیموردن هیپا اطالعات

84  

مشاور  مقررشدهدر حال حاضر  :تجارت وسازمان صنعت ،معدن 
 ایمیدرو مطالعات بازار  اقتصادی پروژه را جهت ادامه کار انجام دهد

اداره کل صنعت، معدن و تجارت مکلف گردید موضوع تعیین مهندسین مشاور مطالعات 
باشد( را و می)که مورد تعهد شرکت ایمیدر خور شهابفنی اسکله صادرات مواد معدنی 

 که عملیات اجرایی آن مجموعه در سال آینده آغاز شود. یا گونه بهدنبال نموده، 
86  

افزایش سهمیه گاز )خوراک( شرکت پارس فیدار پایدار، مقرر شد موضوع به  منظور به پاسه مناسب دریافت نگردید
الزم های دستور پیگیری ربط یذهای وزارت کشور منعکس تا از طریق وزارتخانه

  85 صورت پذیرد.

ساماندهی و  2/3/31طی جلسه  تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
مدیریت سواحل مقرر شد شرکت رایان پلیمر جهت اخذ مجوزهای الزم 

از طریق دبیرخانه اقدام و  تأسیساتبرای استحصال اراضی و احداث 
ضمن ثبت نامه در سامانه جامع مدیریت و نظارت ، مستندات الزم را 

 ذاری نماید بارگ

پیگیری رفع مشکل شرکت رایان پلیمر به دلیل استحصال زمین از دریا در کارگروه 
 زیربنایی و کمیته ساماندهی سواحل

83  

مناقصه برگزار و به دلیل کم بودن  تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
پیمانکار اول شرکت نمود  بازهم، مناقصه تجدید و کنندگان شرکتتعداد 

 امور اداری است پیگیریکار انتخاب و مشغول لذا همان پیمان

فرمانداری دشتی طی نشست مشترک با حضور سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت 
های آهکان زاگرس، آهک هیدراته و کربنات  توزیع نیروی برذ و متقاضیان شرکت

بررسی و را مذکور  یها شرکتکلسیم مشکالت مربوط به خط انتقال برذ و معارض 
 نماید. مکتوب به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس صورت بهرا نتیجه 

81  

با حضور معاون اقتصادی وزیر  تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
و اعضای ستاد اقتصاد  کشور، معاون اقتصادی استانداری، فرماندار

منطقه ویژه از شرکت مذکور  مسئولینمقاومتی شهرستان و همچنین 
است. در این خصوص جلساتی با حضور مدیرعامل  آمده ملع بهبازدید 

و نتایج در  شد برگزارمنطقه ویژه و مدیرعامل شرکت پارس فیدارپایدار 
 باشد میدست پیگیری 

ایجاد اسکله صادرات و جاده دسترسی برای شرکت پارس فیدار پایدار،  منظور بهمقرر شد 
 ارس هماهنگی الزم را صورت دهد.فرمانداری کنگان با مدیران منطقه ویژه انرژی پ

83  
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طبق مذاکره با کارشناس طرح )  تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
 اندازی راهاین شرکت درخواست  ظاهراًجناب آقای احمدی ( 

جدید در زمین قبلی خود داشته است و درخواست زمین  های دستگاه
 جدید نداده است.

طرح توسعه  ازیموردنارت، اراضی صنعت، معدن و تج اداره کلمصوب شد با مساعدت 
 گردد. تأمینشرکت پویا شیمی جنوب 

21  

 معدنی شهرستان دشتی های مجتمعخط انتقال برذ برای  شرکت برق:
اوراذ بودن تخصیص و حفظ  دلیل بهاست  ذکر شایاناست.  اجراشده

میلیون ریال از مطالبات پیمانکار مربوطه  8341قدرت خرید مبلغ 
 سال جاری لحاظ گردد. نامه موافقتدر  بایست می است که مانده باقی

شرکت توزیع برذ نسبت به اجرای خط انتقال برذ برای  ،ایجاد تولید و اشتغال باهدف
و  دراتهیهآهکان زاگرس، آهک  یها شرکتمعدنی شهرستان دشتی ) یها مجتمع

  28 .میلیون ریال از اعتبارات عمومی اقدام نماید 6111کربنات کلسیم( تا سقف 

 در هنوزولی  شده انجامپیگیری  :تجارت وسازمان صنعت ،معدن 
 سطح ملی بازخورد مناسبی دریافت نگردیده است

در شورای عالی صنایع دریایی برای شرکت  شده فیتعر یها پروژهپیگیری اجرایی شدن 
 صدرا

22  

افزایش سرمایه از محل ارزیابی  تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
 است  شده خارج 848ست و شرکت از ماده ا شده انجامدارایی 

و این شرکت از ماده  یافته افزایشسرمایه شرکت صدرا  شرکت صدرا:
 است شده خارج 848

مقرر گردید شرکت صنایع دریایی صدرا  اقدامات  الزم در خصوص افزایش سرمایه را 
 یجارسال  آذرماهقانون تجارت حداکثر تا نیمه  848انجام و شرایط خروج از ماده 

  29 عملیاتی گردد.

کارهای اکتشافی عمومی محدوده  :تجارت وسازمان صنعت ،معدن 
گزارش فنی به این  تاکنوناما  شده انجاماکتشافی توسط مشاور ایمیدرو 
 سازمان وصول نشده است

با توجه به صدور پروانه اکتشاف بوکسیت توسط سازمان صمت استان ، سازمان توسعه و 
یع معدنی ایران )ایمیدرو ( در اسرع وقت نسبت به شروع عملیات نوسازی معادن و صنا

صنایع فرآوری و زنجیره ارزش  ٔ  نهیدرزم یگذار هیسرمااکتشافی تفصیلی و سپس انجام 
 بوکسیت در شهرستان دشتی اقدام نماید.

24  

بدهی زیاد صدرا به این  رغم علی تجارت: معدن و ،سازمان صنعت
 ری صورت گرفته استنهایت همکا 31سازمان در سال 

 هرگونهکمیسیون کارگری و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قبل از  هیدییتأکسب 
 در خصوص شرکت صدرا یریگ میتصم

26  
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موضوع:کشاورزیومنابعطبیعي

 ردیف عنوانمصوبه شدهانجامنتایجاقدامات

 لیونمی 24111 مبلغ 81/88/31 مورخ در نامبرده طرح سازمان جهاد:
 و روستایی مناطق در پایدار اشتغال اعتبارات متمم محل از ریال

 به و دریافت تسهیالت تعاون توسعه بانک عاملیت به و عشایری

 .است رسیده برداری بهره

عشایری کارخانه جوجه  -اعتبار متمم تسهیالت روستایی تأمینبرای حل مشکل 
گزارش کاملی از مسائل و  گناوه )آقای همتی( مصوب گردید مجری طرح روزه کی

مشکالت تسهیالت منابع ملی طرح را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
ای وزارت کشور منعکس نماید تا با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه موضوع منطقه
 گردد. وفصل حل

0 

 مورخ در که داشته یورو 136111 مبلغ درخواست سازمان جهاد:
 دریافت دولتی  نرخ به  یورو  622965/15 مبلغ 8/3/31 و 21/5/31
 دلیل به مانده باقی. باشد می اقدام حال در آن نهایی تسویه و نموده
 نرخ به ارز تخصیص امکان عدم بر مبنی دولت محترم هیئت مصوبه
 عدالت دیوان در مجری و نشده پرداخت کشاورزی آالت ماشین به دولتی
 .است نموده دعوی طرح اداری

گناوه مقرر  روزه کیبرای حل موضوع باقیمانده تسهیالت ارزی کارخانه تولید جوجه 
ای با وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع را گردید استانداری طی مکاتبه

 منعکس تا پیگیری الزم صورت پذیرد.
2 

 اعتبارات متمم محل از ریال میلیون 29511 مبلغ سازمان جهاد:
 توسعه بانک عاملیت به و عشایری و روستایی مناطق در پایدار اشتغال
 ریال میلیون 81111 مبلغ  84/4/33مورخ در و تصویب تعاون

 تاکنون مانده باقی ریال میلیون 81111 و نموده دریافت تسهیالت

 .دارد فیزیکی پیشرفت درصد 31 حدود و است نشده پرداخت

عشایری کشتارگاه ضامن آهو  -ت روستاییاعتبار متمم تسهیال تأمینبرای حل مشکل 
)آقای موسوی( مصوب گردید مجری طرح گزارش کاملی از مسائل و مشکالت 
ای تسهیالت منابع ملی طرح را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه

 وفصل حلوزارت کشور منعکس نماید تا با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه موضوع 
 گردد.

3 

 های شبکه و زیرساخت احداث اجرایی عملیات شروع سازمان جهاد:
 درصد 26 تاکنون که آبپخش نخیالت هکتار 9851 سطح در فرعی
 زیرساخت احداث اجرایی عملیات شروع.  است داشته فیزیکی پیشرفت

 تاکنون که سعدآباد نخیالت هکتار 2411  سطح در فرعی های شبکه و
 ، اجتماعی مطالعات. است گردیده انجام کامل طور به آن هکتار 8911
 در فشار تحت آبیاری شبکه از برداری بهره نظام و مردمی های مشارکت
 مطالعات. درصدی 16 پیشرفت با سعدآباد نخیالت هکتار 2411 سطح

 آبیاری شبکه از برداری بهره نظام و مردمی های مشارکت ، اجتماعی
  51  پیشرفت با  خشآبپ نخیالت هکتار، 9851 سطح در فشار تحت

 . درصدی

از پیشرفت فیزیکی طرح تحول  یکامل و جهاد کشاورزی گزارش یا منطقهشرکت آب 
 .کشاورزی را در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند

4 

 ،رفع مشاور شرکت عمل مبنای اینکه به عنایت با سازمان جهاد:
 و باشد می شده تکمیل کشاورزی کاداستر های نقشه اساس بر تداخالت
 کشت های الیه بایست می کشور اراضی امور سازمان دستورالعمل طبق
 مذکور های نقشه در واگذاری و اراضی اصالحات و خالصجات ، موقت
 دست در کشاورزی کاداستر های نقشه در مهم این و باشد داشته وجود
 کاداستر طرح مشاور از نقشه دریافت مح  به لذا ، باشد می تکمیل

 .گردید خواهد اقدام تجمیعی نقشه تهیه به نسبت

نمودن کارگروه رفع  تر فعالمدیریت امور اراضی نسبت به و سازمان جهاد کشاورزی 
 .اراضی کشاورزی اقدام نماید مالکیتصدور اسناد   درروندتداخل برای تسریع 

5 

 در اراضی امور مدیریت توسط شده انجام های پیگیری با سازمان جهاد:
 بر نظارت جهت نیرو اعزام به نسبت برداری نقشه سازمان 31 سال
 اقدام روز 21 مدت به کاداستر طرح اجرای در تولیدشده های نقشه
 به نیاز(هکتار هزار911) تولیدی های نقشه مساحت به توجه با که نموده
 سازمان نیروی بیشتر حضور مدت یا نظارت جهت بیشتر نیروی اعزام

 .باشد می برداری نقشه

 تر عیسرهر چه  دیتائالزم برای  یها یریگیپسازمان جهاد کشاورزی نسبت به انجام 
. در صورت نیاز داقدام نمای یبردار نقشهتوسط سازمان  شده هیتههای کاداستر  نقشه

 1 د.نیز در این خصوص اقدام نمای یزیر برنامهسازمان مدیریت و 

منابع مالی طرح  تأمینالزم برای  یها یریگیپسازمان جهاد کشاورزی نسبت به 
درصد از  91درصد از محل اعتبارات ملی و  31کاداستر کشاورزی حداقل به میزان 

 7 .دمحل اعتبارات استانی اقدام نمای



 
001 

 

 شرط به اجاره قرارداد طی دیلم ای گلخانه شهرک سازمان جهاد:
 ای لخانهگ تعاونی شرکت به 13/13/33 مورخه 33/18/21899 تملیک
 برنامه مطابق قانونی تعهدات انجام عدم به توجه با.  گردید واگذار کوثر
 در.  گردید اخذ مجری شرکت از اجرایی تعهد و اخطاریه 2 بندی زمان
 اجرایی بندی زمان برنامه با صدرالذکر شرکت سازی همگام عدم صورت
 شد خواهد اقدام قرارداد فسه به نسبت

گذار پروژه  رف یک هفته آینده نسبت به تعیین تکلیف سرمایهسازمان جهاد کشاورزی ظ
 .احداث گلخانه دیلم اقدام نماید
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 و سوابق به توجه با موضوع این پیگیری منظور به سازمان جهاد:
 الزم مکاتبات کشاورزی وزارت به تعرفه تغییر جهت و موجود مستندات
 فته استوزارت نیرو قرار نگر موردپذیرشاما  پذیرفته انجام

 

بین وزارت جهاد کشاورزی  نیماب یف یا نامه تفاهم، ها گلخانهکاهش تعرفه برذ  منظور به
و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود. بدین منظور  منعقدشدهو وزارت کشور 

 نامه تفاهم سینو شیپبا امضای استاندار محترم  یا مکاتبهسازمان جهاد کشاورزی طی 
 وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی منعکس و پیگیری نماید. مذکور را به

1 

 قانون 44 اصل کالن های سیاست اجرای راستای در سازمان جهاد:
 کاهش و مردم مشارکت توسعه بر مبنی ایران اسالمی جمهوری اساسی
 وظایف انتقال و مشارکتی مدیریت استقرار " دولت، گری تصدی
 طی "آبپخش شبکه آبیاری شیوه الحاص هکتاری 831 پایلوت مدیریت
 تشکیل قانون 88 ماده استانی کارگروه مصوبه و نامه تفاهمسه فقره 
 و آبیاری شبکه از برداری بهره شرکت مابین فی کشاورزی جهاد وزارت
 چهار دشتزار سیاه یاقوت روستایی تولید شرکت و بوشهر استان زهکشی

 .است گردیده منعقد برج

زی ظرف مدت دو هفته نسبت به واگذاری مدیریت شبکه آب سازمان جهاد کشاور
 هکتاری طرح تحول کشاورزی  به تشکل آب بران اقدام نماید. 831پایلوت 

01 

 تاکنون: شده انجامشرح عملیات  سازمان جهاد:
 موردنیاز های لولهانجام عملیات تجهیز کارگاه ، سفارش تهیه بخشی از 

 با متر میلی 8511 سایز انتقال خط مسیر تقاطع متر( ، اجرای 2111) 
 خط مسیر زنی گریدر و سازی پیاده حال در ، متر 92 طول به جاده

 3+611الی  1+111انتقال از کیلومتر 

 

 دلواری مقرر گردید: یعل سیرئکشی سد در رابطه با شبکه آبیاری و زه
مدل مالی و برگشت سرمایه طرح به سازمان  جلسه صورتالف( مستندات و 

 کشور ارسال شود. وبودجه نامهبر
ای استان جهت ریزی و شرکت آب منطقهب( مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه

 کشور پیگیری شود. وبودجه برنامهتسریع در حصول نتیجه در سازمان 

00 

کشاورزی که بیش از زمان  بخش گذاران هیسرمااز  یفهرستسازمان جهاد کشاورزی  است پذیرفته صورت الزم اقدامات سازمان جهاد:
 باشند یمپیگیری  در حالمتولی  یها دستگاهمجاز برای اخذ استعالم و دریافت مجوز از 

 02 به دفتر استاندار محترم اعالم نماید.

سازمان جهاد کشاورزی در نشستی با حضور فرمانداری، بانک کشاورزی، سازمان  است پذیرفته صورت الزم اقدامات سازمان جهاد:
قانونی برای  یها تعرفهکشاورزی و منابع طبیعی  یمهندس نظامریزی و دیریت و برنامهم

را بررسی و در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد  ها گلخانه یانداز راهاخذ مجوز و 
 مقاومتی ارائه نماید.

03 

صالح الگوی باغات را در دستور کار خود قرار سازمان جهاد کشاورزی اجرای مطالعه ا است انجام حال در الزم اقدامات سازمان جهاد:
 دهد.

04 

از وزارت نیرو توسط وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر استفاده  اخذشدهبا عنایت به مجوز  است پذیرفته صورت الزم اقدامات سازمان جهاد:
از آب دریا برای کشاورزی، نیاز به استعالم و اخذ مجوز جدید در استان از شرکت آب 

 05 .باشد ینم یا منطقه

 تهیه آرتا شرکت توسط پروپوزال و نشد اعتبار تأمین سازمان جهاد:
 شد

سازمان جهاد کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی و سایر منابع اعتباری نسبت به 
پایلوت  صورت به کند یمجدید که پساب را به کریستال نمک تبدیل  کن نیریش آبنصب 

 01 اقدام نماید.



 
000 

 

نیامده  دست به ای نتیجهدلیل عدم تخصیص اعتبار  بهسازمان جهاد: 
 است

از ایستگاه پمپاژ حاج مهدی در  یبردار بهرهاقدامات الزم را جهت  یا منطقهشرکت آب 
  دهه فجر امسال انجام دهد.

07 

ان و فراهم شدن زمینه شروع برداری از ایستگاه پمپاژ دشتستدر رابطه با تسریع در بهره است پذیرفته صورت الزم اقداماتسازمان جهاد: 
، نسبت به تسریع 33برداری در ابتدای سال کار در باغات توسط جهاد کشاورزی و بهره

 در  اتصال برذ اقدام شود.
01 

بر  کن شیرین آبمجوز نصب  68به استعالم  تاکنونسازمان جهاد: 
کشاورزی صرفاً برای مصارف گلخانه که از طرف سازمان  های چاهروی 
 است. شده داده، پاسه مثبت اند شده معرفیکشاورزی جهاد 

 

 استان یها گلخانهمورد برای  61جدید به تعداد  کن نیریش آبپیگیری صدور مجوز 

01 

جهت  ها شرکتقبل در استان به افراد و  یها سالکه در  ییها نیزمفهرست تمامی  است برنداشتهدر  ای نتیجهگرفت اما  صورت اقدامسازمان جهاد: 
استخراج گردیده و تا دو ماه آینده  نشده انجامولی تاکنون فعالیتی  واگذارشدهنجام پروژه ا

 21 به دبیرخانه ستاد جهت طرح در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه شود.

 اشکالی مجتمع و گاه چاه گلخانه مجتمع فراخوانسازمان جهاد: 
 گرفت صورت شتید منطقه بومی افراد مشارکت جهت تنگستان

خواسته فرمانداران برای مشارکت حداکثری  تأمینشرایط الزم برای  یجهاد کشاورز
 فراهم نماید . یا گلخانه یها شهرکمردم محلی در 

20 

 انجام فارس ای منطقه برذ شرکت با نامه موافقت انعقادسازمان جهاد: 
 شد

ریزی نمایند که ایستگاه پمپاژ هبرنام یا گونه به ربط یذهای اجرایی مقرر گردید دستگاه
( در دهه فجر سال جاری سعدآبادهکتاری  2411حاج مهدی سعدآباد دشتستان )طرح 

 برداری برسد.( به بهره31)سال 
22 

 از(  برداری بهره پروانه)  یا اولیه مجوز اینکه به توجه باسازمان جهاد: 
 و توسعه طرح تکمیل جهت لذا باشد می استان معدن و صنعت سازمان
 نمایند مراجعه آنجا به باید تسهیالت

داشته  تأسیسیک جواز  32سال  :تجارت وسازمان صنعت ،معدن 
 ابطال سیستمی شده و از جهاد کشاورزی اخذ گردیده است

مقرر گردید کشتارگاه جیان مرغ، طرح توسعه خود را به اداره کل جهاد کشاورزی ارائه و 
 آید. به عملهمکاری و مساعدت 
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 های کمک محل از تسهیالت ریال میلیارد 63111 مبلغسازمان جهاد: 
 پروانه و پرداخت بودجه قانون 81 تبصره موضوع استانی اعتباری و فنی
 اجراشده طرح درصد 31 از بیش -.است صادرشده سردخانه مندی بهره
 حال در باشد می خرما فراوری و خرما بندی بسته که دوم بخش - است
 تاس انجام

 

مالی برای اجرای طرح توسعه سردخانه،  تأمینپیرو درخواست آقای احمدی متقاضی 
جهاد کشاورزی استان  اداره کلمقرر گردید متقاضی نسبت به ارائه کتبی درخواست به 

اقدام و دستگاه متولی ضمن بررسی، نسبت به معرفی به بانک کشاورزی همکاری و 
 آورد. به عملاقدام مقتضی 

24 

متقاضیانی که مدارک و مستنداتی  شده ریزی برنامهن جهاد: سازما
مربوط به قبل از  ها آنغیرمجاز  حفرشدهدارند برای اثبات اینکه چاه 

است در اعتراض به رأی کمیسیون رسیدگی به صدور  8916سال 
 زیرزمینی مراجعه نماید. های آب، به کمیسیون رسیدگی به امور ها پروانه

 

حلقه چاه بالتکلیف شهرستان جم با  915قانونی تعیین تکلیف  مقرر شد فرآیندهای
 پیگیری شود. کننده عیتسرهای لحاظ مشوذ

25 

 عملیات شروع جهت مدارک و اسناد کردن آماده جهتسازمان جهاد: 
 مزرعه درون اجرایی

هکتار،  8211ناحیه به مساحت  4در رابطه با طرح نخلستان و با توجه به آماده شدن 
ماهنگی جهت بررسی موضوع و شروع کار در باغات جهت  هماهنگی تشکیل نشست ه
 21 شود.
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 هفته سه طی در سیتا بانکی تسهیالت سامانهسازمان جهاد: 
. شدند نام ثبت به موفق متقاضیان از زیادی تعداد و گردید بازگشایی
 جهت سازمان کارگروه در بررسی از پس متقاضیان این های طرح
 .گردید معرفی عامل بانک به سهیالتت از مندی بهره

مجدد سامانه سیتا تهیه و ارسال شود.  بازنمودنمتن نامه با امضای استاندار محترم برای 
ها و وثایق تسهیالتی جدید و تکمیل سهمیه در حال حاضر علیرغم آماده شدن پرونده

 27 وجود ندارد. یارانه تسهیالت امکان معرفی طرح

 و گرفت صورت ای منطقه آب به استعالم 22 حدودسازمان جهاد: 
 ندارد مانعی و شده انجام طبق روال

و اجرای پروژه  گلخانه و پیشگیری از تعدد استعالمات اداره کل راه  یسنج امکانجهت 
توزیع نیروی برذ، آب  یها شرکت، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن و یشهرساز
کشاورزی   یمهندس نظامخود را در اختیار سازمان  هشد فیتعرای، حریم عملیاتی منطقه

 و منابع طبیعی قرار دهند.

21 

به ایستگاه پمپاژ حاج مهدی  رسانی برذ عملیات منظور به شرکت برق:
میلیارد  21( هریک به میزان 31و33جهت اجرای شبکه در دو مرحله )

تخصیص  ریال میلیارد 21ریال اعتبار در نظر گرفته شد که از اعتبارات 
قسمتی از پروژه انجام گردید . از محل اعتبارات سال  33سال  شده داده
و رفع معارض نخیالت لحاظ گردید که  33مطالبات پیمانکار سال  31

در  بایست میباقیمانده است لذا  تمام نیمهتخصیصی داده نشد و پروژه 
 سال جاری لحاظ گردد. نامه موافقت

به ایستگاه پمپاژ حاج مهدی  یرسان برذعملیات شرکت توزیع برذ ضمن تسریع در 
  از آن را تا دهه فجر فراهم نماید. یبردار بهرهشرایط 
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 های چاهبرای  برداری بهره های پروانهجهت صدور سازمان جهاد: 
 شده انجامبه این صورت  ریزی برنامهتعیین تکلیف شده شهرستان جم ، 

 های پروانهالح و تعدیل در کل استان فرایند اص زمان هماست که 
تعیین  های چاهبرای  برداری بهرهانجام شود سپس مجوز  برداری بهره

تکلیف شده صادر گردد.الزم به ذکر است که این اقدامات بر اساس 
( طرح احیاء و تعادل بخشی آب زیرزمینی، منوط 9دستورالعمل شماره )

 .باشد می 8916غیرمجاز بعد از سال  های چاهبه پر کردن 

 

 983های تعیین تکلیف شده شهرستان جم )برداری برای چاهصدور پروانه بهره منظور به
حلقه چاه( مقرر گردید شورای حفاظت استان به ریاست استاندار محترم تشکیل و 

 اقدامات مقتضی انجام شود.

31 

خالصه به سازمان جهاد کشاورزی  یها پروندهنسبت به ارسال  یا منطقهشرکت آب  باشد می اقدام دست درسازمان جهاد: 
 د.حداکثر ظرف یک هفته آینده اقدام نمای

30 
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عدم حصول نتیجه  در دست اقدام   انجام نشده انجام شده  
 علیرغم پیگیری 

 سایر

 1931وضعیت مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سال 

 کشاورزی و منابع طبیعی
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زیستمحیطموضوع:

 ردیف عنوانمصوبه شدهانجامنتایجاقدامات

مشکالت عدیده و پیگیری این اداره، انبار مکانیزه  باوجود: زیست محیط
گرانوله پذیرش  صرفاًحجم پذیرش و قابلیت انواع گوگردهای تولیدی )  ازنظر
( و تداوم این وضعیت موجب تشکیل پرونده قضایی در این باب شود می

و پس از تشکیل پرونده قضایی و طی شدن  اخیراًاست   ذکر بهگردید. الزم 
حمل  های کامیونروند رسیدگی به پرونده اقداماتی جهت سرپوشیده نمودن 
این موضوع در  صورت پذیرفته که در حال حاضر عملیاتی نگردیده است.

 .باشد میمرحله طراحی و اصالح 

حفاظت  اداره کلمنظور رفع آلودگی محیطی، مقرر شد با پیگیری فرمانداری و به
استان موضوع ممنوعیت انبارش گوگرد تولیدی واحدهای مستقر در  ستیز طیمح

 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در انبارهای روباز، پیگیری و اجرا شود.    

0 

نهایت همکاری را با متقاضیان جهت  زیست محیطاداره کل : زیست محیط
اما به دلیل کمبود کارشناس،  آورد می عمل بهپاسخگویی در اسرع وقت 

 .گیرد میساعت انجام  24امکانات و خودرو برخی استعالمات بیشتر از 

کل اجرای قانون هوای پاک و تسریع در فرایند صدور مجوزها، اداره  منظور به
و  ها شهرکنسبت به صدور مجوز برای واحدهای صنعتی مستقر در  ستیز طیمح

حداکثر ظرف مدت  اند نمودهدریافت  یطیمح ستیزنواحی صنعتی که از قبل مجوز 
 ساعت پس از معرفی به آن دستگاه  اقدام نماید. 24

2 

مدیریت سواحل استانداری در نیمه دوم  جلسه صورت استناد به: زیست محیط
مقرر گردید جهت برسی موضوع این شرکت در خصوص  8931ال س

به این اداره کل  ربط ذیاستحصال زمین از دریا نسبت به ارائه استعالم مرجع 
 قبالًاقدام نماید که تاکنون استعالمی ارسال نشده است. متقاضی مذکور 

بدون اخذ مجوزهای الزم برخالف قوانین و مقررات مبادرت به تخریب 
 م دریایی و استحصال زمین از دریا نموده استاکوسیست

 یطیمح ستیزبررسی و رفع مشکل شرکت رایان پلیمر برای اخذ مجوز 

3 

 استان شمال اقتصادی ویژه منطقه یطیمح ستیز ارزیابی  تائیدیه همکاری در اخذ  است گرفته انجاممکاتبات و پیگیری : زیست محیط
 کشور ستیز طیمح بوشهر از سازمان

4 

روند صدور مجوز  دادن قراراین اداره کل با در اولویت : زیست حیطم
هکتاری رود شور شمالی بالفاصله  192طرح پرورش میگوی  محیطی زیست

نموده  25/88/31بعد از ارسال گزارش ارزیابی استانی طرح مذکور در مورخ 
  آن بعد از طی مراحل اداری صادر گردید محیطی زیستمجوز  نهایتاًکه 

 پیگیری و تسریع گردد. رود شورشهرک شیالتی  یطیمح ستیزب شد مجوز مصو

5 
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مقدمه

هاي محوري اقتصاد مقاومتی است و استان بوشهر به لحاظ برخورداري رونق توليد و ایجاد اشتغال از سياست

تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ، میفرد منحصربهو بعضاً  نظير کموان هاي بالقوه و بالفعل فرااز ظرفيت

 هاي پيشرو در سطح کشور باشد. استان ازجمله

 وخاک آببرداري بهينه از منابع هاي جدید بندري و محورهاي مواصالتی و خدمات مرتبط، بهرهایجاد ظرفيت

هاي گردشگري و آب شرب پایدار، توسعه زیرساخت نتأميوري منابع آب در بخش کشاورزي، و افزایش بهره

 هاي مهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوده است. رویكردها و برنامه ازجملهپروري هاي آبزيفعاليت

هزار ميليارد  97پروژه با در نظر گرفتن رویكردهاي فوق با حدود  39تعداد  7989در سال بر همين اساس 

شود. فرصت شغلی جدید ایجاد می 9869ها، تعداد برداري از آنمصوب شده است که با بهرهریال براي استان 

نفر در  6979همچنين اجراي طرح تحول کشاورزي شهرستان دشتستان )طرح نخلستان( موجب تثبيت اشتغال 

 شود.بخش کشاورزي می

 
 ک دستگاه اجراییبه تفکی 1931های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر در سال  پروژه: 1جدول 

 تعدادپروژه عناویندستگاهاجرایي
اعتبارپروژه

 )ميليارد ریال(

اشتغال

 )نفر(

 13 191 7 شرکت آب و فاضالب شهري

 75 3353 7 شرکت آب و فاضالب روستایی

 73 6173 3 ايشرکت آب منطقه

 6318 78516 3 سازمان جهاد کشاورزي

 53 133 7 درمانی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی

 3335 37135 6 کل شيالت اداره

 -  353 7 کل منابع طبيعی و آبخيزداري اداره

 133 31393 7 کل صنعت، معدن و تجارت اداره

 733 7986 9 دستی و صنایعکل ميراث فرهنگی، گردشگري  اداره

 -  953 7 کل کميته امداد امام خمينی )ره( اداره

 13 13 7 ايونقل جاده لره کل راهداري و حمادا

 335 9698 9 کل بنادر و دریانوردي اداره

 9869 97133 24 جمعکل
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 به شرح ذیل است:   7989در پایان سال طرح و پروژه اقتصاد مقاومتی  39پيشرفت فيزیكی  عملكرد وضعيت

  درصد 733با پيشرفت فيزیكی طرح/ پروژه  1تعداد 

  درصد 733زیر تا  17پيشرفت فيزیكی  طرح/ پروژه در محدوده 9تعداد 

  درصد 13تا  57طرح/ پروژه در محدوده پيشرفت فيزیكی  7تعداد 

  درصد 53تا  97طرح/ پروژه در محدوده پيشرفت فيزیكی  6تعداد 

  درصد 93طرح/ پروژه در محدوده پيشرفت فيزیكی صفر تا  1تعداد 

 
 

  شود.قاومتی استان بوشهر به تفكيک ارائه میهاي مصوب اقتصاد مها و طرحدر ادامه مشخصات پروژه

 

صادمقاومتياستانتاقهایاختصاصيمرتبطبامشخصاتپروژه
 

 درشهرستاندشتستانکنشیرینآبواحد2احداث .7

هاي درمان مرتبط کاهش هزینه درنتيجهباال و  باکيفيتاز آب شرب مردم در استفاده حفظ سالمت عمومی 

 کارگيري بهباشد همچنين اجراي این پروژه اشتغال و از اهداف اصلی این پروژه میسالم با مصرف آب شرب 

هزار  75 تأمين، ميليارد ریال 191 بااعتبارروژه همراه خواهد داشت. این په نيروهاي متخصص و ساده را ب

در پی  روستاهاي مسير آن راآب شرب براي شهرهاي آب پخش، سعدآباد، وحدتيه و  روز شبانهدر  مترمكعب

 .بينی گردیده استنفر در این پروژه پيش 13اشتغال  . همچنين ایجادداشت خواهد

 

 

سیرافکنشیرینآباحداث .2

است که با انتقال آب از دریا  هایی کن شيرین آب تأسيس، آبی کمبحران در دهه اخير براي حل  مؤثراولين گام 

با ميليارد ریال،  3353 بر بالغ بااعتبارياین پروژه  .دآورفراهم میرا  مردممصرفی  و تصفيه آن، آب آشاميدنی

هاي نفتی شهرستان جم آب شرب روستاهاي مرکزي و شهرک ،روزآب در شبانه مترمكعبهزار  39ميزان توليد 

 .باشد میدرصد  93،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  .نمایدتأمين میرا 
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 دلواریعليرئیسکشيسداحداثشبکهآبیاریوزه .4

برداري بهينه از منابع آبی و بحران آبی نيازمند اتخاذ تدابيري براي حفظ و بهره  رياخ هاي سالی خشکوجود 

آب  را به دنبال  هدررويشده و  یسال دچار فرسودگ 53از  شيب یبا قدمت آبپخش آبياري شبكه. هستموجود 

 یبه اراض يادیساالنه خسارات زو  افتهی انیالدست شبكه جراز با يادیز یفصل يهاليمس یطرف ازدارد. 

از  هاليکنترل مسو   فشار تحتآبپخش به  شبكه لیتبد نماید. لذا بامیها وارد ها و زهكشانالو ک يکشاورز

 شود.هاي ناشی از آن جلوگيري میاز هدر رفت آب و خسارت ،يريخأت يساخت بندها قیطر

خيري در برابر سيالب از طریق احداث سدهاي تأاندمان آبياري در شبكه و حفاظت ارتقاء ر باهدفاین پروژه 

 د.برداري برسبه بهره 7133د تا سال شومی بينی پيشو  قرارگرفتهکار ميليارد ریال در دستور  6533 بااعتبار

 .باشد میدرصد  65،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال 
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 سازیایستگاهپمپاژحاجمهدیبهینهتکمیلخطانتقالو .1

 سعدآباد بخش کشاورزي اراضی از هكتار 9133 دشتستان شهرستان در واقع دالكی زهكشی و آبياري شبكه

 ویژه به نخيالت مصرفی نياز تأمين رودخانه این آب دهی شدید کاهش  با و فعلی شرایط در. دارد پوشش تحت را

 تأمين بر عالوه نخيالت از هكتار 3133 آبی نياز جبران منظور به لذا. باشدینم پذیرامكان سال گرم هاي ماه در

باشد. این پروژه می مدنظر نيز آبياري شيوه اصالح مهدي حاج پمپاژ ایستگاه واسطه به شاهپور رودخانه از آب

ان و تثبيت جویی در مصرف آب و افزایش درآمد کشاورزميليارد ریال به هدف صرفه 373 بر بالغ بااعتباري

 .باشد میدرصد   95،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  .است قرارگرفته موردتوجهشتغال، ا

 
 

 

 طرحتحولکشاورزیدرشهرستاندشتستان .3

-بهره و راندمـان با و ايحوضچه و غرقابی روش به زهكشی و آبياري هاي شبكه در واقع هايخلستانن آبياري

 و آبياري هايشبكه در اخير، دهه یک سالی خشک سخت شرایط رغمعلي. گيردمی صورت ينپای بسيار وري

 هر توليدي محصول و یافته اختصاص آب مترمكعب 773 قریب متوسط طور به نخل اصله هر ازاي به زهكشی

 آب ليتر 1333 تا 9533 هر مصرف ازاي به که طوري به است، کيلوگرم 93 از کمتر ميانگين طور به نيز نخل اصله

  .یابد تغيير فعلی خرماي ارقام و آبياري شيوه دارد ضرورت لذا شود،می توليد خرما کيلو یک

 بازده کمرف آب و اصالح واریته و ارقام جویی در مصصرفه باهدفميليارد ریال و  76731 بااعتبارپروژه فوق 

وري دستاوردهاي این پروژه ارتقاء بهره رینت مهم. از ه همراه خواهد داشت، اصالح و نوسازي نخيالت را بخرما

پيشرفت فيزیكی  توان نام برد.ز افزایش توليد و صادرات خرما میفرصت شغلی و ني 5911و ایجاد مصرف آب 

 .باشد میدرصد  93،  7989این پروژه تا پایان سال 
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 هکتارگلخانه411احداث .6

-آب منابع از رویهبی برداريبهره و آسمانی نزوالت کمبود و خشک نيمه و خشک منطقه در استان شدن واقع

 منظور همين به. است شده استان کشاورزي بخش در توليد و عملكرد کاهش به منجر زیرسطحی و سطحی هاي

 افزایش امكان و وخاک آب محدود منابع از بهينه استفاده اقليمی، عوامل کنترل امكان دليل به گلخانه ایجاد

  .شودمی محسوب ضرورت یک سطح واحد ازاي به توليد وريبهره

، آزاد شدن کاهش مصرف آب، کاهش ریسک توليد باهدفيارد ریال و ميل 9133 بر بالغ بااعتبارياین پروژه 

. از دستاوردهاي مهم است قرارگرفته موردتوجهمحصول  اراضی و تدوین الگوي کشت مناسب و ارتقاء کيفيت

هاي برابري مصرف آب به نسبت ميزان محصول توليدي، ایجاد فرصت 33کاهش از توان احداث گلخانه می

و امكان  توليدکنندهشغلی بيشتر، امكان توليد محصوالت خارج از فصل، گردش مالی فراوان در طول سال براي 

 هزار تن محصوالت باکيفيت نام برد. 63توليد 
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 کلینیکتخصصيوفوقتخصصيبوشهر .1

 يازهايبا نکمی و کيفی این فضاها متعلق به دانشگاه و عدم تناسب  یدرمان ياهافض یبه فرسودگبا توجه 

 ،هاي درماناستان فارس و افزایش هزینه ویژه بهها از بيماران به سایر استان توجهی قابلو مراجعه بخش  دیجد

 ورت دارد.ضر وزارت بهداشت يدر شهر بوشهر مطابق با استانداردها یو فوق تخصص یتخصص کينيکل احداث

در قالب  ایجادشدههاي به شهروندان و با ظرفيت رسانی خدمات تيظرف شیافزااین پروژه در راستاي 

هاي درمانی و نيز ارتقاء سطح خدمات درمانی به بيماران و کاهش هزینه باهدفخصوصی و  -مشارکت عمومی

ميليارد برآورد شده که نتایجی  133روژه شود. اعتبار این پها اجرا میگذاريمشارکت بخش غيردولتی در سرمایه

فرصت شغلی  53فضاهاي درمانی استان و ایجاد  کل بهمترمربع فضاي درمانی و تخصصی  6533افزایش  از قبيل

 .باشد میدرصد  15،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  همراه خواهد داشت.ه را ب

 

 
 

 تشهرکشیالتيزیارهایزیرساختاجرای .9

وجود فشار فزاینده بر منابع آبزي، کاهش ذخایر آبزیان دریایی، افزایش جمعيت و گسترش بيكاري در مناطق 

متعدد و عدم امكان  هاي سالی خشکساحلی، مهاجرت روستایيان ساکن در مناطق ساحلی به سایر نقاط، وجود 

 ازجملهپروري تانسيل براي آبزيکشت و داراي پ غيرقابلکشاورزي، وجود اراضی شور و هاي گسترش فعاليت

 باشد. دالیل اجراي این طرح می

 موردنيازپروتئين  تأمينامنيت غذایی کشور و  تأمينارتقاء سهم محصوالت شيالتی در  باهدفاین پروژه 

به  7133سال در د شوبينی میآغاز گردیده و پيش 7981ميليارد ریال در سال  7315 بر بالغ بااعتباريجامعه 

تن ميگوي پرورشی، کاهش فشار بر ذخایر دریایی، افزایش صادرات و  9333رسد و نتایجی چون توليد بم اتما

پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  همراه خواهد داشت.ه ارزآوري و نيز کاهش فشار بر ذخایر دریایی را ب

 .باشد میدرصد  73،  7989
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 شماليشهرکشیالتيرودشورهایزیرساختاجرای .8

شيالتی  هايها در شهرک است که این طرح ها آنهاي پشتيبان  یكی از نيازهاي پرورش آبزیان اجراي طرح

هاي بسيار زیادي است با ایجاد این  پروري داراي ظرفيت ستان بوشهر در عرصه شيالت و آبزيا .شود ایجاد می

توجه به بخش شيالت و ایجاد شهرک  .دشوگذاران در این عرصه فراهم می ها شرایط حضور سرمایهشهرک

 .خواهد شدشيالتی عالوه بر ایجاد اشتغال و توسعه منطقه منجر به افزایش چشمگير توليد انواع آبزیان دریایی 

امنيت غذایی کشور و  تأمينارتقاء سطح محصوالت شيالتی در  باهدفميليارد ریال  6333 بااعتباراین طرح 

 موردتوجهمطلوب  نتایجهاي شغلی جدید و بسياري آثار و و ایجاد فرصت نتایجی چون افزایش رونق توليد

 .باشد میدرصد  95،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  است. قرارگرفته
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 4پروریدلوارهایآبزیتکمیلزیرساخت .71

وجود آب کافی در برخی از  رغم به. هاي توليد پروتئين حيوانی استترین راهپروري یكی از اقتصاديآبزي

گيري از بهرهاز طرفی، است که براي کشاورزي مناسب نيست.  اي گونه به، کيفيت زمين و خاک استانمناطق 

  .پروري عملی استها براي آبزيبسياري از این زمين

 ينتأمامنيت غذایی کشور و  تأمينارتقاء سهم محصوالت شيالتی در  باهدف 9پروري دلوار پروژه آبزي

مقاومتی  اختصاصی ستاد اقتصاد هاي پروژهیكی از گذاري، سرمایهميليارد 793 حجم جامعه با موردنيازپروتئين 

دستاوردهاي مهمی چون ، مناطق ساحلی رونق اقتصاديکاهش فشار بر ذخایر دریایی و و ضمن باشد استان می

 ه همراه خواهد داشت.ال را بس تن ميگو در کل مجتمع طی یک 3313فرصت شغلی جدید و توليد  733

 .باشد میدرصد  93،  7989هكتار بوده تا پایان سال  5پيشرفت فيزیكی فاز یک این پروژه که 

 

 
 

 احداثوتوسعهمزارعپرورشمیگودرسایتشیف .77

باشد توجه به توسعه و احداث این استان بوشهر پيشتاز صنعت تكثير و پرورش ميگو در کشور می ازآنجاکه

 بوده است.  موردتوجهع هميشه مزار

بينی آغاز گردیده و پيش 7981ميليارد ریال در سال  3153 بر بالغ گذاريحجم سرمایهپروژه سایت شيف با 

فرصت شغلی جدید در کل شهرک، توليد  133پایان پذیرد. این پروژه نتایجی چون ایجاد  7133شود تا سال می

همراه ه ار بر ذخایر دریایی و افزایش صادرات و ارزآوري را بتن ميگوي پرورشی در سال، کاهش فش 1913

 .باشد میدرصد  63،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  خواهد داشت.
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 توسعهطرحپرورشماهيدرقفسپروتئینگسترسینا .72

ير با توجه به باشد که در سنوات اخمی پروري آبزيهاي متداول در در قفس یكی از روشماهی پرورش 

هایی با اشكال و در این روش از قفساست. اکثر کشورهاي دنيا واقع گردیده  موردتوجهمزایاي خاص خود 

ها . این طرحشودواقع می مورداستفادههاي مدنظر اي و گونههاي مختلف بنا به شرایط محيطی و منطقهجنس

سبت به پرورش ماهی در استخرهاي خاکی یا کاهش هزینه نهایی مانند مزیت،  اشتغالایجاد عالوه بر 

تر، سهولت در مشاهده و بررسی ميزان تغذیه ماهی، سهولت و  هزینه تر و کم هاي مداربسته، مدیریت آسان دستگاه

  .ها در مقایسه با استخرهاي خاکی اشاره کرد ها و بيماري اقتصادي بودن درمان عليه انگل

 3333 گذاري، با حجم سرمایهامنيت غذایی کشور تأمينشيالتی در  حصوالتارتقاء سهم م باهدفاین پروژه 

تن ماهی در سال  هزار 33فرصت شغلی جدید و توليد  733ایجاد  ازجملهنتایجی  شود واجرا می ميليارد ریال

 .باشد میدرصد  33،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  توان اشاره کرد.می
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 پروریشهرکشیالتيدیلمشماليهایآبزیتتکمیلزیرساخ .74

هاي پرورش ماهی و ميگو  پروري است و توسعه طرحنظيري براي آبزي هاي کم استان بوشهر داراي ظرفيت

  .تواند گامی مؤثر در راستاي تحقق شعار سال یعنی جهش توليد باشد می

معه و ارتقاء محصوالت شيالتی در جا موردنيازپروتئين  تأمين باهدفپروژه شهرک شيالتی دیلم شمالی 

 فرصت شغلی  353که ایجاد شود ميليارد ریال اجرا می 8533گذاري امنيت غذایی کشور و حجم سرمایه تأمين

  .باشداز نتایج آن میميگوي پرورشی در سال  هزار تن 33.1توليد جدید و 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 اراضياستانهزارهکتار34اجرایعملیاتآبخیزداریدر .73

 فشار وبخش صنعت  توسعه و جمعيت افزایش و اخير ساليان طی پياپی هاي سالی خشک بارندگی، کاهش

-می آن عواقب از که است داشته دنبال به را خاک فرسایش و آبی کم بحران آبی، منابع و اراضی به آن از حاصله

 ریسک نخيالت، و مرکبات باغات به آسيب ها،چاه از برخی شدن خشک ،زیرزمينی هاي آب سطح افت به توان

 منابع توسعه باهدف لذا نمود، اشاره محيطی زیست مشكالت و کشاورزي بخش در اشتغال کاهش توليد، باالي

  .باشدمی ضروري آبخيزداري طرح اجراي آینده توسعه به نگاه با خاک فرسایش از جلوگيري و زیرزمينی آب

اي آب زیرزمينی، جلوگيري از فرسایش خاک و کنترل و مهار سيالب هاین پروژه با اهداف تقویت سفره

از رواناب  مترمكعبميليون  71.5و استحصال بيش از  قرارگرفتهميليارد ریالی در دستور کار  353 بااعتبار

برداران بخش فر فرصت شغلی، تثبيت اشتغال بهرهن 658هاي آب زیرزمينی، ایجاد سطحی در جهت تقویت سفره

 .باشداز نتایج آن میزي و دستيابی به حد مجاز فرسایش خاک در منطقه کشاور
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 واحدیوتیلیتيپتروشیميمتانولکاوهاندازیراه .73

امكان تأمين  ،جنوبی پارس جدید فازهاي اندازيراه به توجه با گاز منابع فراوانی به دليل بوشهر استان در

 دهدمی نشان محصول این جهانی توليد روند که درحالی .دارد ودوجاز این طریق  متانول توليد واحدهاي خوراک

 نياز نيز کشورها این نبوده و اقتصادي دیگر گاز قيمت بودن باال دليل به اروپایی کشورهاي و آمریكا در توليد که

 اینكه بر عالوه محصول این توليد لذا کنند، وارد عربستان و ایران نظير کشورهایی از بایستی متانول به را خود

 زاییاشتغال در پتروشيمی دست پایين صنایع خوراک عنوان به آینده تواند درمی شودمی صادر مستقيم صورت به

  .باشد داشته نقش کشور براي ثروت توليد و

با اهدافی چون  رود میآغاز گردید و انتظار  7999ميليارد ریال از سال  31393 بااعتبارپروژه متانول کاوه 

پتروشيمی، نتایجی چون افزایش  دستی پایينسهم کشور در صادرات این محصول و تهيه خوراک صنایع افزایش 

 همراه داشته باشد.ه صادرات پتروشيمی و جذب فناوري نوین در جهت ارتقاء کيفيت بازارهاي داخلی را ب

 ه است.و به پایان رسيد باشد میدرصد  733،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال 

 

 
 

 



 
021 

 

 احداثاقامتگاهبومگردیقلعهسينیز .76

 ساحل کيلومتر 876 داشتن با بوشهر استان زمينه این در د،ندار گردشگري توسعه در ثريمؤ نقش سواحل

 روستاي در نيز سی برمگردي اقامتگاه ،استان در صنعت این توسعه باهدف لذا دارد، زمينه این در باالیی پتانسيل

  .گرددمی احداث منطقه بومی و طبيعی محيط بر یمبتن دیلم حصار

 33 بر بالغ گذاريسرمایههاي شغلی جدید، با جذب گردشگر به منطقه و ایجاد فرصت باهدفاین پروژه 

رود موجب افزایش درآمد مردم بومی و ترویج آگاهی فرهنگی و کمک به ميليارد ریال آغاز گردیده و انتظار می

 .باشد میدرصد  83،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  ردد.ها در منطقه گحفظ سنت

 
 احداثهتلآقابابایي .71

کيلومتر مرز  891در توسعه گردشگري دارد، در این زمينه استان بوشهر با داشتن  مؤثريسواحل نقش 

 يازهاين يخگوپاس ،ي استانگردشگري فعلی ها رساختیزساحلی پتانسيل باالیی در این زمينه دارد اما 

 در شهرهاي ساحلی توسعه یابند.  ویژه بهها باشد لذا بایستی این زیرساختگردشگران نمی

د تا شومی بينی پيشآغاز گردید و  7989ل از سا گذاري،سرمایهميليارد ریال  91پروژه احداث این هتل با 

هاي استان و توسعه زیرساخترسد. این پروژه با اهداف توسعه صنعت توریسم در ببه پایان  7988سال 

 همراه خواهد داشت.ه فرصت شغلی را ب 38مراکز اقامتی مناسب و ایجاد حداقل  تأمينگردشگري، نتایجی چون 

 .باشد میدرصد  93،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال 
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 احداثهتلپتروجم .79

 متخصصان، تردد پتروشيمی، و زگا نفت، صنایع گسترش لحاظ به استان جنوبی هايشهرستان در

 هاي زیرساخت بایستی لذا ،باشد می بسيار صنایع این در شاغلين هايخانواده و ایرانی و خارجی کارشناسان

 شود. فراهم منظور بدین الزمو گردشگري  اقامتی

ا ب پتروجم ستاره 1 هتل احداث کنگان شهرستان در گردشگري هاي زیرساخت تكميل براي اساس همين بر

اشتغال و درآمد و توسعه  ، ایجادو اهدافی نظير توسعه صنعت توریسمميليارد ریال  7183 گذاريسرمایه

دستاوردهایی چون  و قرارگرفتهدر دستور کار  7988برداري در سال بهره بينیبا پيشهاي گردشگري زیرساخت

رفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال پيش مراکز اقامتی را در پی خواهد داشت. تأمينفرصت شغلی و  96ایجاد 

 .باشد میدرصد  95،  7989

 

 
 

 واحدمسکنمددجویان7111احداث .78

مسكن مناسب و مقاوم از  تأمينو  هيخانواده بوده و ته کی يو ضرور هياول يازهايمسكن از ن نكهینظر به ا

از  خانوار 7333 تعداد نكهیه به اتوج با است، لذاامداد خارج  تهيکم انیخصوص مددجوهب ریپذبيتوان قشر آس

باشد. این پروژه می يمسكن ضرور تأمينراستا  نيدر هم ،باشندیمقاوم م ريمسكن غ يدارا ایفاقد و  انیمددجو

در سال  مناسباد سرپناه اء سطح کيفی زندگی مددجویان و ایجارتق باهدفميليارد ریال  953 بر بالغ بااعتبار

پيشرفت . برداري رسيده و واگذار شودکامل به بهره طور به 7133رود تا سال می ده و انتظاریآغاز گرد 7981

 .باشد میدرصد  53،  7989فيزیكی این پروژه تا پایان سال 
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 مجتمعخدماترفاهيدرسطحاستان3احداث .21

 بين ايجاده ونقل حمل گسترش باعث فارسخليج با جواري هم و بوشهر استان ساحلی و بندري هايقابليت

 هايمجتمع احداث مسافران و رانندگان رفاه افزایش منظور به راستا این در. است شده کشور مرکز با بندر این

 خدمات مجتمع شامل استان پرتردد محورهاي در پروژه زیر 1 شامل پروژه این. است ضروري رفاهی -خدماتی

 مجتمع ریگ، بندر -بوشهر محور در نژاد ريبوشه رفاهی خدمات مجتمع دیلم، -گناوه محور در معتمد رفاهی

 محور در بوشهر روستایی تعاون اتحادیه رفاهی خدمات مجتمع و بهبهان -دیلم محور در رتبه رفاهی خدمات

 همچونميليارد ریال برآورد گردیده و اهدافی  13این پروژه  گذاريحجم سرمایه .است برازجان – بوشهر

سازي ترافيک هاي ترافيكی و روانکاهش مزاحمت، موردنيازبه خدمات  ان و مسافراندسترسی سریع رانندگ

 خواهد داشت. دنبال بهرا ، ها جادهاي و افزایش ضریب ایمنی جادهکاهش ميزان تصادفات و همچنين ها جاده

 رسيده است. برداري بهرهو به  باشد میدرصد  733،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال 

 

 
 

 اثپایانهکانتینریمجتمعبندریجزیرهنگینبوشهراحد .27

 ترینکوتاه بودن دارا و فارس خليج حاشيه کشور 5 با مجاورت دليل به بوشهر بندر ویژه هايظرفيت باوجود

 حدود کانتينري پایانه ظرفيت با بندر این کشور، مرکزي هاياستان با همچنين کویت و قطر کشورهاي با فاصله



 
021 

 

 به کانتينري پایانه ظرفيت طرح این اجراي با و نيست منطقه نيازهاي به پاسخگویی به قادر TEU هزار 933

 خواهد منطقه تجارت از کشور سهم افزایش و واردات و صادرات تسهيل موجب و یافته افزایش TEU هزار 633

  .شد

 آغازشده 7981رد ریال از سال ميليا 3513 بر بالغ گذاريیهسرماجزیره نگين بوشهر با پایانه کانتينري پروژه 

 . به اتمام برسد 7988سال در رود و انتظار می

 

 احداثتأسیساتزیربنایيمجتمعبندرینگین .22

  را بندر فعاليت گسترش پشتيبانی، اراضی و اسكله تأمين بخش دو هر در بوشهر بندر هايمحدودیت

 سيستم تقویت و کانتينري هاي محوطه مجدد ساماندهی براي اقداماتی گذشته سنوات طی. ساختمی غيرممكن

 قدیمی بندر تنگناي رافع ليكن بخشيد، بهبود حدودي تا را بندر فعاليت بازدهی که است شده انجام  بار تخليه

 مطالعات، مثبت نتایج دیگر سوي از است، نبوده کرانه پس اراضی و جدید هاي اسكله تأمين جهت از بوشهر

 دریایی، تجارت و بندري خدمات حوزه در گذاري سرمایه براي تقاضا وجود و تهگذش سنوات طی بار تقاضاي

 . نماید می الزامی را آن در گذاري سرمایه و  نگين جزیره اراضی از برداري بهره

   اجرا غيره و برق پست ارتباطی، هايراه نظير نگين جزیره زیربنایی تأسيسات احداث منظور به طرح این

 تأمينميليارد ریال برآورد گردیده و اهدافی چون رونق اقتصادي بندر بوشهر و  593ین پروژه اعتبار ا .شودمی

و  نيازها پيشت. ایجاد نيازهاي آتی بندر بوشهر در حوزه خدمات بندري و تجارت دریایی را دنبال خواهد داش

اي از طریق ء ایمنی منطقهگذاري در آن و ارتقاهاي مختلف سرمایهسيساتی جزیره نگين براي بخشالزامات تأ

،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  از نتایج آن خواهد بود. غيرعاملهمسویی طرح با اصول پدافند 

 .باشد میدرصد  53

 

 پایانهصادراتيوترانزیتيجزیرهنگین .24

-گروه سایر در و گومي و جاتصيفی ،سبزیجات انواع خرما، مانند کشاورزي محصوالت بخش در بوشهر استان

 .است صادراتی ظرفيت داراي صنعتی کاالهاي از بسياري و دستی صنایع انواع فرش، قبيل از کاالیی هاي

 اصفهان، فارس، ویژه به) کشور مرکزي هاي استان با نزدیک فاصله و مرکزیت دليل به بوشهر بندر این بر عالوه

 و تجهيزات اوليه، مواد واردات و توليدي محصوالت صادرات اصلی مبادي از یكی کنونی شرایط در( یزد و تهران

 خواهد تقویت کارکرد این ریلی شبكه به بوشهر بندر بااتصال که شودمی محسوب هااستان این توليد خطوط

 از یكی فارسخليج حوزه کشورهاي و cis کشورهاي ترانزیتی مسير در بوشهر بندر گرفتن قرار همچنين .شد

  رود.می شمار به کاال ترانزیت در نقش افزایش جهت بندر این هايمزیت ترین مهم

-رقابت ظرفيت افزایش راستاي در نگين جزیره در ترانزیتی و صادراتی پایانه احداث فوق، موارد به توجه با

-یهميزان سرما .رودمی شمار به ترانزیت و صادرات افزایش جهت بوشهر بندر هاي مزیت از بهتر استفاده و پذیري
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اد بستر مناسب جهت به اهدافی چون ایجبا اجراي آن، ميليارد ریال برآورد گردیده و  568این پروژه  گذاري

هاي صادراتی استان، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفتی، فراهم گيري از پتانسيلصادرات و بهره

ت ترانزیت محصوالت صادراتی و ... ر جههاي بندر بوشهجهت استفاده از مزیت موردنيازهاي نمودن زیرساخت

 .باشد میدرصد  35،  7989پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  .یافت دستتوان می
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هایعمرانيواگذاریطرح

ی است که در آن بخش عمومی )دولت و سایر نهادهاي حكومتی( خصوصی مكانيزم -مشارکت عمومی

هاي بخش  ، سالمت، آموزش و ...( از ظرفيتونقل حملخدمات زیربنایی )اعم از آب و فاضالب،  تأمين منظور به

 نمایند. خصوصی )اعم از دانش، تجربه و منابع مالی( استفاده می

خصوصی  نهاد یکت از چارچوبی قراردادي مابين خصوصی عبارت اس -در یک تعریف کلی، مشارکت عمومی

شود. در این  ارائه خدمات زیرساختی به مردم با کمک بخش خصوصی ایجاد می باهدفعمومی که  نهاد یکو 

بخش خصوصی در ارائه خدمات زیرساختی را در سطوح مختلفی )مانند   توان وظایف و مسئوليت تعریف می

 وجودبينی نمود که باعث به  ( پيشبرداري و ... ، تعمير و نگهداري، بهرهمالی، طراحی و ساخت، مدیریت تأمين

 هاي مختلف مشارکت خواهد شد. مدل آمدن



 خصوصي-ضرورتاستفادهازمشارکتعمومي

  ؛موردنظربراي ساخت زیربناهاي  موردنيازغلبه بر مشكل منابع مالی محدود در قبال حجم منابع مالی 

 گذار و  هاي زیرساختی به سياست برداري در پروژه گذاري، اجرا و بهره سرمایه ضرورت تغيير نقش دولت از

 مقررات و ناظر بر کيفيت و کميت ارائه خدمات؛ کننده تنظيم

  برداري و ارائه خدمات به همراه  هاي عمومی توسط بخش خصوصی، بهره مالی پروژه تأميناجرا و

 اي از ریسک از دولت به بخش خصوصی؛ هگذاري توسط بخش خصوصی و انتقال بخش عمد سرمایه

 شده، خش خصوصی از طریق کاهش بهاي تمامها توسط ب وري، کارایی و اثربخشی انجام پروژه افزایش بهره

 افزایش سودآوري با حفظ کيفيت اجراي طرح؛ درنتيجهجویی در منابع و  صرفه

 برداري  مطالعه و طراحی، اجرا و بهرههاي جدید در هر یک از مراحل  ایجاد انگيزش در نوآوري و خلق ایده

 ها؛ وري پروژه و افزایش بهره

 اي  هاي سرمایه هاي تملک دارایی گذاري در طرح تر و متناسب با شرایط سرمایه تعریف فرآیند رقابتی ساده

 در مقایسه با قانون برگزاري مناقصات؛

 و در دوران احداث پروژه اي  بودجه گيري دولت به سمت کاهش حداکثري اختصاص منابع مالی جهت

جهت خرید تضمينی محصول پروژه در دوران  گذاران سرمایهتأکيد بر اختصاص منابع مالی پایدار به 

 برداري؛ بهره

 ارتقاي کيفيت و توسعه پایدار در تأسيسات و خدمات زیرساختی. 
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 خصوصيدراقتصادمقاومتي-نقشمشارکتعمومي

 عنوان بههاي زیرساختی کشور،  مالی و اجراي پروژه تأمينخصوصی در  -استفاده از الگوي مشارکت عمومی

 هاي تحقق اقتصاد مقاومتی در راستاي کاهش اتكا به درآمدهاي نفتی است. یكی از راه

ي اقتصادي کشورها به  عوامل مهم و حياتی در رشد و توسعه ازجملههاي مختلف زیرساختی  اجراي پروژه

 منظور بههاي عمرانی  ها از منابع درآمدي خود در راستاي اجراي انواع پروژه دولت رود. در این راستا شمار می

 بالطبعر بيشتر باشد در کشو اجراشدههاي عمرانی  کنند. هرچه ميزان پروژه افزایش رفاه عمومی استفاده می

اجراي  مثال عنوان بهکشور توانایی رشد بيشتري را خواهد داشت و به دنبال آن رفاه عمومی افزایش خواهد یافت. 

ریلی، خطوط هوایی، مترو، فرودگاه، سدسازي،  ونقل حملاي،  جاده ونقل حملو  سازي راهسازي،  هاي پل پروژه

 هستند. یادشدههاي  پروژه ازجملههاي توليد برق و خدمات رفاهی عمومی  نيروگاه

 تأميننظام نوین  عنوان بهخصوصی  -قانون اساسی، مشارکت عمومی 11کلی اصل  هاي باسياست راستا هم

تواند جایگزین  هاي زیرساختی دولت به بخش خصوصی طرح است که می مالی و اجراي پروژه در واگذاري پروژه

 ها باشد. مالی پروژه تأمينمناسبی براي 

هاي اجرایی کشور در اجراي  است که کليه دستگاه اي تااندازهخصوصی در کشور  -اهميت مشارکت عمومی

هاي مالی و فنی بخش خصوصی براي  اند از ظرفيت قانون برنامه پنجم توسعه کشور مكلف 761و  371 بند ماده

اي استفاده و در راستاي کاهش فشار بر منابع عمومی دولت براي  هاي سرمایه هاي تملک دارایی اجراي طرح

 -دهاي مشارکت عمومیهاي عمرانی و بالطبع در راستاي کاهش اتكا به منابع نفتی از قراردا اجراي طرح

 خصوصی استفاده کنند.



7489و7481عمرانياستاندرسالیهاطرحعملکردواگذاری

-می 7915بوشهر در سال استان ، رخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشوريگيري دببر اساس تصميم

که  نمود میبخش خصوصی واگذار   خود را به اي سرمایه هاي داراییتملک  هاي طرحپروژه  از  51عداد  بایستی ت

پروژه  73واگذار گردید. از این تعداد  ميليون ریال 7618815 گذاري سرمایهپروژه با مبلغ  31از این تعداد 

پروژه دانشگاه علوم پزشكی،  6، پروژه اداره کل شيالت 9، مدارس تجهيز توسـعه و اداره کل نوسـازي ومربوط به 

 باشد.اداره کل ورزش و جوانان استان میروستایی و یک پروژه مربوط به پروژه شرکت آب و فاضالب  3
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 مبالغ: میلیون ریال                                                 1931در سال  واگذاری قابل های پروژه: لیست  1جدول 

گذاریسرمایهمیزانوضعیتپروژهعنوانپروژهدستگاهاجرایيردیف

7 
داره کل ورزش و جوانان ا

 استان 
 13333 جدید احداث استخر جم

شرکت آب و فاضالب  3

 روستایی

شرکت آب و فاضالب 

 روستایی

 231111 جدید آبپخش مترمكعبی 9533 کن شيرین آب

دالكی و  مترمكعبی 6533 کن شيرین آب 9

 وحدتيه

 787111 جدید

1 

 پزشكی بوشهر مدانشگاه علو

 493333 جدید کلينيک تخصصی بوشهر

 9723 جدید احداث اورژانس شهري خورموج 5

6 
ویژه نوزادان و  هاي مراقبتاحداث بخش 

 ساالن بزرگ
 63111 جدید

1 
در بيمارستان  احداث همراه سراي بيمار

 شهيد گنجی
 1311 جدید

 4713 جدید اي جادهاحداث ساختمان اورژانس  9

8 
احداث ساختمان داروخانه در مرکز 

 مت امام حسن )ع(سال
 913 جدید

73 

 اداره کل شيالت

پرورش ميگو به روش نيمه متراکم در 

 9دلوار 
 33111 جدید

77 
پرورش ميگو به روش نيمه متراکم در 

 توسعه شيف) بامداد(
 34111 جدید

73 
 دررودپرورش ميگو به روش نيمه متراکم 

 شور شمالی
 368111 جدید

79 

 و توسعه واداره کل نوسـازي 

  مدارس تجهيز

 311 جدید احداث نمازخانه روستاي بنداروز

71 
احداث تک کالس درس در مدرسه 

 روستاي چاه خانی
 411 جدید

 4111 جدید احداث خانه ریاضيات شهر برازجان 75

 4911 جدید کالسه روستاي طلحه9احداث مدرسه 76

71 
احداث مدرسه تک کالسه روستاي تنگ 

 زرد
 7111 جدید

 9111 جدید کالسه روستاي بنجو6احداث مدرسه 79

78 
 پهلوانکالسه روستاي 6احداث مدرسه

 کشی
 2111 جدید

 2111 جدید کالسه روستاي کالت9احداث مدرسه 33

 311 جدید احداث نمازخانه روستاي بحيري 37

 311 جدید احداث نمازخانه روستاي عربی 33

 6111 دجدی کالسه شهر کاکی6احداث مدرسه 39

 41111 جدید کالسه روستاي شيرینو8احداث مدرسه 31

 7638813 جمع کل

 



 
035 

 

اي كی هستهاحداث بخش پزشتنها یک پروژه با عنوان  ،واگذاري قابلپروژه  95از  7989اما در سال 

 51356ميليون ریال )  83333مصوب  بااعتبارمربوط به دانشگاه علوم پزشكی بوشهر  فارس خليجبيمارستان 

 ( واگذار گردید. یافته تخصيصميليون ریال 

 
 1931 سال 13 تبصره های پروژه تخصیص و مصوب : اعتبار 2جدول 

 دستگاهاجرایي شهرستان عنوانپروژه ردیف

 اعتبار)میلیونریال(
 

 عملکرد تخصیص مصوب

8 
شهرک شیالتی حاشیه 

 رودخانه مند
 اداره کل شیالت دشتی

51111 1 1 

 1 1 3333 اداره کل شیالت دیلم تی دیلم شمالیشهرک شیال 2

 بوشهر آموزی دانشاستخر  9
 بوشهر

اداره کل 
 1 1 81111  وپرورش آموزش

 گناوه آموزی دانشاستخر  4
 گناوه

اداره کل 
 1 1 63621  وپرورش آموزش

 برازجان آموزی دانشاستخر  6
 دشتستان

اداره کل 
 1 1 46111  وپرورش آموزش

5 

سواری ، پیست موتور
و کارتینگ  اتومبیلرانی
 بوشهر

 بوشهر
اداره کل ورزش و 

 جوانان
86111 1 1 

3 
 های ورزشاحداث سالن 
 رزمی بوشهر

 بوشهر
اداره کل ورزش و 

 1 1 81111 جوانان

1 
تکمیل استخر سرپوشیده 

 دیلم
 دیلم

اداره کل ورزش و 
 1 1 21111 جوانان

3 
تکمیل استخر سرپوشیده 

 برازجان
 دشتستان

داره کل ورزش و ا
 1 1 48114 جوانان

81 
تکمیل استخر سرپوشیده 

 دیر
 دیر

اداره کل ورزش و 
 1 1 99163 جوانان

88 
احداث مجتمع فرهنگی و 

 هنری عسلویه
 عسلویه

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 48691 ارشاد اسالمی

82 
احداث مجتمع فرهنگی و 

 هنری دلوار
 تنگستان

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 26241 ارشاد اسالمی

89 
احداث مجتمع فرهنگی و 

 هنری بنک
 کنگان

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 86111 ارشاد اسالمی

84 
احداث مجتمع فرهنگی و 

 هنری ریز
 جم

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 41111 ارشاد اسالمی

86 
احداث سالن فرهنگی  

 دوراهک
 دیر

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 4111 ارشاد اسالمی

 1 1 21111اداره کل فرهنگ و  دشتستانز سالن تکمیل و تجهی 85
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 ارشاد اسالمی نمایش برازجان

 احداث سالن فرهنگی آبدان 83
 دیر

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 4111 ارشاد اسالمی

 احداث پالتو کاکی 81
 دشتی

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 311 ارشاد اسالمی

 احداث پالتو خارک 83
 بوشهر

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 9111 المیارشاد اس

 احداث پالتو جم 21
 جم

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 2689 ارشاد اسالمی

 احداث نگارخانه  دیلم 28
 دیلم

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 8111 ارشاد اسالمی

 احداث سالن نمایش لیان  22
 بوشهر

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 8111 ارشاد اسالمی

 احداث نگارخانه بوشهر 29
 بوشهر

فرهنگ و اداره کل 
 1 1 8111 ارشاد اسالمی

 احداث پالتو برازجان 24
 دشتستان

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 2111 ارشاد اسالمی

 احداث نگارخانه خورموج 26
 دشتی

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 141 ارشاد اسالمی

 احداث نگارخانه دیر 25
 دیر

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 611 ارشاد اسالمی

 اوهاحداث نگارخانه گن 23
 گناوه

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 2111 ارشاد اسالمی

 احداث نگارخانه کنگان 21
 کنگان

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 8111 ارشاد اسالمی

23 
احداث خانه هنرمندان با 

 خوابگاه
 دشتستان

اداره کل فرهنگ و 
 1 1 1111 ارشاد اسالمی

91 
احداث مجتمع فرهنگی و 

 هنری برازجان
 دشتستان

فرهنگ و اداره کل 
 1 1 21111 ارشاد اسالمی

98 

احداث بخش پزشکی 
بیمارستان  ای هسته
 فارس خلیج

 دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر

31111 64265 1 

92 
تختخوابی  763بيمارستان 

 قلب بوشهر
 دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر

83563 1 1 

 1 1 42113 دانشگاه علوم پزشکی  کنگان کلینیک تخصصی کنگان 99

 یستگاه بز عدنیا 94
 تنگستان 

اداره کل جهاد 
 1 1 8111 کشاورزی

 1 1 26111 شهرداری اهرم تنگستان پارک آبگرم اهرم 96

 1 33236 692894 جمعکل
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گذاریسرمایه

-می حاصل گذاريسرمایه منابع بهينه تخصيص و تجهيز کشور با هر در رشد و توسعه اقتصادي دستيابی به

 است. گذاري خارجیسرمایه از استفاده نيز منابع تجهيز ايراهكاره از یكی و شود

 افزایش و انسانی نيروي تكنولوژي، آموزش انتقال طریق انتقال سرمایه، از خارجی عالوه بر گذاريسرمایه

 گيرد.می صورت وريبهره

 ورهاي همسایهو فرهنگی با کش اقتصادي گيري از مزیت همجواري، همگرایی و مشترکاتبهره با بوشهراستان 

روابط تجاري و  و تعميق گسترش و هاينامهعقد تفاهم از طریق تواندمی به ویژه کشورهاي حوزه خليج فارس،

  گيري مناسب نماید.بهره مشترک گذاريو سرمایه تجاري اقتصادي، ها اقتصادي از ظرفيت



استان اقتصادی هایتوانمندی و هاظرفیت بر مروری

-آزاد بين هايبه آب طوالنی، دسترسی ساحل جغرافيائی طبيعی از جمله موقعيت ویژه لحاظ به بوشهر استان

مربوط به پرورش  دریایی، امكانات هايفرآورده غنی فارس، منابع با کشورهاي حاشيه خلی المللی، مجاورت

 محصول هزار تن 793 از بيش توليد و نخيالت وسيع مناسب، کشت بندري وجود تأسيسات ميگو، به ویژه آبزیان

 نفتی پایانه پارس جنوبی )بزرگترین ميدان گازي جهان، وجود بزرگترین در نفت و گاز غنی ، ذخایر و منابعخرما

 پتروشيمی و واحد پاالیشگاهی هاده خارگ و پتروشيمی جزیره جم و فجر گاز خارگ، پاالیشگاه جزیره کشور در

طبيعی  هايهاي اقتصادي و ثروتپتانسيل از هاي گردشگري،بيتوجذا معدنی غنی منابع وجود و حال احداث در

 باشد.برخوردار می ارزشمندي

 عنوان ها و نواحی صنعتی بهمناطق ویژه اقتصادي، شهرک فوق، اقتصادي هايتوانمندي بر عالوه همچنين

 شوند.گذاري محسوب میجهت سرمایه بسترهاي مناسب

 :نمود بيان زیر شرح به توانمی را استان این اقتصادي يهاتوانمندي ترینمهم خالصه به طور

 ایجاد جهت انرژي به ارزان و آسان دسترسی امكان و استان در گاز و نفت عظيم ميادین از برخورداري 

 بر انرژي و پتروشيمی صنایع و گاز، نفت دستی پایين صنایع

 دریایی هايازهو س سكوها ساخت دریایی، صنایع زمينه در استان بزرگ هايظرفيت 

 کشور معدنی مواد استخراج ششم برخورداري از معادن رتبه 

 و توليد هايحلقه ایجاد زمينه در ویژه به تبدیلی صنایع و کشاورزي بخش در استان مناسب هايظرفيت 

 اي گلخانه محصوالت خرما، توليد آبزیان، فرآوري

 و  متعدد توریستی جزایر طوالنی، سواحل بودن دارا با گردشگري صنعت توسعه در زمينه باال هايپتانسيل

 و تاریخی متنوع طبيعی هايجاذبه
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7989 سال در استان خارجی گذاريسرمایه جذب وضعيت بررسی
که قصد  هاییعليه شرکت تهدید و هاتحریم مجدد بازگشت و 7981 سال در برجام توافق از امریكا خروج

 .هایی مواجه نمودریسک با را کشور گذاريسرمایه ظرفی  ران را داشتند،ای با گذاريمراودات تجاري و سرمایه

هاي در ماه شيوع بيماري کرونا و طرف یک از بانكی و ارزي هايمحدویت و 7989 سال در شرایط این تداوم

 .کشور گردید در خارجی گذاريهاي سرمایهدرخواست و تقاضا ميزان کاهش به ، منجر7989سال  پایانی

-تعداد طرح 7989 سال در ایران فنی و اقتصادي هايو کمک گذاريسرمایه سازمان رسمی آمارهاي طبق

 حجم .استیافته کاهش طرح 771 به 7981 سال در طرح 711 از کشور در خارجی گذاريسرمایه هاي جدید

يارد دالر ميل 5/1رقم  به گذشته سال به نسبت درصد کاهش 73با  نيز کشور مصوب خارجی سرمایه گذاري

 رسيده است. 

-جذب سرمایه در کشور کاهشی روند برخالف 7989سال  شود، درمی جدول ذیل مشاهده در همانطوریكه

گذاري خارجی به مبلغ بوشهر یک طرح سرمایه المللی در استانبين هايتحریم اعمال عليرغم ، خارجی گذاري

هاي استان است که توانمندي و هاظرفيت هندهنشان د موضوع این ميليون دالر مصوب گردیده است که 53

این در حالی است که در این سال سهم استان بوشهر در  .دارد قرار خارجی گذارانسرمایه توجه مورد همواره

گذاري باشد، که سهم قابل توجهی از جذب سرمایهدرصد می 7/7گذاري خارجی کشور معادل جذب سرمایه

 هاي استان نيست. تخارجی کشور و متناسب با ظرفي

 
7481-89هایگذاریخارجياستانبوشهردرسالمقایسهوضعیتسرمایه

 شرح

 7989سال  7981سال 
 7981به  7989تغييرات سال 

 )درصد(

 سهم استان از کشور 

 7989در سال 

 )درصد(

 تعداد طرح

-ميزان سرمایه

 گذاري

 )ميليون دالر(

 تعداد طرح

-ميزان سرمایه

 گذاري

 ن دالر()ميليو

 گذاريميزان سرمایه تعداد طرح گذاريميزان سرمایه تعداد طرح 

 7.7 8/3 733 733 53 7 3 3 بوشهر

 733 733 -73 -91 1533 771 5731 711 کل کشور

 هاگذاري استانمأخذ: مراکز خدمات سرمایه               
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7989 سال در استان گذارياهم عملكرد ستاد سرمایه
 جلسه با سرمایه گذاران داخلی  69گذاران خارجی و  جلسه با سرمایه 8يل تعداد تشك 

  پذیرش هيات از قزاقستان و حيدرآباد هندوستان درخصوص بررسی راهكارهاي توسعه مبادالت تجاري 

 سال رماهيت 39 تا 33 تاریخ در استانبول خشكبار و خرما یالمللنيب شگاهینما شرکت بخش خصوصی در 

89  

 89 ورماهیشهر 71 تا 73 خیتار از  نيچ  آبزیان نمایشگاهرکت  بخش خصوصی در ش  

  ییغذا مواد یالمللنيب شگاهینماشرکت فعالين اقتصادي در World Food Moscow هيروس مسكو 

 (89 مهر 5 یال 3) سپتامبر 31-31 خیتار در دوره، نيهشتم و ستيب 3378

 

 

تسهیالت

که همواره در توسعه اقتصادي مطرح بوده و در زمان اتخاذ راهبردها و  گذاري از مباحثی استسرمایه

گيري گيرد. ضرورت توجه بدین مهم و اهميت بسترسازي براي شكلقرار می موردتوجهاي هاي توسعهسياست

ارایی هاي زیرساختی با اعتبارات تملک دزا، موجب گردیده تا عالوه بر اجراي پروژهگذاري مولد و اشتغالسرمایه

یكی از  عنوان بههاي عامل نيز هاي پيشران اقتصادي، استفاده از منابع مالی بانکپروژه عنوان بهاي، سرمایه

 گذاري در دستور کار قرار گيرد. هاي سرمایهمنابع مالی جهت تأمين مالی طرح نیتر مهم

است: تسهيالت  شده ینيب شيپهاي اقتصادي منابع مختلف تسهيالتی بدین شرح در راستاي اجراي طرح

قانون بودجه، تسهيالت رونق توليد، تسهيالت روستایی و عشایري،  79اشتغال فراگير، تسهيالت بند الف تبصره 

 اشتغالی و مشاغل خانگیتسهيالت خود

مشتمل بر موارد   یطورکل بههاي اقتصادي که با استفاده از تسهيالت ابالغی تأمين مالی شده است، انواع طرح

دریایی، بخش کشاورزي  ونقل حملر است: صنایع نفت، گاز و پتروشيمی، صنایع دریایی، ساحلی و فراساحلی، زی

پروري )ميگو و ماهی(، اي(، آبزيهاي گلخانه)صنایع تبدیلی و تكميلی، محصوالت خارج از فصل، کشت

 و گردشگري و مشاغل خانگی. یدست عیصنا
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 1931-31های های استان در سالعضو کمیسیون هماهنگی بانک های: تسهیالت پرداختی بانک9جدول 

 )میلیون ریال( 

نامبانک
افزایش/کاهش7489سال7481سال

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

 73،171،999 569- 78،896،313 35،691 8،579،833 36،333 صادرات

 1،531،139 6،957- 79،778،731 9،639 5،671،618 73،111 ملت

 9،918،118 3،761 8،996،533 38،731 6،591،319 36،891 ملی

 3،976،877 773 8،791،631 8،355 6،933،176 9،819 تجارت

 1،331،639 71- 1،531،156 61 181،739 91 صنعت و معدن

 7،319،817 3،831- 6،137،179 77،793 5،911،113 71،391 کشاورزي

 999،719- 1،331- 6،991،119 8،839 6،115،636 71،731 مهر اقتصاد

 3،317،951 5،983 5،635،769 38،956 9،969،971 39،861 رانیمهر االحسنه قرض

 3،589،179 1،339 1،331،399 9،936 7،639،535 1،589 مسكن

 3،739،138 1،999 9،815،333 75،978 7،957،517 73،197 الحسنه رسالتقرض

 7،166،581 1،633 9،866،955 71،916 3،333،359 73،316 انصار

 651،313 7،659 7،891،373 1،391 7،318،113 3،518 توسعه تعاون

 7،531،115 3،316 7،991،811 9،371 911،533 117 سپه

 913،111 79- 7،953،737 9،673 7،331،651 9،639 بانک پست

 351،893- 7،733- 511،913 7،899 933،933 9،359 قوامين

 793،985 1- 199،395 16 953,913 59 توسعه صادرات

 3،151،885- 9،199- 996،853 619 3،187،815 8،396 رفاه

 98،859،133 7،397 86،137،198 713،913 56،111،161 768،387 جمع
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 1931-31های های در سالهای اقتصادی به تفکیک نوع تسهیالت در سال:تسهیالت پرداختی به طرح4جدول 

نوعتسهیالت

74817489

تعداد
مبلغ

)میلیونریال(
تعداد

مبلغ

)میلیونریال(

 35،953 5 935،383 56 اشتغال فراگير

 613،916 31 7،196،776 15 رونق توليد

اشتغال روستایی و 

 عشایري

7،183 7،796،893 913 7،918،618 

مشاغل خانگی )پشتيبان و 

 مستقل(
7،873 319،393 961 15،383 

 بازسازي و نوسازي رونق

 صنعتی
- - 36 88،593 

 719،933 6 - - صنعتی 79بند الف تبصره 

 1،133 77  - صنفی 79بند الف تبصره 









و  خوداشتغالی، زایی اشتغالهای طرح قالب درنهادهای حمایتی  شده معرفی:تسهیالت پرداختی به متقاضیان 9جدول 

 1931-31های مشاغل خانگی در سال

دستگاهاجرایي

74817489

تعداد
مبلغ

)میلیونریال(
تعداد

مبلغ

)میلیونریال(

کميته امداد امام 

 خمينی)ره(

7،583 388،333 7،939 593،913 

 55،353 371 93،533 153سازمان بهزیستی
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توسعهتجارتخارجياستانبوشهر
 

رود. دارا بودن موقعيت می بخش تجارت و بازرگانی یكی از محورهاي اساسی توسعه در استان بوشهر به شمار

با دریا به طول  يجوار همفارس، کشور حاشيه جنوبی خليج 5جغرافيایی ویژه، سوابق تجاري دیرپا، همسایگی با 

 9درصد طول نوار ساحلی جنوب کشور(، وجود  38و  فارس جيخلدرصد از مرز شمالی  53کيلومتر )معادل  879

 16ميليون تن ظرفيت اسمی و  53بندر تجاري )جمعاً با  77يت شهرستان(، فعال 73شهرستان ساحلی )از 

بازرگان  3333گمرک، بيش از  71ميليون تن ظرفيت عملی تخليه و بارگيري ساليانه(، استقرار و فعاليت تعداد 

 شرکت 333هاي کشتيرانی حمل بار و مسافر، همچنين فعاليت حدود هاي متعدد شرکتفعال، حضور نمایندگی

فروند ناوگان  3933هزار دارنده گواهينامه دریانوردي و استقرار حدود  53 بر بالغریایی، فعاليت خدمات د

هاي ویژه استان بوشهر در بخش قابليت ازجملهملوان و خدمه،  73333شناورهاي سنتی با دارا بودن تعداد 

 بازرگانی است.

و فرش، مواد معدنی و محصوالت پتروشيمی عالوه بر این، توليدات استان در محصوالتی همچون خرما، ميگو 

و مرکزي کشور، شرایط مناسب را جهت صدور  جوار همهاي  و فاصله نزدیک بنادر استان بوشهر با استان

 فراهم نموده است. ادشدهیهاي  محصوالت نهایی توليدي و ورود کاالهاي واسطه استان و استان

هاي اخير ختی توسعه تجارت خارجی استان، طی سالدر راستاي فراهم نمودن بسترهاي قانونی و زیرسا

ها انجام و یا  مختلف و متنوعی اعم از تسهيل اجراي قوانين، تسریع فرآیندها و بهبود زیرساختاقدامات 

 هاي زیر است. ها در بخش که اهم این فعاليت شده يزیر برنامه

 

الف(توسعهظرفیتبندریاستان

 جزیره نگين:( طرح توسعه بندر بوشهر در 7

ميليون تن ظرفيت  5/1بندر تجاري استان داراي  نیتر بزرگ عنوان بهمنطقه ویژه اقتصادي بندر بوشهر، 

هزار تن  93کانتينر در سال است و قابليت پذیرش کشتی با ظرفيت حدود  TEUهزار  933تخليه و بارگيري و 

هاي گذشته با استحصال اراضی در ر، طی سالافزایش ظرفيت بندر بوشه ضرورت بهباشد. با توجه را دارا می

هاي اليه شمالی بندر، ضمن احداث اسكله و محوطه کانتينري، نسبت به ساماندهی و تفكيک محوطهمنتهی

خدماتی و عملياتی و افزایش تجهيزات و تأسيسات تخليه بار اقدام شده است، ليكن به دليل افزایش تردد و 

هاي جدید و اي و احداث اسكلهمحيطی، ادامه اقدامات توسعهالت زیستو تشدید مشك يشهر درونترافيک 

 است.  رممكنيغدر موقعيت کنونی،  کرانه پستأمين اراضی 

 9و در همين راستا تعداد  قرارگرفتهبر همين اساس، طرح توسعه بندر بوشهر در جزیره نگين در دستور کار 

بخشی از فازهاي  عنوان بهاي کانتينري، صادراتی و ترانزیتی، هپروژه شامل احداث تأسيسات زیربنایی و پایانه

 . هستهاي اقتصاد مقاومتی استان در حال اجرا توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندري جزیره نگين در قالب پروژه
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ها و اراضی پشتيبان، افزایش افزایش توان عملياتی بندر بوشهر از طریق استحصال اراضی جهت احداث اسكله

نيازها و الزامات هزارتنی، ایجاد پيش 53متر جهت پهلوگيري شناورهاي  71آبخور کانال دسترسی به  عمق

هاي ارتباطی، آب، پست برق و گذاري نظير راههاي مختلف سرمایهها براي بخشتأسيساتی و زیرساخت

( TEUهزار  933نی )ظرفيت کنو TEUهزار  933هاي تأسيساتی، ایمنی و ...، دستيابی به ظرفيت ساختمان

در سال و امكان تخليه و بارگيري شناورهاي بزرگ با حداقل انتظار در پایانه کانتينري، از اهداف اصلی اجراي 

 باشد.ها میاین پروژه

پذیري بندر ، افزایش ظرفيت رقابترعامليغاي از طریق همسویی طرح با اصول پدافند ارتقاء ایمنی منطقه

و کشورهاي حوزه  انهيم يايآسترانزیت کاال بين کشورهاي  ژهیو بهتان با بازارهاي جهانی، بوشهر، تقویت پيوند اس

فارس و سایر کشورها، ایجاد بستر مناسب جهت صادرات محصوالت توليدي و واردات مواد اوليه، تجهيزات خليج

یزد(، از دیگر اهداف اجراي فارس، اصفهان، تهران و  ژهیو به) جوار همهاي و خطوط توليد استان بوشهر و استان

 باشد.شده میهاي یادپروژه

 

 

متر جهت پهلوگيري شناورهاي  71الیروبی کانال بندر بوشهر جهت افزایش عمق آبخور کانال دسترسی به ( 3

 هزار تنی )در حال اجرا( 53

-مشارکت سرمایه )در مرحله مطالعه و جلب خور شهاب( احداث اسكله و پایانه صادرات مواد معدنی در بندر 9

 گذاري(

 ( ایجاد منطقه آزاد تجاري صنعتی بوشهر)در مرحله تصویب در مجلس شوراي اسالمی(1

( اجراي منطقه ویژه اقتصادي شمال استان بوشهر )با رویكرد نفت، گاز و پتروشيمی( )در حال اجراي 5

 ها(زیرساخت

 

ب(سایراقداماتتوسعهتجارتخارجياستان

 قانون امور گمرکی در گمرک بوشهر 73ه واحد تجارت فرامرزي موضوع ماده اندازي پنجر راه 

 استقرار سامانه جامع امور گمرکی در تمام بنادر تجاري استان 

  صادرات به کشور قطر)در حال فعاليت( ٔ  نهيدرزمگمرک تجاري استان  1فعال شدن 

  اتی از گمرکات استان یكی از مقصدهاي اصلی کاالهاي صادر عنوان بهقرار گرفتن کشور قطر

 بوشهر)مستمر(

 هاي متانول کاوه، آسياي آرام، تعاونی شرکت يتعيين تكليف مرز مجاز براي پنج مبدأ صادراتی )اسكله

 است( صادرشده، فالت قاره و بندر سيراف()مجوز موقت 3179
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 و کشاورزي بوشهر )در  در بندر دیر توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن مبدأواحد صدور گواهی  يانداز راه

 حال فعاليت(

  در حال اجرا( 3و  7اخذ مجوز ترانزیت اداري کاال بين مناطق ویژه اقتصادي بوشهر( 

  مبدأبندر استان براي کاالهاي وارداتی از  5درصد سود بازرگانی براي  33اخذ مصوبه احياء تخفيف 

 امارات متحده عربی )در حال اجرا(

  براي ورود کاالهاي وارداتی توسط  "ثبت سفارش" يجا به "آماريثبت "جایگزین شدن فرآیند

 هاي مرزي( )در حال اجرا(هاي تعاونی مرزنشينان، بازارچهمرزنشينان )کاالي همراه ملوان، شرکت

  کاالي همراه  "نوع کاالهاي وارداتی توسط مرزنشينان دربارهگيري تصميم"اخذ مصوبه تفویض اختيار(

هاي مرزي( به شوراي ساماندهی مبادالت مرزي کشور)در ونی مرزنشينان، بازارچههاي تعاملوان، شرکت

 حال اجرا(

 فارس پيگيري حل مشكل صدور ویزا براي فعاالن اقتصادي و تجار در کشورهاي حاشيه جنوبی خليج

 )مستمر(

 با  عملياتی شدن واردات کاالهاي اساسی )برنج( توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 بوشهر)در حال اجرا( 3استفاده از ظرفيت بندر بوشهر و انبارهاي منطقه ویژه اقتصادي شماره 

   در قالب همایش و نمایشگاه تخصصی، تشكيل  "المللی خرما و صنایع وابستهجشنواره بين" 3برگزاري

-سال آبان ماههاي تخصصی و بازدیدهاي علمی و آموزشی در هاي آموزشی، نشستميز ملی خرما، کارگاه

 7989و  7981هاي 

 برداري( برداري از طرح متانول کاوه در شهرستان دیر و سيمان مند در شهرستان دشتی)در حال بهره بهره 

 وري بخش کشاورزي )براي محصوالت سبزي و صيفی( )در حال اجرا( ادامه اجراي طرح بهره 

 دشتستان )طرح نخلستان( )در حال اجرا( وري و تحول کشاورزي شهرستان ادامه اجراي طرح ارتقاء بهره 

 المللی کشورهاي روسيه، قطر، ترکيه و مالزي و حمایت از توليدکنندگان براي  هاي بين حضور در نمایشگاه

 در کشورهاي همسایه )مستمر(  ژهیو بهالمللی  هاي بين حضور در نمایشگاه

  يها ئتيهو عمان و حمایت از اعزام تجاري به کشورهاي روسيه، قطر، ترکيه، مالزي  يها ئتيهاعزام 

 کشورهاي همسایه )مستمر(   ژهیو بهتجاري 

  گذاري و تجاري از کشورهاي روسيه، قطر، ترکيه، چين، عراق و عمان  سرمایه يها ئتيهپذیرش   
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استانعملکردصادراتوواردات

دهد که نشان می 7989ر در سال هاي بازرگانی خارجی کشور و استان بوشهمرور اجمالی بر عملكرد شاخص

نقل و انتقاالت کاالیی و مالی و  ٔ  نهيدرزمالمللی هاي بينطی مدت مذکور، بروز شرایط تحریم، اعمال محدودیت

 بر عملكرد تجارت خارجی تأثير داشته است.  يا گونه بهو مشكالت ارزي، هر یک  مسائل

گمرک استان در بخش  73تعداد  7989سال بر اساس گزارش ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، در 

 اند. گمرک در بخش واردات )تجاري و ملوانی( فعاليت داشته 8صادرات و 

ميزان صادرات با احتساب ميعانات گازي از طریق گمرکات استان بوشهر به  7989در همين رابطه، در سال 

، به 7981است که نسبت به عملكرد سال ميليون دالر بوده  183ميليارد و  9هزار تن و به ارزش  31156وزن 

 . داشته استدرصد کاهش  6/51درصد و  9/76ترتيب 

 311ميليارد و  7هزار تن کاال به ارزش  535از طریق گمرکات استان بوشهر مقدار  7989همچنين طی سال 

کاهش  درصد 6/35درصد و  9/9به ترتيب  7981که نسبت به سال  گرفته استميليون دالر واردات صورت 

 داشته است. 
 

 

 

 

 1931-31های مقایسه صادرات با میعانات گازی گمرکات استان بوشهر با کشور طی سال: 1جدول 

شرح

درصدتغییر74817489

وزن

 )هزار تن(

ارزش

 )ميليون دالر(

وزن

 )هزار تن(

ارزش

 )ميليون دالر(
ارزشوزن

صادرات گمرکات استان 

 بوشهر
38118 79137 31156 9183 76.9- 51.6- 

 -1.1 79.6 17913 791379 11613 771869 صادرات گمرکات کشور

 -57.7 -36.6 33.5 79.5 17.8 35.3 سهم استان بوشهر از کشور
 هایآماری،دفترفناوریاطالعاتوارتباطاتوستادنظارتگمرکاتاستانبوشهرمأخذ:گمرکجمهوریاسالميایران،گروهتحلیل
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 1931-31های صادرات گمرکات استان بوشهر به تفکیک گروه کاالیی طی سال: 1جدول 

گروهکاالیيصادراتي

درصدتغییر74817489

وزن

 )تن(

ارزش

 )دالر(

وزن

 )تن(

ارزش

 )دالر(
ارزشوزن

 -99 -98 963896795 7338139 1138898885 8119573 ميعانات گازي

 -93 33 6153155651 71939993 8817711917 71953579 محصوالت پتروشيمی

 -91 76 911739888 5879993 7978638388 5771953 سایر کاالها

جمع با احتساب ميعانات 

 گازي
38119915 79133186865 31156795 9198513917 71- 55- 

جمع بدون احتساب ميعانات 

 گازي
78813969 77383936813 39136163 1636591656 78 93- 

 ستادنظارتگمرکاتاستانبوشهرمأخذ:

 

عمده کاالهاي صادراتی از گمرکات استان شامل محصوالت پتروشيمی، ميعانات گازي، مواد معدنی، انواع 

جات و کشورهاي چين، امارات متحده عربی، مناطق ویژه، افغانستان، هند، کره آبزیان و سبزیجات و صيفی

 اند.مقاصد کاالهاي صادراتی گمرکات استان بوشهر بوده نیتر مهمجنوبی، قطر، پاکستان، ترکيه و برزیل 
 

 

 

 1931-31های مقایسه واردات گمرکات استان بوشهر با کشور طی سال: 1جدول 

شرح

درصدتغییر74817489

وزن

 )هزار تن(

ارزش

 )ميليون دالر(

وزن

 )هزار تن(

ارزش

 )ميليون دالر(
ارزشوزن

واردات گمرکات استان 

 بوشهر
551 7611 535 7311 9.9- 35.6- 

 7.9 -8.9 19195 95961 19768 93956 واردات گمرکات کشور

 -36.6 -71.6 3.8 7.1 9.8 7.1 سهم استان بوشهر از کشور
هایآماری،دفترفناوریاطالعاتوارتباطاتوستادنظارتگمرکاتاستانبوشهرمأخذ:گمرکجمهوریاسالميایران،گروهتحلیل

 

ده کاالهاي وارداتی از گمرکات استان شامل موز، الستيک خودروي سواري، کره، چاي سياه، قطعات عم

آالت صنعتی و قطعات درب اتوماتيک و کشورهاي چين، امارات متحده عربی، هند، آالت، شيرخودرو، برنج، یراق

کاالهاي وارداتی گمرکات استان  مبدأ نیرت مهمفيليپين، نيوزیلند، آلمان، سریالنكا، ایتاليا، کره جنوبی و اسپانيا 

 اند.بوشهر بوده


