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 03:31جلسه: برگزاری ساعت 4/2/69تاریخ جلسه:

 :دستور کار جلسه
 پروژه ها و اقدامات اقتصاد مقاومتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت 69و برنامه سال  69گزارش عملکرد سال  -

  69ارائه  برنامه ها و پروژه های پیشنهادی شرکت شهرک های صنعتی در حوزه اقتصاد مقاومتی در  سال  -

 اهم موارد مطروحه:

در ابتدای جلسه آقای دکتر عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن خوشامد گویی به اعضای حاضر در جلسه بیان داشتند  
 ساازی  مقاوم و استکشوراقتصاد در  رگذاریتاث های از بخش یکی یناخالص داخل دی% تول04معادل  یتجارت با سهمبخش صنعت، معدن و که  

 یهاا  کنناد  بخاش   نیتاام  یو ماواد معادن   گازی  ریداشتن منابع و ذخا اریبا در اختاستان بوشهر دارد.  یدر استحکام اقتصاد مل یآن نقش اساس
 تاوان  یم یمختلف صنعت یواحدها افتهیدر صورت توسعه و گسترش سازمان  دیترد یب .پتروشیمی  و سایر صنایع می باشد عایصناز نیاز  یمختلف

توجاه باه    و یداخلا  دیا تولافازایش   ،یاقتصاد مقااومت  تیکه اولو یدر مقطع لذا ،گام برداشتدر استان و اشتغال  دیتول،اقتصاد  شرفتیپ در مسیر
نماود در ایان   بخش صنعت کمک  یریپذ بیکاهش آسبه  یبهر  گیری از فرصت های فراهم شد  درسطح ملی و استانمی باشد باید با اشتغال، 

 مورد بررسی قرار می گیرد. 69راستا اهداف و برنامه های مورد عمل در بخش صنعت در سال 
شامل کارگرو  رونق تولید و پروژ  متانول  69از عملکرد سال  یدر این جلسه آقای مهندس حسینی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گزارش

سپس ایشان برنامه های سال جاری را افتتاح کارخانه های سیمان مند دشتی تولید کربنات کلسیم و پتروشیمی مرجان،  ،کاو  ارائه نمودند
و سنگ مرمر جاشک و حمایت از بافندگان  فسفات، تومینیطرح باجرایی نمودن  ،درصد 94با پیشرفت فیزیکی باالی  صنعتی واحد 94تکمیل 

 .فرش اعالم نمودند
اخاذ ناماه ای از وزارت نفات جهات     در زمیناه  در ادامه جلسه روند اجرای طرح شرکت رجال گستر مورد بحث قرار گرفت و مشکل این شرکت 

 معرفی آن به عنوان طرح اولویت دار مشمول سرمایه گذاری خارجی مطرح شد.
پروژ  معرفی نمودند که از اهم آن می توان به اعطای تسهیالت با نرخ ساود   04خود را شامل  69آقای صفوی عمد  اقدامات  سال پس از آن  

واحد غیرفعال در شهرک ها و نواحی صنعتی، افزایش ظرفیت واحادهای فعاال، جاذ      20واحد صنعتی کوچک و متوسط، را  اندازی  7کمتر به 
 ایی واحدهای مستعد و دانش بنیان اشار  نمود. پس از تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصویب رسید.سرمایه گذار خارجی، شناس

 مصوبات:

مقرر گردید جلسه ای با حضور تولید کنندگان فرش در سازمان برنامه و بودجه تشکیل و راهکارهای الزم به منظور توسعه و بازاریابی  .1
 افزایش تولید و اشتغال ارائه شود.این محصول در جهت افزایش 

مقرر گردید ادار  کل صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه ای با دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مواردی را کاه بارای صادور     .0
 موافقت اصولی دارای مشکل می باشد. جهت انعکاس به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور مطرح نماید.

خود را مطابق فرمات ارساال شاد  باه آن ساازمان حاداکتر تاا تااریخ          69ر  کل صنعت، معدن گزارش عملکرد سال مقرر گردید ادا .2
 فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید. به دبیرخانه ستاد 14/0/69

 جاام مای باشاد   ادار  کل صنعت، معدن که با ظرفیت ها و پتانسیل های اساتانی قابال ان   69مقرر گردید پروژ  های پیشنهادی سال  .0
حداکتر دو روز پس از تاریخ برگزاری این جلسه در قالب فرم نیپا) نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی( باه دبیرخاناه ساتاد    

 فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نمایند.

فرم نیپا به دبیرخانه ساتادفرماندهی   مقرر گردید برش استانی پروژ  های ملی ادار  کل صنعت و معدن از وزارت متبوع اخذ و در قالب .9
 اقتصاد مقاومتی ارسال شود.

مقرر گردید ادار  کل صنعت و معدن نسبت به انعکاس رسانه ای پروژ  ها و اقدامات موثر آن ادار  کل در حوز  اقتصاد مقاومتی اقدام  .6
 نماید.



بهر  برداری، واحدهای غیار فعاال و امکاان توساعه     مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی نسبت به ارائه آماری از واحدهای قابل  .7
به تفکیک هر شهرک و ناحیه صنعتی به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصااد مقااومتی اساتان)     ظرفیت واحدهای به بهر  برداری رسید 

 سازمان برنامه و بودجه( اقدام نماید.

کمیته امداد، شرکت شهرک هاای صانعتی و فنای حرفاه ای،      مقرر گردید انعقاد تفاهم نامه ای بین جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، .8
صندوق کارآفرینی امید، بانک قرض الحسنه رسالت با رویکرد ارائه تسهیالت خرد به مشااغل خارد و کوچاک در دساتور کاار ساتاد       

 فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قرار گیرد.

رکت شهرک های کشاورزی، سازمان جهااد کشااورزی و ادار    مقرر گردید طی نشست مشترکی با حضور ادار  کل محیط زیست و ش .6
کل صنعت، معدن و تجارت در محل دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ایرادات وارد  از سوی ادار  کال محایط زیسات    

 برای احداث شهرک های گلخانه ای مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 مه های توسعه خود را به تفکیک هر شهرک ارائه نماید.مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی برنا .14

خود را در قالب فرم نیپا )نظام یکپارچه پایش و پیشابرد   69پروژ  های اقتصاد مقاومتی سال  مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی .11
مقاومتی استان )سازمان برنامه و  اقتصاد مقاومتی( حداکتر دو روز پس از تاریخ برگزاری این جلسه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد

 بودجه( ارائه نمایند.

 
 


