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 :دستور کار جلسه
 برق دار کردن چاه های کشاورزی و سایت های پرورش میگو -

 اهم موارد مطروحه:
پذیر بودن انرژی برق تجدید در این جلسه ابتدا آقای دکتر عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیان داشتند که    

به بخش کشاورزی بعضاً زمینه را برای قاچاق این کاال فراهم می نماید. لذا در راستای ارزان قیمت در مقابل گازوئیل و عرضه گازوئیل 
 برق دار کردن چاه های کشاورزی و ،سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور جلوگیری از اتالف منابع و افزایش فرصت های تولیدی

جلساتی نیز با  استان و عالوه بر تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی تقرار گرفته اس های پرورش میگو مورد پیگیری ویژه سایت
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برگزار شده و طرح های توجیهی به این شرکت ارائه شده است. لذا در ادامه جلسات فوق الذکر این 

 تشکیل شده است. در خصوص نحوه ی اجرای پروژه ی دستگاههای ذیربط ها دیدگاه به منظور بررسیجلسه 
 داردسوخت   از نظر حمل و نقل و  نگهداری هایی برای کشاورزان  های دیزلی سختی استفاده از سیستم رئیس سازمان جهاد کشاورزی:

 نصبتوان  ها می جریان برقی کردن چاهمراه باهبا توجه به کمبود منابع آبی استان و منفی شدن بیالن آبی در بسیاری از دشت ها 
آب منطقه ای لیست چاههای تاکنون با بررسی های انجام شده و میزان مصرف آب را کنترل کنیم.  را مد نظر قرار داده کنتور حجمی 

 حلقه چاه مجاز قابلیت برق دار شدن دارند. 0044حدود مجاز و غیر مجاز را اعالم کرده اند و در 
سایت دارای برق نمی باشد. این سایت ها شامل سایت  5سایت پرورش میگو وجود دارد که  04در استان بوشهر  شیالت:مدیر کل 

میلیارد ریال هزینه دارد اما با  04رودشور جنوبی، رودحله، شیف، مندشمالی و مند غربی است.  هرچند برق دار نمودن هر سایت بالغ بر 
از  سال خواهد بود. 0.5ر از این مبالغ صرفه جویی خواهد شد، و بازگشت سرمایه این طرح کمتر از رقمی فراتاین سایت هابرقی کردن 

طرف دیگر میزان تولید در هر سایت نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد که عالوه بر باال رفتن رفاه بهره برداران این بخش 
 زمینه ساز افزایش اشتغال در این بخش خواهد شد.

قابل توجه است  یدر حوزه کشاورز یلیمصرف سوخت فسبا بیان اینکه  پایان جناب آقای دکتر ساالری استاندار محترم استاندر 
 ییصرفه جو .ردیمورد توجه قرار گ دیاستان بوشهر با یکشاورزبخش در  یلیسوخت فس ینو به جا یها یانرژ ینیگزیجاندکرد حیتصر

 هیگرفته سرما انجام یها یررسمطابق برا به دنبال خواهد داشت. ا و افزایش عملکرد ه نهیکاهش هز ، یلیسف یدر مصرف سوخت ها
دارای توجیه اقتصادی بوده  و این امر بایستی از جانب مدیران شرکت برق و  گویپرورش م یها تیبرق دار کردن سا یبرا یگذار

  قرار گرفته و اجرایی شود.جدی شیالت مورد پیگیری 

 مصوبات:
مقرر گردید در جلسه مشترکی با حضور نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق، آب منطقه ای و سازمان جهاد کشااورزی دشات    -

الزامات و نیازمندی های اجرای این  اعتبارات، کلیه اولویت بندی شده و های بحرانی برای برق دار کردن چاههای کشاورزی 
 زی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شود. طرح در قالب طرح برق دار کردن چاههای کشاور

پس از بررسی های میدانی از یکی از سایت های بادون   و اداره کل شیالت کشاورزیسازمان های جهاد مسئولین مقرر گردید -
تصامیم گیاری    مشاترکی در جلساه   و تامین مالی آن نسبت به نحوه ی اجرای پروژه نماینده شرکت جهاد نصر به اتفاق برق

 و نتیجه را به دبیرخانه ستاد فرماندهی اعالم نمایند. یند.انم

مقرر گردید شرکت انتقال برق نسبت به بررسی ظرفیت پست های برق برای برق رسانی به هر کدام از سایت ها اقدام و نتیجه  -
 را به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.

 
 


