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 سازمان ربانمه و بودجه کشور
 استان بوشهر رزییمدرییت و ربانمهسازمان 

 یاقتصاد مقاومت کردیو توسعه استان با رو یزری برنامه یشوراصورتجلسه 

  مکان برگزاری:

 وشهرسالن کوثر استانداری ب

  شماره جلسه:
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  تاریخ و زمان برگزاری:

 25/3/69 پنجشنبه مورخ صبح 11ساعت 

 کار:دستور 

 برنامه ارائه و مرتبط هایدستگاه توسط در برنامه ششم توسعه آب بخش وضعیت گزارش -1

 جاری سال

 استان بوشهر  1396ای سال های سرمایهای و تملک داراییتوزیع اعتبارات هزینه -2

 سایر -3

 
 

 در جلسه: هخالصه مباحث مطروح

بزا رویرزرد  اسزتا  توسزهه و ریزییبرنامه شورای جلسه نخستین 23/3/96 مورخ 1218421 شماره دعوتنامه پیرو  

 روز 11 سزاعت راس الزککرفزو  کارهای دستور با و محترم استاندار ساالری دکتر آقای جناب ریاست به اقتصاد مقاومتی

 سرامما  محترر  رئیس پور عوض دکتر آقای جناب نخست جلسه این در. گردید اربرگی 25/3/96 مورخ پنجشنبه

لیرال  قردرح حضرور و گرامیداشرت  ایا  شهادت موالی متقیا  حضرت علر  ع( تسلیت  ضمن بودجه و برنامه

به تشریح دو دستور کار جلسه پرداختنرد. در ادامره مردیر  و اعضای حاضر در جسه را خیرمقد  عرض نمودند

اسرتا  بره تشرریح  در عامل شرکت آب و فاضالب شهری به نمایندگ  ام سه دستگاه اجرای  متول  بخش آب
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هرا را بیرا  های خود بره منورور ارتقرا شراخ ها و برنامهو سپس نیاممندی ندبخش پرداختاین وضع موجود 

 های بخش آب را به شرح ذیل بیا  نمودند:شاخ  گزارش ایشا  نمودند.

 به  95سال که در بوده میلیو  متر مكعب  302 برابر با 1393سال در استا   ساالنه ب تولیدیآ سرانه

 273 هب 96سال  در شود این شاخ م  کاهش یافته است و پیش بین میلیو  متر مكعب  279

 کاهش یابد.میلیو  متر مكعب 

   منطقه طسرو  برا کمدرود  و جمح عسلویهح نوار ساحل  تنگستا  در شهرهای دشتستا ح بوشهرحاستا

 آب مواجه هستند.

  هرزار مترمكعدر   35کرن یرینآبشر ام جملره مک مدای های جدید تأمین آب ام طریق نپروژهاحداث

کمرک  استا  مورد نیامتواند تا حدودی به تامین آب ح م م  باشددر مرحله مناقصه  اکنو  بوشهر که

 نماید.

  کره  میلیارد ریرال نیرام اسرت و 594اعتداری بالغ بر اهای فوری و کوتاه مدت تامین آب بطرحاجرای

 .ین اعتدار نشده استممیلیارد ریال ام آ  تا 527 تاکنو 

 درصرد ام  37باشرد کره کیلومتر م  980برداری استا  معادل با کل خطوط انتقال آب در دست بهره

میلیارد ریال اعتدار به منوور بامسامی آ  مرورد  2500باشد و کیلومتر  فرسوده م  359آ عمعادل با 

 در نور گرفته شده است. 96یارد ریال برای سال میل 250نیام است و ام این مقدار 

 باشد:آب استا  به شرح ذیل م  مشكالت خطوط انتقال 

 آب بردگ  خط سو  آبرسان  در نتیجه سیل اخیر -1

 نقاط مشكل دار و نقاط حادثه خیز خط عجاده دسترس  خطوط  سیفو  شماره یکوجود  -2

آب بردگ  میر  -نقاط مشكل دار و نقاط حادثه خیز خط عخط دو  و سو  آبرسان    وجود  -3

 خط             

 م نفر  769640معادل با استا  شهری تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهری در جمعیت کل-

  272LPCDمتر مكعب و سرانه تولید برابراست با  224526و میانگین آب دریافت  کل استا   باشد
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 باشد.م  LPCD 279ح این در حال  است که سرانه تولید مل  در این شاخ  برابر با باشدم 

 برابر با ستانداردمترمكعب م  باشد که حجم مخام  ا 286700های مخام  استا  جمو( ظرفیتم 

 .مترمكعب م  باشد 302742

 کیلومتر  1085 ام این میزا ح که باشدم  کیلومتر 3259 تومیع شهری استا  معادل با طول کل شدكه

 .آ  نوسامی گردد کیلومتر 111ح معادل با 96شود در سال م  ا  فرسوده است و پیش بین 

اعتدارات پور بیا  نمودند در ادامه به دستور کار دو عتومیع اعتدارات استا   پرداخته شد. جناب آقای عوض

 1396در بودجه سال خیز ام درآمدهای نفت خیز فتهای نافزایش سهم استا  به دلیل عمران  استا  بوشهر

نمایندگا  مجلس  نقش ام توجه دولت و ایشا . برابر رشد داشته است 2بیش ام   نسدت به سال گذشته

توجه  در اعتدارات که با تصویب آ  شاهد رشد قابل چرا ندودنمشورای اسالم  در این اقدا  مهم قدردان  

 خیز هستیم.نفتهای نفت و گام استا 

و با در نور  های اجرای  بر اساس شاخ ها و دستگاهبا تأکید بر تومیع اعتدارات عمران  شهرستا  ایشا  

در تومیع اعتدارات سال جاری  نمودتصریح  گرفتن اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومت  در هر بخش

نور تومیع شهرستان   و هم ام  برنامه -صل های متعددی را منوور نموده که هم امنور فها شاخ شهرستا 

  .ه استدیرعایت گردها شرایط و اقتضائات آ ها بر اساس تعادل و توام  الم  بین شهرستا 

و  تسلیت ایا  شهادت موالی متقیا  حضرت عل  ع(  بوشهرح ضمن دکتر مصطف  ساالری استاندار در ادامه 

جاری  در سال نمود تولید تأکید ما و حمایت امهای اشتغالمیت طرحبا توجه به اه حلیال  قدرگرامیداشت 

های فن  و اعتداری به یارانه سود تسهیالت و تقویت منابع صندوق در قالب کمک بخش  ام اعتدارات عمران 

های تولیدی قادر باشند با نرخ تا واحد یابد م اختصاص  در راستای اشتغال مای حمایت ام بخش کشاورمی 

 تسهیالت را دریافت نمایند.کمتری  سود

ای را پروری و توسعه کشت گلخانه داری ح آبزیرسان  ح آبخیزهای تأمین آب و آبوی تمرکز بر اجرای طرح

سعه ریزی و تو های مهم شورای برنامه ما ام اهداف و برنامه های تولیدی و اشتغالبخش  به فعالیت برای رونق
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 نمود.در سال جاری عنوا  

ها عالوه ریزی شهرستا  های برنامه تأکید کرد کمیتهتما   های نیمه دکتر ساالری با تأکید بر تكمیل پروژه

های  که تا هفته دولت تكمیل و به بهره برداری  برای پرداخت مطالدات پیمانكارا حپروژهبین  اعتدار  برپیش

 رسند را در اولویت تخصی  قرار دهند. م 

های تواند به تعادل شهرستان  کمک نماید ام دستگاهها که م دستگاههای ابتكاری بیا  اینكه طرحوی با

های مختلف  بندی ارائه خدمات در حومه سطح یهای خود درممینهها خواست تا پیشنهاداجرای  و فرمانداری

 ریزی استا  اعال  نماید .را به سامما  مدیریت و برنامه

 

 

 جلسه:مصوبات 

 شرح تصمیم ردیف

رییی استا  در راستای توسهه استا  و با عنایت به اینره در مقایسه با مقرر گردید سازما  مدیریت و برنامه 1

، ضزمن تسزرید در باشدهای مختلف مواجه میدر عرصههای جدی ها بهضاً با کمبودها و چالشسایر استا 

های نامزهها، اقدامات الزم و فوری را در مبادلزه موافقتشهرستا رییی و توسهه های برنامهبرگیاری کمیته

هایی کزه بزا توجزه بزه شزرایا اسزتا ، ای به خصوص در مورد آ  دسته از طرحهای سرمایهتملک دارایی

های فرهنگی، بهداشتی و درمانی، آموزشی اعم از عمومی و کمبودهایی در زمینه توسهه و تقویت زیرساخت

های آب و بر  و گردشگری و رفزاهی، عمزرا  شزهری و روسزتایی و همچنین زیرساخت عالی، ورزشی و

ترین زما  ممرزن نسزبت بزه های اجرایی نیی در کوتاهعمل آورده و دستگاه امنیتی و قضایی وجود دارد به

ت بزه کزرد بزه موقزد اعتبزاراها اقدام نمایند. بدیهی است به منظور هیینزهانجام فرایند قانونی اجرای طرح

بایزد تمزامی مسزاعی و  ، دستگاه اجرایزیهای ضروری و جدیدخصوص در تهریف، تصویب و اجرای پروژه
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تزرین مرجزد رییی و توسهه استا  بزه عنزوا  مهزمها در دستیابی به اهداف مورد نظر شورای برنامهتالش

 د.عمل آورن گیری توسهه استا  بهتصمیم

اند بزه منظزور پرداخزت بزه موقزد  قزو  و خیانه مهین استا  مرلف رییی استا سازما  مدیریت و برنامه 2

عمل  های اجرایی اقدامات الزم و فوری در جهت تأمین و واریی به موقد نقدینگی بهمیایای کارکنا  دستگاه

هزای اسزتا ، مزدیریت الزم در آورند. در این راستا کمیته تخصیص استا  مرلف است در سقف تخصزیص

 ای  تزی در صزورت ضزرورت هزای سزرمایهمؤثر اعتبارات اعم از جاری و تملک داراییاختصاص بهینه و 

 جایی الزم بهمل آورد.جابه

ای باشد که زمینزه رشزد گونهبه اعتبارات در راستای اصل چهل و هشتم قانو  اساسی توزید است ضروری 3

رییی استا  به سازما  مدیریت و برنامه ها را فراهم نماید. در این راستاتا  و شهرستا اس و متهادل متواز 

 قانو  بودجه( 10)موضوع جدول ابالغی به استا  ایهای سرمایهتملک دارایی ، توزید اعتباراتمرلف است

مختلزف  ای بین منزاط شراف توسهه با رویررد توسهه متواز  ای انجام دهد کهگونهرا از منابد مختلف به

بزا در نظزر گزرفتن اعتبزاراتی عزالوه بزر سزهم چنین در مزوارد خزاص استا  به  داقل ممرن برسد و هم

 باشد، اقدام نماید.هایی که الزم و ضروری میها نسبت به تهریف پروژهشهرستا 

های اجرایی استا  پیگیری مستمری را به منظور جکب  داکثری اعتبارات ملی مقرر گردید دستگاه 4

 رییی استا  ارائه دهند.جلسات شورای برنامهانجام داده و نتیجه اقدامات را در 

با توجه به کمبود امرانات و فضاهای آموزشی در سطح مدارس ضرورت آماده سازی فضاهای آموزشی  5

های افیایش ظرفیت پکیرش عمومی برای سال تحصیلی جدید و همچنین با توجه به اقدامات  و برنامه

های استا  و لیوم تامین فضای مورد نیاز برای  مایت از برنامهدانشجو در برخی از دانشگاه های دولتی 

-موجود سازما  مدیریت و برنامه رییی ضمن تامین اعتبار الزم با اولویت نسبت به تامین تخصیص پروژه

 های مورد نظر اقدام نماید.
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عمرانی به بخش های استا  ضمن برگیاری کارگروه واگکاری پروژه اجرایی هایمقرر گردید دستگاه 6

 نحوه و هاپروژه اجرای در و نمایند تسرید را هاپروژه اجرای و تمام نیمه هایطرح واگکاری خصوصی،

 .نمایند اعمال را تریدقی  نظارت و شفافیت هاآ  واگکاری

اقتصاد رییی استا   با همراری خیانه مهین استا  و اداره کل امور مقرر گردید سازما  مدیریت و برنامه 7

شود، پیگیری الزم را  تأمینهایی که باید از طری  اسناد خرانه بدهی پروژه تسویه و دارایی در خصوص

 انجام دهد.
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-فجر، برنامهها در هفته دولت و دهه ترمیل و افتتاح پروژه منظوربههای اجرایی مقرر گردید دستگاه

 تامین تخصیص به سازما  اعالم نمایند.رییی الزم را به عمل آورند و عنوا  پروژه را جهت 

 


