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 ساعت1مدت زمان جلسه: صبح 10 : 03  ساعت جلسه: 11/5/69  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

 اداره کل شیالت 69ارائه برنامه های اقتصاد مقاومتی سال  -

 شرکت توزیع نیروی برق 69ارائه برنامه های اقتصادی مقاومتی سال  -

 اهم موارد مطروحه:
اداره که   رنامهه  ابتدا اقای دکتر عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور کار جلسه را ارائه دادند و بیان داشتند که در جلسهه پییهیب ب    

مباحث مربوط به تامیب  از جمله ، در بر گیرد طوریکه ک  رنجیره ارزش راه ب  صورت منسجم تری ارائه شود.ه رر شد که گزارش بشیالت مطرح گردید ولی مق
  و غیره ریابیاباز نهاده ها،

مورد  هنوز برنامه نهایی تدویب نیده است اما در ایب جلسه خطی میی های ان ارائه می شود تا چنانچه : شیالت محترم آقای زنده بودی مدیر کل   

یابد. در حوزه اقتصاد مقاومتی اداره ک  شیالت برنامه راهبردی توسعه شیالت در استان بوشهر را مهد  توافق اعضا قرار گیرد تکمی  برنامه به همیب روند ادامه 
، نهایتاً به طرح ها و پروژه های اجرایی ختم می شود. اهداف کالن ایب برنامه  از بررسی وضع موجود، میکالت و تنگناهانظر قرار دارد که در ایب برنامه پس 

 و تثبیت روند فعلی صید و صیادی است. افزایش سهم آبزیان در سبد خانواریجاد اشتغال مولد، شام  افزایش تولید، ا
طرح  4ی طرح ها و پروژه های اجرایی برای دستیابی به ایب اهداف برنامه در دو بخش صید و صیادی و آبزی پروری دنبال می شود. در بخش صید و صیاد   

ذخیره سازی و بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس، بهره برداری از گونه های کمتر برداشت شده آبزیان، مدیریت میخص شده که ایب طرح ها شام  حفاظت، 
 بهره برداری پایدار از ذخایرآبزیان و حفاظت از سرمایه گذاری های انجام شده در بخش صیادی است.

ای بها  تولید بچه ماهی و رها سازی گونهه هه   اد زیستگاه دخایر مصنوعی آبزیان،ا را ایجهر کدام از ایب طرح ها نیز تعدادی پروژه دارند در طرح اول پروژه ه   
در طرح دوم ، برداشت از گونه های جدید برداشت نیده مانند ژله فیش، مارماهی، خیار دریهایی و غیهره، در طهرح     ارزش در دریا، تقویت یگان حفاظت منابع و
و ایجاد اسهکله   هارم، پروژه تعمیر اسکله های موجودوات صیادی، آموزش صیادان و مطالعات پژوهیی و در طرح چسوم ، اجرای دریا بست، استاندارد سازی اد

 وجود دارد. کمبود اسکله های جدید صیادی مد نظر می باشد. البته در سیاست های فعلی مبنا بر ایجاد اسکله جدید نیست ولی در شیف، کنگان و دیلم میک 
مزارع پرورش میگو، توسعه واگذاری اراضهی جدیهد بهرای    تولید و سطح  میزانافزایش طرح تولید میگوی پرورشی که  ،تطرح مد نظر اس 4در آبزی پروژه    

، طهرح  پرورش میگو و ایجاد شهرک های شیالتی با هدف تولید متراکم پیش بینی شده است. دیگر طرح های ایب بخش شام  طرح تولید ماهیهان پرورشهی  
پروژه ها، فعالیهت   جداولی تنظیم شده است که عالوه برپرورش سایر آبزیان و طرح تحقیقات ، آموزش و ترویج آبزیان می باشد. برای هر کدام از ایب طرح ها 

 می نماید.های ذی  هر پروژه را بر حسب زمان انجام و اعتبار مورد نیاز ذکر 
با انتظاری که از قب  در خصوص در نظر گرفتب کلیه زنجیهره ههای    ر با ذکر اینکه طرح ارائه شده محترم استان بوشه پایان آقای دکتر ساالری استانداردر    

همخوانی ندارد و در ایب زمینه اداره ک  شیالت بایستی بیان شد، طرح شام  تامیب نهادها ، خدمات پیتیبانی، سرمایه گذاری، بسته بندی و   صادرات و غیره 
 نجیره کام  تدویب و ارائه نماید.زطرح را بصورت 

یهروی بهر    دستور کار دوم جلسه نیز با عنایت به توضیحات ارائه شده در خصوص برنامه راهبردی توسعه شیالت بنا به درخواست مدیر عام  شرکت توزیهع ن 
 ه جلسه بعد موکول گردید.مبتنی بر تجدید نظر مجدد ب

 در ایب جلسه پس از تبادل نظر اعضا موارد زیر به تصویب رسید

 مصوبات: مقرر گردید: 
 تاریخ انجام دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه ردیف

1 
نجیره ههای الزم  اصالح برنامه خود اقدام و کلیه ز مقرر گردید اداره ک  شیالت نسبت به

 لحاظ نمایدبرای ارتقا تولید و اشتغال در بخش شیالت را 
 11/35/69 اداره ک  شیالت

1 
برنامه خود را میترک مقرر گردید شرکت توزیع نیروی بر  و شرکت انتقال بر  بصورت 

 تدویب و ارائه نمایند.
 شرکت توزیع نیروی بر 
 شرکت انتقال بر 

11/35/69 
 

 

 


