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 دستور کار جلسه:

 ارائه برنامه های اقتصاد مقاومتی سازمان جهاد کشاورزی -

 اهم موارد مطروحه:
توسط  ومتی در این جلسه ابتدا آقای دکتر عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیان داشتند که تا کنون چند بسته در خصوص اقتصاد مقا  

دستگاه هطای اجرایطی ابالغ نموده اند و در برخی از این بسته ها از برای دستگاه های اجرایی مشخص و  ه است که در این بسته ها تکالیفی راشددولت صادر 
این زمینه برخی از دستگاه های اجرایی برنامه های خود را به تصویب رسانده در  ،مشخص نمایندماه پس از ابالغ  2-3خواسته شده تا برنامه های خود را طی 

سطح ملی برش استانی خود را اخذ نماید. از طرفی بر  دستگاه متبوع خود در یااند لذا دستگاه های اجرایی استان در راستای این اقدامات الزم است تا از وزارت 
تکالیفی برای آن ها مشخص شده است که پطس از جمطب بنطدی بایسطتی در جلسطه سطتاد ، وجود داردها در استان ه اساس قابلیت ها و انتظاراتی که از دستگا

تغال بطه آن شطبنا بر ضرورت پرداختن بطه مسطهله کطب آبطی و ت بیطت  برسد. یکی از مواردی که طی سال گذشتهفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به تصویب 
جلسه و رفب نواقص و ابهامات موجود در آن به کمیسطیون  20بر  بود. این طرح پس از برگزاری بالغ پرداخته شد طرح تحول کشاورزی در شهرستان دشتستان

کشطور بین استانداری بوشهر و سطازمان برنامطه و بودجطه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ارسال شد و مورد پذیرش قرار گرفت و به زودی تفاهب نامه اجرای طرح 
درصد اعتبار مورد نیاز اجطرای  50برای این طرح به تصویب رسیده است که این رقب معادل میلیون ریال اعتبار  8100نیز بالغ بر  96منعقد خواهد شد. در سال 

 طرح می باشد.

پروژه به استان ابالغ شد که مطابق با حجب عملیات ابطالغ  30محور با  11در  96برنامه های بخش کشاورزی در سال  رئیس سازمان جهاد کشاورزی:

اولویت بیشتری در استان هستند ارائه می شوند کطه شطامت توسطعه کشطت گلخانطه ای،  طرح که دارای  7ر این جلسه شده مورد پیگیری قرار می گیرد ولی د
ی و ططرح مدیریت جامب آفات چوبخوار، ارتقاء کیفیت محصوالت کشاورزی، توسعه سامانه نوین آبیاری، احداث سردخانه های زیر صفر، طرح پرورش گاوشطیر

هکتار برنامه توسعه کشت  100تولید می باشد. در سطح افزایش رف آب و صطرح توسعه کشت گلخانه ای که با هدف کاهش م می باشد. درپرورش شترمرغ 
هزار تن محصول به تولیدات اسطتان اضطافه  25هکتار می رسد. همچنین  224وجود دارد که با اجرای این سطح مجموع سطح زیر کشت گلخانه ای استان به 

هکتار از باغات شهرسطتان هطای دشتسطتان و  7000طرح مدیریت جامب آفات چوبخوار در سطح  نفر فرصت شغلی ایجاد خواهدشد. 1000 بالغ بر  می گردد و
یفیطت نفر ایجاد فرصت شغلی را به دنبطال دارد. ططرح ارتقطاء ک 466ر ت بیت اشتغال و نف 2800محصول خرما  تنگستان اجرا می شود و عالوه بر افزایش تولید

یطی خواهطد شطد.طرح توسطعه عی اسطتان اجراهکتار از اراضی زرا 5600 سطح  با هدف کاهش آلودگی در محصوالت سیزی و صیفی در ت کشاورزیمحصوال
نطوین  هکتار از اراضی استان تحت پوشش سطامانه 27461جمعاً  95تا پایان سال   هکتار در استان اجرایی می شود. 3540در سطح  96سامانه نوین آبیاری، در سال 

واحد  بسته بندی و فرآوری خرما در استان وجود دارد کطه  64طرح احداث سردخانه زیر صفر با اولویت در نقاط روستایی اجرا خواهد شد در حال حاضر آبیاری قرار گرفته اند.
تن است. ظرفیت سردخانه ای استان اعب از  36000به مقدار  96فعال می باشد. پیش بینی صادرات خرما در سال نفر  1272تن و با اشتغال  30500واحد از آن با ظرفیت  31

در استان اجرا طرح پرورش گاوشیری به عنوان مشاغت خانگی . در سالجاری پیش بینی شده است  96هزار تن برای سال  5تن است و  74000صنعت و معدن  و کشاورزی 
ططرح     مطی گطردد.تن گوشت  32تن شیر و  1280ایجاد شود که منجر به تولید  96راس گاو شیری در سال  320راسی معادل  4واحد  80 ر است تعدادمی شود که در نظ

ده کطه هطر واحطد واحد پیشنهاد ش 100، تعداد96طرح پرورش زنبور عست در سال  پرورش شترمرغ به تعداد یک واحد صنعتی در شهرستان تنگستان  پیش بینی شده است.
 تن عست می شود. 128کندو می باشد و منجر به تولید  85دارای 

ن کامالً مشخص باشد. عمطده پس از آن آقای دکتر ساالری استاندار محترم با تاکید بر اینکه در هر طرح بایستی زنجیره کامت آن دیده شود و اهداف کمی و وضب موجود آ
 ای آبزی پروری و کشت گلخانه ای مطرح نمودند. در پایان پس از تبادل نظر اعضاء موارد زیر به تصویب رسید.ترین طرح ها در بخش کشاورزی را طرح ه

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

1 
صرفاً در اراضی مست نیات  های جدید گلخانه، احداث به منظور حفاظت از منابب آبی موجود

 .کشاورزی صورت گیرد
 مستمر سازمان جهاد کشاورزی

2 

سازمان مدیریت و ،  در جلسه ای مشترک با حضور سازمان جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی
کشاورزان  مست نیاتخرید  به منظور برنامه ریزی ساز و کار اجرایی برای کاهش سود تسهیالت

برای اجرای طرح های گلخانه تعریف و جهت تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به 
 دبیرخانه این ستاد ارجاع شود.

 سازمان جهاد کشاورزی
 بانک کشاورزی

سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزی

15/6/96 

  8/6/96 سازمان جهاد کشاورزی نماید.طرح های ذکر شده در جلسه اقدام ان جهاد کشاورزی نسبت به اصالح سازم 3
 


