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 دستور کار جلسه:

 اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد )ره( از طریق احداث نیروهای برق خورشیدی -

 بررسی آخرین وضعیت برق دار کردن سایت های پرورش میگو  -

 ارائه طرح برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی صنعت آبزی پروری -

 اهم موارد مطروحه:
رویکرد کالن دولت در سال جاری را مبتنی بر اشتغال دانستند و بیان داشتند که بر  استان در این جلسه ابتدا آقای عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی  

سیاست ها در قالب بسته های مختلف تهیه و در قالب اقتصاد مقاومتی ابالغ می این  ،این اساس دولت تغییرات گسترده ای را در سیاست های خود در پیش گرفته است
 را در استان ایجاد نمود. از جمله این  ستان می توان فرصت های شغلی خوبیت های جدید بسیج منابع و استفاده از پتانسیل های اگردد. در شرایط فعلی با شناسایی فرص

 برای توسعه انرژی های تجدید پذیر و ایجاد اشتغال است.فرصت ها که منطبق با اقلیم این استان نیز می باشد استفاده از انرژی خورشید 

و بستر الزم  ر کشور رو به افزایشمی باشدایشان با بیان اینکه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر د شرکت توزیع نیروی برق:محترم مهندس پاراد مدیر عامل   

رای طرح با ظرفیت های مختلف را ارائه رنامه ششم توسعه نیز ذکر شده است، برآوردی از هزینه های اجو در اهداف ب رق از تولید کنندگان مهیا استبرای خرید تضمینی ب
 صورت گرفته است و  این سایت ها برآورد حجم عملیات و اعتبار الزم برای برق رسانی بهنمودند، سپس در خصوص برق رسانی سایت های پرورش میگو اعالم داشتند که 

 در برخی از سایت ها عملیات برق رسانی در حال اجرا است.

با توجه به اینکه رسالت این نهاد توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش می باشد ایجاد اشتغال به ویژه راه  محترم کمیته امداد امام )ره(:مهندس لطفی مدیر کل   

 69استان ها طی سال خورشیدی خانگی در برخی از  برق اندازی مشاغل خرد در سطح روستاها می تواند در دستیابی به این هدف تاثیر گذار باشد. طرح ایجاد نیروگاه های
 ن منابع مالی الزم متناسب با شرایط مددجویان تحت پوشش می باشد.است و اجرای این طرح نیازمند تامیبه صورت پایلوت اجرا شده 

ات و انتظاراتی که از سایت پرورش میگو برق دار شده اند ولی به تدریج با کاهش اعتبار 9در دهه هشتاد تعداد  شیالت:محترم  مهندس زنده بودی مدیر کل   

 رف سوخت بدین منظور پیش بینی شده است عمالًصمتری پیش می رود و اعتباراتی که توسط سازمان بهینه سازی مکبخش خصوصی وجود دارد این اقدام با سرعت 
رای طرح را بهره برداران پرداخت نموده اند، سایت شیف برق دار شود و هزینه اج 69تا سال  پیش بینی می شود سایت حله، د.ینتوانسته است این شکل را حل و فصل نما

بهره برداری رسد  291بهره بردار دارد و در سال های آینده به  01درصد نیاز فعلی خود را از شبکه های موجود تامین می نمایند ولی با توجه به اینکه در حال حاضر  01-11
 80صورت می گیرد، سایت مند شمالی دارای آنهابوده و برق رسانی نیز توسط  انفرادیودشور جنوبی دارای مالکیت سایت های مند غربی و ر نیازمند توسعه شبکه می باشد.

 2066نامه کاری سال در بر ،منوط به مشارکت بهره بردارانرا برق رسانی به این سایت  ندار شهرستان انجام شده استبهره بردارمی باشد و اخیراً با تفاهماتی که با فرما
باشد لذا در زمینه برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی صنعت آبزی پروری، با توجه به اینکه بخش شیالت می تواند نقش موثری در اقتصاد استان داشته لحاظ نموده اند. 

در صنعت آبزی پروری هیل نواوری، گسترش سرمایه گذاری و بازاریابی تس برای شناسایی و معرفی پتانسیل ها، توسعه ورا برگزاری این جشنواره می تواند زمینه های الزم 
 ایجاد نماید.

 در پایان پس از بحث و تبادل نظر سایر اعضای جلسه موارد زیر به تصویب رسید.

 مقرر گردید   مصوبات:

 تاریخ انجام دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه ردیف

2 
شرکت توزیع نیروی برق بازدید مشترکی از یکی از پایلوت های  اداره کل کمیته امداد امام)ره( و

موفق ملی در زمینه نیروگاههای برق خورشیدی بعمل آورند و نتیجه را در جلسات آتی ارائه 
 نمایند.

اداره کل کمیته امداد امام)ره( و 

 شرکت توزیع نیروی برق 
03/6/66 

1 
صورت مکتوب به کمیته امداد امام )ره( ارائه  الزامات اجرای طرح نیروگاههای برق خورشیدی به

 شود.
 41/6/66 شرکت توزیع نیروی برق

0 

ملی  جشنواره یبرگزار وهیش و یآمادگ مراتب ندهینما عنوان به بوشهر استان التیش کل ریمد
 نموده مطرح رانیا التیش سازمان سیرئ و یکشاورز جهاد ریوز معاون با راصنعت آبزی پروری 

 رانیا التیش سازمان در را جشنواره یراهبر تهیکم جلسه یبرگزارالزم برای  یها یهماهنگ و
 .دهد انجام

 03/6/66 اداره کل شیالت 

8 
مبنی بر موافقت اتحادیه پرورش دهندگان میگو  با توجه بهبرق رسانی به سایت مند شمالی 

اجرای شبکه داخلی سایت و تامین سیم روکش دار جهت شبکه خارج  مشارکت بهره برداران در
 شود.  یع نیروی برق در سال جاری، انجاماز سایت، توسط شرکت توز

 -اتحادیه پرورش دهندگان میگو

شرکت توزیع  -اداره کل شیالت

 نیروی برق

46/6/66 

9 
ی برق رسانی به این سایت برابا توجه به توسعه سایت شیف برآورد دقیقی از اعتبار مورد نیاز 

 صورت گیرد.

شرکت توزیع  -اداره کل شیالت

 نیروی برق
03/6/66 

 



 

 


