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 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر

 

  2.65مدت زمان جلسه:  69  ساعت جلسه: 3/8/69  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

 توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی 69گزارش آخرین وضعیت طرح رونق تولید در سال ارائه  -

 وضعیت طرح کارورزی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیارائه گزارش آخرین  -

 سایر موارد -

 اهم موارد مطروحه:
ایشان با بیان اینکه ماحصل مصوبات کارگروه هاای   ،در این جلسه ابتدا آقای دکتر عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور کار جلسه را ارائه نمودند  

ئز اهمیت است بهبود در شرایط اشتغال و تولید اقرار می گیرد اظهار داشتند آنچه حنهایی مورد بررسی و تصویب  اقتصاد مقاومتی مرتبط با اقتصاد مقاومتی در ستاد فرماندهی
 استان است.

برناماه آن در   3برنامه اقتصاد مقاومتی برای بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی مصوب شده است که  44تعداد  ت، معدن و تجارت:عحسینی مدیر کل صن

می درصد 96شامل تامین سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و راه اندازی طرح های صنعتی با پیشرفت باالی ، این برنامه ها ت سخصوص رونق تولیدا
صد پیشرفت در 65در حال حاضر  طرح مربوط به این استان است و این طرح ها  3طرح مهم و ملی در سطح کشور در دستور کار قرار دارد که  56میل و راه اندازی تک .باشد

 به بهره برداری می رسند. 69فیزیکی دارند و در سال 
جهاد کشاورزی و مابقی مربوط به اداره کل صنعت، معدن و سازمان فقره مربوط به  666ه از این تعداد متقاضی ثبت نام نموده اند ک 259تاکنون در سامانه بهین یاب تعداد    

نفار   66پرونده به شعب ارجاع شده است که از ایان تعاداد    36پرونده در کارگروه استانی مورد ارزیابی قرار گرفته اند و  668پرونده در کمیته بررسی،  636می باشد.  تجارت
آبان برای ثبت  65شده است. سامانه بهین یاب از  توسط بانک های عامل پرداختفقره تسهیالت نیز به صورت مستقیم توسط  49خذ تسهیالت شده اند. از طرفی موفق به ا

مشکالت طرح رونق تولید را عادم   می باشند. ایشان برخی یرشته صنفی دارای اولویت بیشتر 61صنف تولیدی داریم که  4666ستان انام صنوف تولیدی باز خواهد شد. در 
 بیان نمودند.پرداختی پذیرش قرارداد شرکت شهرک های صنعتی توسط برخی از بانک ها و ناهماهنگی  بین بانک ها در میزان سقف تسهیالت 

خ سود مناسب تر وجاود دارد باه عناوان    درصد می باشد در حالیکه در بخش کشاورزی تسهیالتی با نر 68: سود تسهیالت رونق تولید رئیس سازمان جهاد کشاورزی

درصاد پرداخات مای کناد و یاا پرداخات        5/64درصد و مناطق برخاوردار   5/62مثال صندوق توسعه ملی برای بنگاه های کشاورزی مناطق غیر برخوردار تسهیالت با سود 
اسات. از طرفای    شاده  قبال بنگاه های تولیدی کشااورزی از ایان تساهیالت   درصد می باشد که این عامل باعث عدم است 65تسهیالت از خط اعتباری مکانیزاسیون با سود 

اعی و باغی امکان پذیر نمی باشد همچنین متقاضیان تسهیال ت در حوزه کشاورزی بیشتر به بانک کشاورزی ارجاع داده می شوند از این تسهیالت برای واحدهای زراستفاده 
 ع بانک که عمدتاً نیز ضعیف است می باشد.که پرداخت تسهیالت توسط این بانک از محل مناب

به بانک  ر همه جای کشور اعمال می شود و این شرکتقراداد شرکت شهرک های صنعتی یک قرارداد تیپ می باشد که د مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی: 

ام شود. ایشان همچنین مشکالت شهرک ها صنعتی دلوار و کنگان  در زمینه تقاضای جانشینی نماید، این اقدام در اسرع وقت انجعامل که هر زمان بانک  متعهد می شودها 
 برق و آب را مطرح نمودند.

با حضور نمایندگان فرماناداران بارای حال     کارگروه مشترکی و بر لزومارائه  ها : گزارشی از وضعیت پرداخت تسهیالت رونق تولید توسط بانکروسای بانک های عامل

 مشکل مشتریان تاکید نمودند.

: مذاکراتی با واحدهای مستقر در شهرستان عسلویه برای پذیرش کارورزان فارغ التحصیل دانشگاه ها صورت گرفته کاه  معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

واحد دارای مدارک کامل  641نموده اند که تنها  واحد پذیرنده  ثبت نام 469نمودند. برای این طرح تا کنون ی پذیرش براواحد از این شرکت ها اعالم آمادگی  66مجموعاً 
ایان  نفر آن ها واجد شرایط الزم مای باشاند. از    6296نفر می باشد که تعداد  3886ورزان ثبت نام شده نیز ربوده و مابقی دارای نقص در تکمیل مدارک می باشند. تعداد کا

ه و کارورزان درصد دارای مدرک کارشناسی هستند. از مشکالت این طرح می توان به پایین بودن تعداد ثبت نام شوندگان در سامانه اعم از واحدهای پذیرند 91تعداد بالغ بر 
 نفر است. 2616اشاره نمود در حالیکه سهم استان در جذب فارغ التحصیالن برای این دوره 

نفر ذکر نمودند که این افراد هم اکنون مشغول به گذراندن  398در محیط کار واقعی را در استان  ایشان عملکرد طرح مهارت آموزی ی و حرفه ای:آموزش فن مدیر کل

 این دوره می باشند.

ری را در هر بخش شناسایی و زمینه الزم را برای اینکه بایستی از ظرفیت های استان استفاده بیشتری نمود و متقاضیان سرمایه گذا بیانبا آقای گراوند استاندار محترم

تساریع در صادور مجاوز سارمایه گاذاری و حال و فصال         همکاری همه دستگاه های اجرایی برای سرمایه گذاری باپنجره واحد بر فعال سازی فعالیت آن ها فراهم نمود. 
  تاکید نمودند. مشکالت سرمایه گذاران 

 



 مصوبات: مقرر گردید

 تاریخ انجام مصوبه عنوان ردیف

 4/8/69 وثیقه مورد پذیرش قرار گیرد ه بانک های عامل به عنوانشرکت شهرک های صنعتی توسط کلیقرارداد  6

2 
 26میلیارد ریال که  96برقرسانی به شهرک های صنعتی دلوار و کنگان با مبلغ شرکت توزیع نیروی برق نسبت به انجام 

 اقدام نماید.تامین می گردد   صنعتی کشور سازمان شهرک هایمیلیارد توسط  46میلیارد ریال آن توسط استان و 
4/8/69 

 66/8/69 .بر طرف شودتوسط شرکت های آبفای شهری و روستایی مشکل کمبود آب شهرک های صنعتی دلوار و کنگان  3

4 
نفر کارکن و باالتر توسط اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از اداره  5به منظور تسریع در طرح کارورزی لیست واحدهای 

 .کل تامین اجتماعی اخذ و در اختیار فرمانداران شهرستان ها قرار گیرد
66/8/69 

5 
متشکل از اداره کل صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان جهاد کشاورزی ، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و  کمیته ای

، با مسئولیت نماینده فرماندار در مرکز هر شهرستان تشکیل و نسبت به تسریع در جذب کارورزان و دستگاههای پذیرنده
 .اقدام نمایند فرمانداری

66/8/69 

9 
متولی طرح رونق تولید پس از معرفی متقاضیان تسهیالت به بانک های عامل یک نسخه از اسامی  دستگاههای اجرایی

 .معرفی شدگان را در اختیار فرمانداری شهرستانها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دهند
9/8/69 

1 
مند برگشت به مراحل قبل می باشد بانک های عامل پس از بررسی پرونده متقاضیان طرح رونق تولید چنانچه پرونده نیاز

به فرمانداری شهرستان ها و  را نسبت به ارائه توضیحات الزم در خصوص علت برگشت بصورت مکتوب اقدام و رونوشت آن
 نمایند.سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال 

4/8/69 

8 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و مشکالت مربوط به شرکت سیرافان و گلخانه آل خمیس توسط کارگروهی متشکل از 

 قرار گیرد.بررسی مورد توسعه منابع انسانی استانداری ، بانک عامل ، مدیر عامل شرکت های مذکور 
9/8/69 

6 
، با مسئولیت مشترک معاونت هماهنگی امور برای متقاضیان سرمایه گذاری مجوزهای کسب و کارفرایند مربوط به صدور 

 .بررسی و تسهیل شود اقتصادی و توسعه منابع استانداری و اداره کل اقتصاد و دارایی، 
66/8/69 

 
 دقیقه با ذکر صلوات پایان یافت. 68:65جلسه در ساعت 

 

 


