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 گزارش روند اجرایی شدن طرح ارتقاء ظرفیت آبزی پروری توسط اداره کل شیالتارائه  -

 امور اقتصادی و دارایی ارائه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی اداره کل -

 ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای طرح رونق تولید توسط بانک های عامل -

 سایر موارد -
 

 اهم موارد مطروحه:
ایشان با بیاان ایکهاه یهاز از ج ات      ،آقای دکتر عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرح مختصری از دستور کار جلسه ارائه نمودندجلسه ابتدای  در  

بساته توسا ه آبازی پاروری در     گیری های عمده ما در بحث اقتصاد مقاومتز مربوط به بخش شیالت مز باشد گزارشز از روند اقداماتز که تا ککون مکجر به شهل گیاری  
میم گیری ها و ج ت گیری های خاصز ماز باشاد ج ات اتخاان ایان تصامیمات       . در این جلسه با توجه به ایکهه اجرای این بسته نیازمکد تصبیان داشتکداستان شده است 

مز شاود. در  بررسز روی اجرای  لش های فرااو مشهالت و چ مز گیردمروری کلز بر اقدامات و ف الیت های پیش بیکز شده در این بسته توسط اداره کل شیالت صورت 
 شده است در جلسات آتز گزارش خود را ارائه مز دهکد.آفریکز به آن ها محول ی ایجاد اشتغال و کارارماموریت هایز ب دیگر هم کهبخش 

اقتصاد مقاومتز تدوین شده اسات در ایان جلساه     فرماندهز : طرح جامع ارتقاء و توس ه آبزی پروری در استان طز جلسات مت دد در ستادمدیر کل شیالت زنده بودی

ز مراکز تهثیر ، ب ره برداری اشغلزفرصت  03ههتاری با  23طرح  89و به ب ره برداری مز رسد شامل  هامسال انجام شد چهیده ای از این طرح ارائه مز شود. کارهایز که
تن، پارورش مااهز و میگاو در     2433کارخانه فرآوری، پرورش ماهز در استخرهای خاکز، پرورش ماهز در قفس به میزان  2مرکز، ب ره برداری از  4 میگو جدید به ت داد

واگاااری ساایت    شاامل طز سال های آیکده به ب ره بارداری ماز رساد    و سایر طرح هایز که در دست اجرا است   ز.زیکتخرهای دو مکظوره کشاورزی و تولید ماهیان است
ساتان  رودشاور شامالز در ش ر  سایت واگااری  است و در سال جاری مطال ه آن به پایان مز رسد. همطال انجام ههتار که در حال  033الز در سطح شمپرورش میگو دیلم 

مت ارف در زمین هاای  استفاده از آب های ناههتار به مکظور  43وس ت به احداث ش رک شیالتز کره بکد فرصت شغلز،  933 ههتار و ظرفیت ایجاد 2833گکاوه به وس ت 
ههتار،  03به وس ت  دلوار واگااری ش رک صک تز ههتار، 033به وس ت  توس ه شیف گااری سایت پرورش میگوی بامداد یانفر فرصت شغلز، وا 833افراد و ایجاد  شخصز
شا رک شایالتز مکاد باا     احاداث  ) مزرعه پاایلوت،،  مکطقه عالز حسیکزپایلوت پرورش میگو در آب های نا مت ارف در اجرای ههتار، 233به وس ت  0دلوار سایت واگااری 

میلیاون قط اه،    233 باا ظرفیات  تن تا سال آیکده احداث مزارع تهثیار میگاو    0333پرورش ماهز در قفس به میزان  استفاده از آب پایین دستز مکطقه مکد، واگااری مزارع
 ایجاد شود. 99فرصت شغلز در سال  2830با این اقدامات که در مجموع با مرکز،  0واگااری مراکز تهثیر ماهز به ت داد 

  رفز شده اند، کاه ایان شاغل هاا ب  اا      عکوان شغلز جدید به صکدوق کارآفریکز امید م 29برخز از افراد در قالب  در اشتغال خرد نیز طرح هایز مد نظر است در این راستا
 نیازمکد به زیرساخت های خاصز ندارد و در محل زندگز افراد قابل اجرا مز باشد.

احاداث   ونیازمکد اعتبار ماز باشاد    این اقدام که ،و در کل ش رک توزیع کردبرای تبدیل ش رک صک تز دلوار به ش رک شیالتز باید بتوان آب شور را به آن ش رک رساند 
 مز شود. مستقرواحدهای دانش بکیان  در این ش رکمیلیون ریال اعتبار نیاز دارد.  933ل تا روبروی ش رک به ناکا

وجود م ارضین، دستورال مل های پیچیده برای صدور مجوز های الزم وجود دارد محدودیت اراضز ساحلز برای آبزی پروری، های شیالتز مشهالتز که برای اجرای طرح 
  تامین وثیقه برای سرمایه گااری های جدید و کمبود اعتبار برای زیر ساخت ها مز باشد.

از نظر آب های نا مک ارف در کشور رتبه دوم را دارد، وزارت نیارو مطال اه    این استان :آقای مهندس رجایی مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای بوشهر   

مشاهالت  از پایلوت با همهاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مکابع طبی ز در حال اجرا است.  2آب های نامت ارف را در سطح کشور آغاز کرده است و در استان نیز 
داده پ که سیل گیر است. لاا پیشک ادی که به اداره کل شیالت در این زمیکاه   گیر بودن این اراضز است، بطوریهه کلل سیل مشه در حواشز رودخانه مکدواگااری اراضز 

باشد زیرا در این صورت اقدامات فکز برای پیشگیری از سیل صورت مز گیرد. در خصوص تخصیص آب از رودخانه مز به اشخاص در این پ که تجمی ز واگااری  شده است
تخصیص از این رودخانه داریم که که در حال حاضر بخش کمز از آن برداشت مز شود.آب این رودخانه از نظر کیفاز بارای زراعات و باغباانز     میلیون متر مه ب  22د مک

 مکاسب نمز باشد ولز برای آبزی پروری مکاسب است. 

کهه ما زمین های زیادی را به زیر کشت ببریم استفاده از امهاناات ماز باشاد    ای دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری: آقای دکتر شجاعی مدیر کل محترم 

 رابر کرد.ب ره وری در این برنامه نیز باید دیده شود، باید مهانیزاسیون به گونه ای توس ه یابد که بتوان با همین وضع موجود نیز تولید را دو ب ولز موضوع

از عمده ترین مشهالتز که در اشتغال این بخش وجود دارد غیر باومز و فصالز باودن     :ت و برنامه ریزیدکتر عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریآقای  

 میگو نیز نتواند تولید استان را تحت تاثیر قرار دهد.اشتغال است که باید ساز و کارهایز برای تبدیل این اشتغال به اشتغال پایدار صورت گیرد. همچکین بیماری های 

ایشان در پاسخ به سواالت اع ای جلسه عکوان داشتکد که ب ره وری در این برنامه دیده شده است و در این طرح تولید بر  مدیرکل محترم شیالت: آقای زنده بودی

مااهز در فصال سارد در    پروژه های به صاورت پاایلوت بارای پارورش      شته باشیم،تن در ههتار گااشته شده است. برای ایکهه در فصول سرد نیز تولید و اشتغال دا 8پایه 
ی های میگو نیاز تادابیری   استخرهای پرورش میگو در حال پیگیری است و پروژه پرورش آرتیما در فصل سرد نیز توسط دانشگاه در حال بررسز است. برای مبارزه با بیمار

 اندیشیده شده است و در حال حاضر شاهد تولید میگو علیرغم وجو بیماری در استان هستیم.

ایشان گاارشز از عملهرد آن اداره کل در برنامه های اقتصاد مقاومتز را ارائه و بیان داشتکد که وزارت اماور   یات مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی:آقای ب  



اولویات   ، ایشاان ها نیز مشخص شاده اسات   اولویت راهبردی را در سر لوحه کار خود قرار داده است و بر مبکای آن اهداف راهبردی و استراتژیک استان 0اقتصادی و دارایز
و یهپارچه سازی سامانه های مدیریتز و عملیاتز، افزایش مشارکت در  های برنامه اقتصاد مقاومتز استان را افزایش توان ثروت آفریکز کشور، تامین مالز پایدار دولت، ایجاد

نز، توس ه هدفمکد سرمایه های انسانز و سازمانز و افزایش شفافیت، ان باط و ساالمت ماالز و   سیاست گااری و قانون گااری، افزایش همهاری درون سازمانز و فراسازما
طراحز و استقرار خزانه داری الهترونیک، مولد سازی و مدیریت دارایز های دولت، توس ه و استقرار نظام جاامع مادیریت   را  99دانستکد و پروژه های اولویت دار سال اداری 

پله ای رتبه کشور در س ولت کسب و کار، طراحز ساز و کارهای ب بود شاخص های رقابات پاایری    83مومز دولت، عملیاتز نمودن مقررات و ب بود بدهز ها و ت  دات ع
ری در استان بر اساا   اهم مشهالت جاب سرمایه گاا م رفز نمودند. در این جلسه میلیارد سرمایه گااری خارجز و پیاده سازی طرح جامع مالیاتز  83اقتصاد ایران، جلب 

 جلسات پکجره واحد سرمایه گااری ارائه شد.

در شروع پکجره واحد سرمایه گااری خاص سرمایه گااری های  :رین فر معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداریزآقای   

س یل رونق تولید بسیاری از مشهالت سرمایه گااران پیگیری شده است ولز الزم است از این پس کلیه خارجز بود که ب دها سرمایه گاار داخلز نیز وارد شد و در کارگروه ت
 ت وجود داشته و هر کدام در چه مرحله ای متوقف شده است.اساقدامات به صورت فرآیکد لحاظ شود تا مشخص شود چکد مورد درخو

  یت پرداخت تس یالت رونق تولید ارائه نمودند.در ادامه جلسه هر کدام از بانک های عامل گزارشز را از وض
ی جااب  انع کاری موجود برپس از آن جکاب آقای گراوند استاندار محترم ضمن تقدیر و تشهر از ح ور اع ای جلسه و گزارش های ارائه شده اظ ار داشتکد که بایستز موا

وجود دارد بایستز از  در بسیاری از طرح ها که امهان اجرای آن توسط بخش خصوصز ،صورت گیردسرمایه گااران را برطرف نمود و بستر سازی الزم برای سرمایه گااران 
برای استان داشته  و ایجاد اشتغال تحرک اقتصادیکرد مگر ایکهه پروژه هایز جکبه  یل هزیکه بر دولت اجتکاب نموده و طرح را به سرمایه گااران بخش خصوصز واگاارحمت

 باشد.
 پایان یافت و موارد زیر به تصویب رسید. 23:03جلسه در سال 

 

 مصوبات: مقرر گردید: 
 تاریخ انجام عکوان مصوبه ردیف

8 
دستگاه های اجرایز ج ت تس یل در فرایکد صدور مجوزها نمایکده تام االختیار خود را برای شرکت در جلسات پکجره واحد تجاری باه  

 نمایکد.اداره کل امور اقتصادی و دارایز م رفز 
83/8/99 

2 
اداره کل محیط زیست مجوز زیست محیطز مکطقه ویژه اقتصادی شمال استان را ظرف یک هفته آیکده از ساازمان حفاظات محایط    

 زیست اخا نماید.
89/8/99 

0 
رونق تولید  بانک ملز استان به عکوان رئیس شورای هماهکگز بانک ها نسبت به جمع بکدی و ارائه گزارش عملهرد پرداخت تس یالت

 توسط بانک های خصوصز اقدام نماید.
 مستمر

 29/9/99 به متقاضیان بخش خصوصز و شرکت های دانش بکیان اقدام نماید. 0اداره کل شیالت نسبت به اصالح نحوه واگااری سایت دلوار  4

 8/9/99 صک تز دلوار اقدام نماید.و ش رک  0اداره کل شیالت نسبت به اجرای طرح کانال آبرسان مشترک میان سایت دلوار  3

9 
با توجه به ظرفیت های موجود در زمیکه توس ه کشت متراکم میگو در حاشیه رودخانه مکد، اداره کل شیالت نسبت به واگااری ساایت  

 به متقاضیان و اجرای ایستگاه پمپاژ اقدام نماید. ،مکد  با رویهرد کشت متراکم
2/83/99 

 2/83/99 ههتاری کشت متراکم میگو در مکطقه عالز حسیکز اقدام نماید. 33به اجرای پایلوت اداره کل شیالت نسبت  0
 
 

 

 


