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 ساعت 2 مدت زمان جلسه:  11ساعت جلسه:   21/9/99تاریخ جلسه:  

 دستور کار جلسه:
 ، توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری6931گزارشی از برنامه ها و عملکرد اقتصاد مقاومتی سال  ارائه -

رف سوخت و انواع فراورده های نفتیی، برنامیه هیا و عملکیرد اقتصیاد      صانجام شده در م های از کاهش قاچاق سوخت و صرفه جویی ارائه گزارشی -
 ، توسط شرکت پخش  فرآورده های نفتی منطقه بوشهر6931مقاومتی سال 

 

 اهم موارد مطروحه:
برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با خوشامدگویی به اعضای حاضر در جلسه دستور کیار  درویشی معاون محترم هماهنگی در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر  

ل های گذشته در این زمینه ها زیادی در سا در استان وجود دارد و اقدامات جلسه را مطرح نموده و بیان داشتند که در حوزه گردشگری و صنایع دستی ظرفیت های عمده ای
ان تخصیی   ز جمله فعال سازی کارگاه های صنایع دستی و بوم گردی، اما در حال حاضر با توجه به تسهیالت مناسبی که در زمینه اشتغال فراگیر به استشده است. ا انجام

 فراهم نمود.بیش از پیش داده شده می توان با فعال سازی بخش خصوصی زمینه ایجاد اشتغال در این بخش را 

جیذب ایین    : گزارشی از روند جذب تسهیالت رونق تولید را ارائه نمودند و عنوان داشتند که پیشیرفت اسیتان در  از سرمایه گذاری مدیر کل دفتر جذب و حمایت  

 ارتقاء یافته است. اما بانک هاب ملی و سپه در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته اند. 63به رتبه  39تسهیالت طی هفته گذشته مناسب بوده و از رتبه 

 در زمینیه اشیتغال زاییی فعالییت هیای       ،ت رسییده اسیت  ثبی ملموس و نیاملموس در اسیتان بیه     ثرا 933: ر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریمدی  

رخضیرخان  عیه زائ عمده ای صورت گرفته است از جمله در بخش واگذاری بناهای تاریخی و سرمایه گذاری در این بناها توسط بخش خصوصی، بناهیای عمیارت نجفیی، قل   
تاریخی ماننید عمیارت خیاتمی فیر، خانیه       های واگذار شده است. و واگذاری سایر مکان 31نفر در سال  669با ظرفیت ایجاد اشتغال  اهرمی، عمارت ملک و قلعه منصوری

 کولیوند، خانه صمیمی، خانه پورنبی، خانه حیدر پور ، خانه شیرازی و ... نیز در دستور کار قرار دارد.
سفره خانه سنتی و رستوران های ساحلی و بین راهی تا پاییان   9دفتر خدمات مسافرتی،  3اقامتگاه بوم گردی،  66اکوکمپ عشایری،  6هتل سنتی،  3در بخش گردشگری 

 93بی نظیر است. محیدوده بافیت   فارس  از نظر معماری در حاشیه خلیجو بافت تاریخی بوشهر از محدود بافت های تاریخی کشور است  به بهره برداری می رسد. 31سال 
این اقدامات به صورت جزییره ای بیوده و در    نیز در این بافت صورت گرفته است امااقدامات زیادی  ،ر موجود در آن جز آثار ملی به ثبت رسیده استاث هکتار است و چندین

 ،ه ای را در این محور گردشگری به انجام رساند و این امر مسیتلزم همکیاری شیهرداری   عمدسالجاری با اعتباراتی به این بخش تخصی  داده شده است می توان اقدامات 
 اداره کل راه و شهرسازی و شرکت آب و فاضالب می باشد.

فقره  35، 31در زمینه اخذ تسهیالت صنایع دستی در نیمه اول سال  ، می رسد فقره 359به  31فرادی تا پایان سال : صدور پروانه های کارگاهی و اندستیصنایع عاون م

هزار دالر صادرات صنایع دسیتی در نیمیه اول    659نفر اشتغال ایجاد شود.  6399و جمعاً  فقره برسد. 393شود تا پایان این سال به  پیش بینی میپرداخت شده و تسهیالت 
 صورت گرفته است. 31سال 

: بایستی مکان هایی برای عرضه محصوالت پیش بینی شود این مکان ها عالوه بر بازاریابی برای محصوالت صنایع دستی موجب تجارت مدیرکل صنعت، معدن و  

 ایجاد اشتغال خواهد شد.

ای بین مراکز  گردشگری و با توجه به اینکه غالب گردشگری استان، گردشگری در بخش دریایی می باشد پیشنهاد می شود رابطه  شرکت آب منطقه ای: مدیرعامل  

شناسایی مناطق مستعد و عرضه محصوالت و خیدمات  برای در زمینه بوم گردی به افراد عالقمند مشاوره و آموزش  ، همچنیندر استان ایجاد شودمراکز ارائه صنایع دستی 
 داده شود.

بیا ایین اداره    د. لذا در این زمینه هماهنگی های الزمو عشایری صورت می گیر بوم گردی فعالیتی است که در مناطق روستایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری:  

سواحل از نظر قانونی میی   در صورتی که در واگذاری کل صورت می گیرد. در زمینه اکوتوریسم بسیاری از عرصه های ساحلی خلیج فارس به صنعت نفت واگذار شده است.
 سایر فعالیت ها مثتثنی نمود که این امر کمتر در استان مورد توجه قرار گرفته است. از را مسائل گردشگری و تعمیر شناورها توان

برنامه های ارائه شده بایستی به صورت هدفمند و کمی بیان شوند به عنوان مثال در خصوص واگذاری بناهیای تیاریخی برخیی مشیکالت میانع از       فرماندار دشتستان:

خصوصا در پزشکی هسیته ای وجیود دارد کیه بایسیتی بیه نحیو        خوبی در استان برای گردشگری سالمتمی باشد. ظرفیت های  واگذاری این بناها در شهرستان دشتستان
 شایسته ای از آن استفاده نمود.

طرح جیامع گردشیگری   به تهیه مکلف توسعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برنامه ششم سند جامعی برای گردشگری استان نداریم  فرماندار تنگستان:

در بسیاری از نقاط استان در  در حال حاضر که بحث تسهیالت و اشتغال زایی مطرح است باید تشکل های تخصصی را تقویت نمود و برون سپاری صورت گیرد. شده است .
 یابد. ها اختصاصزایی به این زیرساخت دارای مشکل هستیم که باید اعتبارات استان با هدف اشتغال گردشگری زیرساخت های 

 ا جوان است و در سال های گذشته دارای فراز  نشیب هایی بوده اسیت،  مدر استان  سند چشم انداز گردشگری استان بایستی طراحی شود این صنعت مدیر کل اطالعات:

ازمند برنامه ریزی این کار شده است. گردشگری دریایی نیز نیسالیان زیادی است که در برخی استان ها شروع شده است در حالیکه استان ما به تازگی وارد  هتل های سنتی
منازل مبله در استان هم بیه عنیوان ییک     ،توانیم با توجه به اینکه میزبان بسیاری از استان ها هستیم رستوران های دریایی و غیره را گسترش دهیم و می و ساماندهی دارد

ساماندهی الزم صورت نگرفته است و متولی خاصی ندارد و این امر را بایستی  یارتزاق می کنند ولی از طرفل فرصت و هم یک آسیب محسوب می شود افرادی از این مح



 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام دهد.

شیود لیذا پیشینهاد میی گیردد ییک اسیکله         اسکله مناسبی برای گردشگری دریایی وجود ندارد و از اسکله های صیادی برای گردشگری استفاده میی  مدیر کل شیالت:

 اختصاصی برای گردشگری احداث شود.

شده بود در حیالی کیه همیه     خاصی لحاظگردشگری در شهرستان های  ،در برنامه ارائه شده معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

فیاتر  که باید ظرفیت هایی چون اکوتوریسم، مناطق حفاظت شده و غیره را فعال کنیم. همچنین باید د شهرستان های استان به نوعی دارای ظرفیت های گردشگری هستند
کنند. برای بازارچه های عرضه محصیوالت   ی در سایر استان ها بتوانند زمینه جذب گردشگر به استان را فراهمرگردشگدفاتر تعامل با با خدمات گردشگری توانمند شوند و 

 اعتباراتی برای شهرستان های دشتی، دشتستان و گناوه اختصاص یافته است.، عالوه بر یارانه تسهیالت 

ن گازوئیل توزیع گازوئیل بر اساس کارت هوشمند سوخت صورت گرفته اما در استا 33از اواخر سال  پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر:شرکت مدیر عامل 

رونید مصیرف کیاهش     33بنابراین با پایش و نظارت بر اساس اسناد بارنامه، مصارف غیرمنطقی کنترل شد و در سیال   داشته استروند رو به رشدی  36و  39در سال های 
 مصرف سوخت بهینه تر شود. رونددر آینده،  میلیون لیتر مصرف سوخت در سطح استان تعدیل شده است و انتظار می رود که 6.1جمعاً یک  31تا پایان سال  یافت.

میلیون لیتیر   95صیادی مصرف نفت و گاز از به یک روند منطقی رسیده است. در بخش  در شناورهای صیادی و تجاری مصرف سوخت متناسب با کسب و کار این شناورها
مصرف نفت و گاز استان را دارد با برقرسیانی بیه مجتمیع هیای پیرورش       درصد1/3بخش کشاورزی  رسیده است. 31میلیون لیتر در هشت ماهه سال  5/39به  35در سال 

 9/5و  9/3و برقدار کردن چاه های کشاورزی به ترتیب لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت انجام خواهد شد. با گازرسانی به مرغداری ها میلیون  6.1میگوی رودحله و مند 
ساماندهی چاههای کشاورزی مرغداری استان گازرسانی صورت گرفته است.  656مرغداری از  31به  تاکنونش خواهد یافت. مصرف نفت و گاز در این بخش ها کاه لیونمی

 و عدم تحویل سوخت به چاههای فاقد پروانه در قالب یک سامانه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی ، شرکت اب منطقه ای در حال پیگیری است. 
به بعد روند رشد مصرف بنزین در  39در استان کاهش یافته ولی از سال  31و  31مصرف بنزین در سال های  31مندسازی سوخت از سال در خصوص مصرف بنزین با هوش

ر متناسیب میی   درصد بیشتر بوده که البته این امر دارای پایه منطقی بوده و با نرخ رشد جمعیت شهری و نرخ رشد خانوار در استان نسبت به کشو 3/3استان نسبت به کشور 
تیوان   و هزار متر مکعیب  619در استان  CNGمیلیون لیتر است. میزان مصرف   1توان توزیع بنزین میلیون لیتر بنزین مصرف می شود و  1/6 در استان باشد. در حال حاضر

زییر سیاخت   میلیون لیتر می باشد. در بخش زیرساخت ها با ارتقاء  3آن یع زهزار لیتر است و توان تو 159مصرف نفت و گاز در استان . هزار متر مکعب است 159 آن توزیع
اینچ اسکله به انبار نفت با هدف سرعت بخشی به نقل و انتقال فرآورده های نفتی و افیزایش ظرفییت    61و خط لوله و دریانوردی در ابنکل های اسکله نفتی مستقر در اداره 

سال آینده کافی باشید.   59افزایش یافته است و این زیر ساخت ها می توانذ تا  ز میلیون لیتر در رو 63میلیون لیتر به  5/5ی از انبار نفت توان بهره گیری از فرآورده های نفت
ود و سیپ   اقتصاد مقاومتی مطرح شفرماندهی اریها و غیره در جلسات کارگروه ذیل ستاد ذقیمت گ ،به منظور تعامل بیشتر پیشنهاد می شود.موارد مربوط به مصرف سوخت

 در اختیار ستاد فرماندهی اقتصاد  مقاومتی استان قرار گیرد.. 
نیز برای سرمایه گذاری در احداث جایگاه عرضیه   و متقاضیان زیادی صادر شده استاحداث مجتمع های رفاهی بین راهی  زمجو 63احداث جایگاه، ز مجو 3در حال حاضر 

 ت که احداث این جایگاهها دارای توجیه اقتصادی نمی باشد.فرآورده  های نفتی وجود دارند این در حالی اس
خش فرآورده های نفتی بایستی راهکارهای مشخصی در رابطه با مهار فاچاق سوخت ارائه دهنید.  پبیان داشتند که شرکت استان جناب اقای گراوند استاندار محترم  در ادامه

هیدف از ایین    هرچنید  را افیزایش دهنید.  ت تسهیالت به متقاضیان عملکرد خودنسبت به پرداخ بانک سپه و ملیرونق تولید به ویژه بانک های عامل در پرداخت تسهیالت 
ه ای وجیود  ظافت تاریخی بوشهر ظرفیت قابل مالحب می باشد. درپایش  و این امر مستلزم نظارتو منجر به اشتغال زدایی شود و تسهیالت باید توزیع پول نبوده تسهیالت 
براین برای استفاده از این و سرمایه گذاری زیادی نیز صورت گرفته است اما چون سند جامعی در اختیار نبوده است این سرمایه گذاری ها بصورت پراکنده بوده است. بنا دارد

گردشگری درییایی ارائیه دهید. زمینیه ایجیاد      نگاه بر  بارا  ظرفیت ها بایستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سند جامعی را تهیه و برنامه عملیاتی خود
اجتمیاعی بایسیتی ایین     ذیربط و اداره کل تعاون، کار و رفیاه دستگاههای اجرایی ، فرمانداران، اشتغال در حوزه های گردشگری ، صنایع دستی و خدمات بسیار زیاد می باشد

 ه بهره برداری از اورژان  هسته ای در استان باید هر چه سریعتر فراهم شود. د نظر داشته باشد. زمینم موضوع را در تسهیالت اشتغال فرا گیر
 خاتمه یافت. 39و جلسه راس ساعت  در پایان پ  از تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصویب رسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مصوبات: 

 مقرر گردید: 
 اجرای مصوبهتاریخ  عنوان مصوبه ردیف

6 
ملی و سپه نسبت به تعیین تکلیف متقاضیان تسهیالت رونق تولید ارجاع شده به شیعب خیود اقیدام     بانک های عامل

 نمایند.
33/93/31 

3 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به ارائه طرح جامع در حوزه فعالییت خیود و ارائیه برنامیه     

 فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام نماید. عملیاتی با اولویت گردشگری دریایی به دبیرخانه ستاد
33/69/31 

9 
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری نسبت به تشکیل کارگروه پایش و نظارت تسهیالت پرداخیت شیده بیا حضیور     
نمایندگان دستگاه اجرایی ذیربط، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری، بانک های عامل و سازمان مدیریت و برنامه 

 دام نماید.ریزی اق

91/69/31 
 

3 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اخذ غرفه از شهرداری تهران بیه منظیور ارائیه صینایع     

 دستی استان اقدام نماید.
33/69/31 

5 
خیود را  اداره کل بنادر و دریانوردی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامیه عملییاتی   

 .به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند برای احداث اسکله گردشگری
39/69/6931 

1 
سیتاد  را به دبیرخانیه  برنامه عملیاتی خود برای راه اندازی اورژان  هسته ای و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 نماید.ارسال فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
39/69/31 

 
 

 


