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 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
 

 ساعت 2 مدت زمان جلسه:  16  ساعت جلسه: 11/10/96  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

  توسط دستگاه اجرایی 1396اجرایی شدن پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی سال ارائه گزارش  -

  آخرین وضعیت طرح رونق تولید -

 

 مطروحه: اهم موارد
عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن خوشامد گویی به اعضای حاضر در جلسه هدف از تشکیل این جلسه در ابتدای جلسه آقای دکتر   

اجرای این پروژه هاا مشا    را بررسی اجرایی شدن پروژه های اولویت دار برنامه های اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاهها برای
 می باشد عنوان نمودند سپس برخی از دستگاههای اجرایی عملکرد خود را بیان داشتند. 

پروژه به استان ابالغ شده است برخی از پروژه ها به ویاهه در زمیناه  28طرح و  11طرح های ب ش کشاورزی در قالب  معاون سازمان جهاد کشاورزی :

تولیاد  ،کشت شده حعملکرد آنها تا پایان سال زراعی مش   می شود. اگر وضعیت بارندگی طی سالجاری مناسب باشد با توجه به سطزراعی  تولید محصوالت
درصد از اهداف محقاق مای شاود. تولیاد  70 -80کاران تقریباً دیم جو هدف گذاری شده محقق خواهد شد اما در زمینه تولید گندم با توجه به کاهش استقبال 

از هدف مش   شده خواهد بود. تجهیز و نوساازی اراضای بیش مرغ تولید میزان ده های دامی بطور کامل محقق می شود و حتی در زمینه تولید گوشت فرآور
است که  هکتار هدف گذاری شده 3540توسعه سامانه نوین آبیاری در سطح . درصد محقق خواهد شد 30کشاورزی با توجه به عدم تامین اعتبار کافی در حدود 

هکتار می رسد. توسعه مکانیزاسیون با توجه به اعتبارات خط مکانیزاسیون منابع خوبی داشاته  5000هکتار آن انجام شده است و تا پایان سال به  2700تاکنون 
ه محدودیتی وجود ندارد. توسعه کشت برای تامین نهاده های کود ، سم ، بذر و نهال اصالح شد است ولی متقاضی زیادی خصوصاً در ب ش باغبانی وجود ندارد.

هکتار هم در بانک های عامل در انتظار اخذ تسهیالت می باشد که با توجه به  50هکتار عملیاتی شده است و  15هکتار هدف مش   شده  100گل انه ای از 
در این زمینه وجود دارد مساله تامین آب از طریاق آب شایرین اعتبارات اشتغال روستایی تمایل بیشتری برای احداث گل انه به وجود خواهد آمد، اما چالشی که 

صانایع تبادیلی و  هایجااری باا راه انادازی واحاد ای مجوز الزم صادر نمی شود. افزایش جذب ماده خام کشاورزی در سال کن می باشد که توسط آب منطقه
 تر است. درصد از هدف مورد نظر بیش 25 بالغ برهزار تن بوده که  91تکمیلی بالغ بر 

هازار تان   4جااری  استان در سالتولیدسهم ، پرورش ماهی در قفس به عنوان پروژه شاخ  اقتصاد مقاومتی در ب ش شیالت می باشد مدیر کل شیالت :

ان برنامه ششم توساعه تن به بهره برداری رسیده است. تا پای 3840 با ظرفیتآن واحد  4تعداد  که موافقت اصولی صادر شده 54تاکنون است، هدفگذاری شده 
هزار تن محقق شود . مشکل تامین وثایق بانکی ، اخذ مجوز از ساایر دساتگاههای  37هزار تن برای استان هدف گذاری شده است که پیش بینی می شود  20

 اجرایی و تامین اراضی پشتیبان برای اجرای این پروژه وجود دارد .

هکتار و کنترل کانون هاای فرساایش باادی و مقابلاه باا  31355جرای عملیات آب یزداری و حفاظت خاک پروژه ا مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری :

 هکتار در حال انجام است . 6321و  61000به ترتیب که گذاری شده است  هکتار هدف 6521بیابان زایی 

روساتا  43ومتی در سالجاری بوده است که تا هفتاه دولات امساال روستا از اهداف اقتصاد مقا 90هزار مشترک و  20گازرسانی به  مدیر عامل شرکت گاز :

 85ایان سال عملیاتی می شود تاکنون درصد پیشارفت فیزیکای پاروژه پهزار مشترک نیز تا  20گازرسانی به  می شود.اجرایی شد و مابقی تا دهه فجر عملیاتی 
 .درصد است  93درصد و روستایی  98.7درصد می باشد ، ضریب پوشش شهری 

کنتور نصب شده است و شرکت تامین کننده کنتورها در ساطح  3700کنتور هوشمند هدف گذاری شده  6000از تعداد  معاون شرکت توزیع نیروی برق :

درصد رسایده  7/10درصد کاهش می یافت که تاکنون به  5/11به  96ملی نتوانسته است کنتورهای مورد نظر را تامین کند . تلفات شبکه برق بایستی در سال 
 است .

حجمی باوده کنتور دستگاه  100و   فهام دستگاه کنتور 540 نصب حلقه چاه غیر مجاز و 100انسداد  96از برنامه های سال  منطقه ای :معاون شرکت آب 

در زمیناه نصاب کنتورهاا نیاز ، شده است  حذفمیلیون متر مکعب اضافه برداشت از چاههای غیر مجاز  8/1حلقه چاه مسدود شده است و  73است که تاکنون 
 ون اقدامی صورت نگرفته است . تاکن

یک بانک هاای عامال ارائاه نمودناد و در خصاوا امهاال ایشان گزارشی از آخرین وضعیت طرح رونق تولید را به تفک دبیر شورای هماهنگی بانک ها :

 و عدم تامین بار مالی آن مباحثی مطرح گردید. 93قانون بودجه سال  11تسهیالت تبصره 
ش   شده برای دستگاههای اجرایی محقق شود . ایشاان از مشاکالت ماوند استاندار محترم بیان داشتند که بایستی کلیه اهداف کمی در ادامه جناب آقای گر

 برطرف خواهد شد. موجود برای سرمایه گذاری در استان را فرآیند طوالنی اخذ مجوزها دانسته و اظهار داشتند که با راه اندازی پنجره واحد تجاری این مشکل
 از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصویب رسید.پس  در پایان 



 

 مقرر گردیدمصوبات: 

 مصوبه انجام مهلت دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه ردیف

1 
ای، اداره کال محایط زیسات سازمان جهاد کشااورزی، شارکت آب منطقاه  با تشکیل کارگروهی متشکل از
 نصب اب شیرین کن در گل انه ها تصمیم گیری شود. نسبت به ارائه راهکار الزم برای 

 23/10/96 سازمان جهاد کشاورزی

2 
و آب یازداری کار گروهی متشکل از مدیریت امور اراضی، اداره کل شیالت، اداره کل منابع طبیعی  با تشکیل
مجوز واگذاری آن به متقاضایان الزم برای استقرار پسکرانه پرورش ماهی در قفس شناسایی و  میزان اراضی

 قرار گیرد. در اختیار اداره کل شیالت 
 24/10/96 اداره کل شیالت 

3 
این جلسه در ستاد فرماندهی اقتصااد مقااومتی، نیماه اول بهمان مااه ماورد  2و  1نتایج حاصل از مصوبات 
 گرفت. بررسی قرار خواهد

سازمان مدیریت و برنامه 
 ریزی

15/11/96 

3 
بررسای و نتاایج باه صدور سند تک برگ کاهش مدت زمان فعلی  به منظور تسهیل در اخذ تسهیالت بانکی
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم شود.

 مستمر اداره کل ثبت اسناد و امالک

4 
   :اخذ تسهیالت شاملجهت دبیر شورای هماهنگی بانک ها نسبت به یکسان سازی اسناد و مدارک مورد نیاز 

 براورد تضامین و غیره اقدام نماید.اسناد مورد پذیرش، 
 23/10/96 شورای هماهنگی بانک ها

5 

و تامین نشدن بارمالی  1393قانون بودجه سال  11تبصره « د»اتمام مهلت امهال سه ساله بند به باعنایت
شرکت جی لیان جی و شرکت صنعت پالست پارس مطالبات موجود بانک صنعت و معدن از واحدهای الزم، 
طالبات موجود و سپس م (97تا زمان اخذ پروانه بهره برداری طرح توسعه امهال)حداکثر تا پایان تیرماه لیان

( و با لحاظ ب شودگی 97همزمان با تسهیالت جدید با لحاظ یک دوره تنفس شش ماهه )از بهمن ماه سال
 سال به صورت پلکانی تقسیط گردد. 5به مدت  خسارت تاخیر و تادیه مجدداً

 20/10/96 بانک صنعت و معدن

 
 

 


