
 بسمه تعالی
 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر

 

 ساعت 1::0 مدت زمان جلسه:  91  ساعت جلسه: 91/91/19  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

 ارائه گزارش روند عملیاتی شدن پنجره واحد تجاری توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی -

 توسط بانک های عامل 6931سال  در تولیدآخرین وضعیت طرح رونق ارائه گزارش  -

توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های  6931ارائه گزارش اجرایی شدن پروژه های اقتصاد مقاومتی سال  -

 صنعتی

 

 اهم موارد مطروحه:
ضرورت اجرای هرچه سریعتر ارتباط الکترونیکی دستگاه های صادر کننده عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تشریح در این جلسه ابتدا آقای دکتر   

 پرداختند و در این راستا بر مشارکت و همکاری کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط تاکید نمودند. سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری مجوز در قالب

شده ایم و کارشناسان این اداره کل از سامانه های ارائهه شهده در    ثبا شرکت های مختلفی وارد بحبرای الکترونیکی نمودن فرآیندها  مدیر کل امور اقتصاد و دارایی :

ت که با سامانه جدید این اتالف وقت ایجاد تاخیر در صدور مجوزها بوده اس پنجره واحد سرمایه گذاری به صورت فیزیکی دیگر استان ها بازدید داشته اند. عمده ترین مشکل
را بهرای مسهلولین آن دسهتگاه     کار ایجاد نمایند سامانه پیهام ززم روند چنانچه هریک از دستگاه های اجرایی وقفه ای در  رسید. پس از راه اندازی سامانه  به حداقل خواهد

  اجرایی ارسال خواهد نمود.

اختند و بیان داشتند که پیگیری امور به صورت فیزیکی عالوه بر : ایشان به تشریح سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری پردکارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی

گیهری   نه های دولت و بخش خصوصی قابلیت رصد آنی و گزارشیدارد و این سامانه عالوه بر کاهش زمان و هزنزمان بر بودن فرآیندها شفافیت ززم در صدور مجوزها را 
ران، صدور، تمدید و اصالح مجوز سرمایه گذاری، استعالم گیری و استعالم دهی، رسیدگی به شکایات سرمایه گذاری در این سامانه پذیرش سرمایه گذا، موثر را خواهد داشت

 نه را تشریح نمودند.ساماکلی و روند کاری این  یمعرفی فرصت های سرمایه گذاری و غیره صورت می گیرد. در ادامه ایشان شما

در حال حاضر سامانه ای برای صدور مجوزها در این اداره کل وجود دارد که بایستی نحوه ارتباط سامانه های موجود با سامانه مورد  مدیر کل صنعت، معدن و تجارت:

ز تاسیس صهادر شهده   جوا 911آن اداره کل را ارائه نمودند. تا کنون  9:19همچنین عملکرد برنامه ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی سال نظر مورد بررسی قرار گیرد. ایشان 
 290درصد می باشند. در خصوص وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی استان اعم از کوچک و بزرگ و متوسط  91مورد دارای پیشرفت فیزیکی بازی  20است که از این تعداد 

واحهد   12واحد معادن استان  002درصد بزرگ است. از  9درصد متوسط و  2درصد واحدها کوچک،  11 شامل  شد. واحدهای موجوداواحد غیر فعال می ب :92واحد فعال و 
پروژه ملی در خصوص اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجهارت   0 وبسته مصوب  2برنامه ابالغی در قالب  22در سال جاری  واحد غیر فعال است. 9:9فعال و 

مرجان، پروژِه ملی پتروشیمی  :برنامه استانی داریم و  2در بسته ارتقاء توان تولید ملی  دارد، تنها ای فوق برش استانی وجود نبسته از بسته ه 2 برای مشخص شده است که
ایشان همچنین مشکالت شرکت صدرا بیان نموده و اعالم داشتند چنانچه شرکت های نفت و پتروشیمی کشتی های  متانول کاوه و سیمان مند دشتی نیز در حال اجرا است.

 را از طریق شرکت صدرا تامین نمایند مشکالت این شرکت رفع خواهد شد.مورد نیاز خود 

واحد در نمایشگاه های داخلهی و   1:پروژه می باشد که در این راستا حضور  2تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی این شرکت  مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی:

 29میلیون دزر، راه اندازی سامانه یکپارچه سازی آمار صادرات، افزایش صادرات خوشه هها بهه میهزان     2/9  ار کنسرسیوم های صادرتی همگن به میزانخارجی، توسعه باز
نفر، اجرای دوره های آموزشی و ایجاد زیر ساخت های آب و برق در شهرک ها و نواحی صنعتی از جمله اقهدامات انجهام شهده در     11:ایجاد اشتغال به تعداد  ، میلیون دزر

 ین پروژه ها می باشد.راستای ا
پرونده به شعب بانک های  :92متقاضی تسهیالت رونق تولید،  22:تسهیالت رونق تولید به متقاضیان پرداختند از  رائهدر ادامه بانک های عامل به تشریح اقدامات خود در ا

 است.به اخذ تسهیالت شده منجر فقره  12عامل ارجاع شده است و 
دن فرآینهدهای اداری و  نموند استاندار محترم بیان داشتند که ایجاد پنجره واحد از تکالیف برنامه ای بوده است و از مزایای آن شفاف سازی، کوتاه در پایان جناب آقای گراو

ملحوظ نمودن تکالیف قانونی  ها را باکاهش مفسده می باشد و اداره کل امور اقتصادی و داریی بایستی با نظرات کارشناسان خبره آن دستگاه و سایر دستگاه ها کلیه فرآیند 
بایستی زمینه های ززم را برای دستیابی بهه اههداف مشهخص     نیز با توجه به تقش محوری در برنامه های اقتصاد مقاومتی،  اداره کل صنعت، معدن و تجارت نمایند. احصا

پرداخت  درصد  و بازاسازی و نوسازی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ اقدام نماید. 91 شده علی الخصوص در زمینه تکمیل و راه اندازی طرح های صنعتی با پیشرفت بازی
 بانک ها بایستی در پرداخت این تسهیالت تسریع نمایند. هنوز با روند مطلوب فاصله داریم و  تسهیالت هرچند افزایش یافته است اما

 ب رسید.در پایان پس از تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصوی
  

 

 

 



 مصوبات: 

 مقرر گردید 
 

 مهلت اجرای مصوبه دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه ردیف

9 
دستگاه های اجرایی نسبت بهه  واحد سرمایه گذاری به منظور راه اندازی سامانه پنجره 

 معرفی رابطین خود به اداره کل امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
 02/91/19 ذیربطدستگاه های اجرایی 

0 
تجربه استان های موفق در زمینه راه اندازی سهامانه پنجهره واحهد سهرمایه گهذاری و      

 قرار گیرد. ذیربط در اختیار دستگاه های اجرایی آنها فرآیند های احصاء شده 
 02/91/19 اداره کل امور اقتصادی و دارایی

: 
اجرایی ذیربط بهرای آمهوزش    یم زمانی دعوت از مدیران و کارشناسان دستگاه هایوتق
برنامه ریزی ارسهال   به سازمان مدیریت و در پنجره واحد ززم و بررسی فرایند ها یها

 شود.
 91/19/:0 اداره کل امور اقتصادی و دارایی

2 
اراضی و  یعملیات تغییر کاربردر فاز اول راه اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری 

 واگذاری زمین به صورت پایلوت انجام شود.
 1/99/19 اداره کل امور اقتصادی و دارایی

2 

برنامهه ههای اقتصهاد     و  تسهیل و رفع موانع تولید جهت حصهول بهه اههداف    کارگروه
مقاومتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت علی الخصوص در زمینهه راه انهدازی طهرح    

و راه انهدازی   بازسهازی و نوسهازی واحهدها    ،درصد 91ی های با پیشرفت فیزیکی باز
دبیرخانه صورت مقایسه ای نسبت به وضع موجود به اقدام و نتیجه را به واحدهای راکد 

 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعالم نماید.

 92/99/19 اداره کل صنعت، معدن و تجارت

9 
مسائل و مشهکالت شهرکت ههای    تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به بررسی کارگروه 

 صدرا و پلیمر اقدام نموده و نتایج را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعکس نمایند.

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و 
 -توسعه منابع انسانی استانداری

 داره کل صنعت، معدن و تجارتا
0/99/19 

2 
رضهین  بهه صهورت    به منظور اجرایی شدن طرح های جدید مشکالت مربهوط بهه معا  

 مکتوب به فرمانداران شهرستان ها منعکس و رونوشت آن به دبیرخانه سازمان مدیریت
 ارسال شود. و برنامه ریزی 

 -فرمانداران شهرستان ها
 دستگاههای اجرایی

 مستمر

 
 
 

 

 


