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 ساعت 1.1مدت زمان جلسه: 11  ساعت جلسه: 7/3/77  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

 پرداخت تسهیالت به طرح های پرورش ماهی در قفس توسط بانک کشاورزیارائه گزراشی از آخرین وضعیت  -

 79های پیشنهادی شیالت با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سال طرح ها و برنامه ارائه گزارشی از  -

 سایر موارد -

 اهم موارد مطروحه:
، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به ریاست جناب آقای گراوند استاندار محترم برگزار گردید 1/3/77مورخ  141101پیرو دعوتنامه شماره   

کاه شافا    در این جلسه ابتدا آقای دکتر عوض پور، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیرستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی بیاان داشاتند   
اندهی سازی اهدا  و برنامه های قابل اجرا در حوزه اقتصاد مقاومتی توسط هر یک از دستگاه های اجرایی و استفاده از ظرفیات هاا و تاوان ساتادفرم    

  و برناماه هاای   اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه ساز تحقق این اهدا  باشد. در این راستا دستگاه های اجرایی با توجه به نقش خود در تحقاق اهادا  
 و تصویب آن جهت اجرا در این جلسه و جلسات آتی اقدام می نمایند. 77نسبت به ارائه طرح ها و برنامه های سال  می بایست اقتصاد مقاومتی

ی در کاه در آن ساال پارورش مااه     ه استمقاومتی در سال گذشته بحث پرورش ماهی در قفس بوداقتصاد در یکی از مباحث مهم :شیالت کلمدیر 
موافقت اصاویی و   فقره 10شرکت آرام صید در دشتستان و دو طرح دیگر در شهرستان ها دیر و تنگستان به بهره برداری رسید. تا کنون  توسط قفس
اما در روند میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شده اند  1114این افراد برای دریافت تسهیالت به مبلغ  صادر شده است وپروانه تاسیس  فقره 11

 ایجاد شده است که یکی از پرورش دهندگان به نمایندگی از سایرین مشکالت را مطرح می نماید. پرداخت تسهیالت مشکالتی
و مااهی در قفاس بارای     ی پرورشای میگوتویید کمی  اظهار داشتند هد ایشان در ادامه امکانات و ظرفیت های آبزی پروری استان را بیان داشتند و 

در دست اجرا ی پرورش میگاو ماورد بررسای قارار       طرح 14سپس پیشرفت فیزیکی تعداد  می باشد. 1/14و  1/01سال های برنامه ششم به ترتیب 
 در نظر گرفته شده است. 77طرح برای اجرا طی سال  10گرفت. در صنایع پسین و پیشین طرح های پرورشی تعداد 

درصد می توانند موفاق باشاند و باا ساود      3در حال حاضر بهترین استارت آپ های دنیا با سود حداکثر  ندگان ماهی در قفس:نماینده پرورش ده
درصد بیان نموده که این سود  0-1باالتر از آن امکان موفقیت وجود ندارد مطابق دستورایعملی که بانک کشاورزی اعالم کرده است سود تسهیالت را 

 114وثیقه ، میلیارد ریال تسهیالت  114برای  پرورش دهندگاندرصد می باشد. اما بانک کشاورزی این درصد را قبول ندارد و از  0 برای استان بوشهر
تواند جزئای   مطابق دستورایعملی که توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده است محل اجرای طرح می. از طرفی می نماید میلیارد ریایی را مطایبه

حال این صنعت عالوه بر تسهیالت در آینده با مشکالت مربوط به تامین اجتماعی، سوخت ماییاات و ییاره مواجاه مای شاود و      ق باشد، علی ایاز وثای
 شود.انتظار می رود یک بسته حمایتی برای این صنعت در استان در نظر گرفته 

تن تویید تسهیالتی معادل هزار  14با نیز طرح شرکت پروتئین گستر  است،تسهیالت شرکت آرام صید پرداخت شده  رئیس شعب بانک کشاورزی:
و معرفی شده اسات  این بانک به دیگر طرح  1 عالوه بر این دو طرح تاکنون  .مصوب شده است میلیارد ریال برای آن در کمیته اعتباری تهران 1774

نمای تاوان باه    حل اجرای طرح در دریاا را  ، ماما هیچکدام موفق به تامین وثیقه نشده اند  به تهران ارسال شده است،مرداد ماه سال گذشته از تاریخ 
 وثیقاه  باه عناوان   مای تاوان   راویی پشتیبانی طرح در خشکی اگر دارای اسناد ششدانگ باشد حتی آتای االحادا     ادمورد پذیرش قرار د وثیقهعنوان 

 ... ی زمین روستایی، خانه های روستایی، آپارتمان، مسکن و همچنین سایر وثایق مانند زمین کشاورز محسوب نمود. 
سود تساهیالت پرداختای   . اخذ می شودسفته و ضامن سود سال های آینده تسهیالت و برای  باشد اصل تسهیالت میوثیقه های دریافتی صرفا برای 

و  درصاد مای باشاد    14-10بسته است نرخ تسهیالت  ایران التشیسازمان با کشاورزی قراردادی که بانک   درصد نیست و مطابق 0ها طرح به این 
 است.درصد  14مناطق محروم  برای

علیریم جلساات متعاددی کاه توساط فرمانادار و مادیرکل        نماینده جهاد نصر)مجری طرح پرورش ماهی در قفس در شهرستان تنگستان(:
جابه جایی مجل اجرای طرح و انجاام  رستان برگزار شده است و همچنین شیالت با مردم در خصوص پذیرش طرح پرورش ماهی در قفس در این شه

 ایجاد شاده اسات   توسط جوامع محلی  مشکالتی دوباره ،  1/3/77فرآیند صدور مجوزها طی هر بار تغییر محل، متاسفانه با شروع مجدد طرح از تاریخ 
 نمایند. همکاریو از دستگاه های مربوطه درخواست داریم در این زمینه 

 

 

 

 



گروه صنعتی پلیمر در ابتدای سال جاری با مشکالتی روبه رو شده است کاه اهام ایان مشاکالت      مدیر عامل گروه صنعتی پلیمر:    
طی ماههاای  نفر نیروی ماهر  1144موجب توقف در ادامه فعاییت و اخراج مربوط به تعویق در پرداخت تسهیالت بانکی است که این امر

مشکالت به صورت مکتوب و در جلسات حضوری باه معاونات همااهنگی اماور اقتصاادی و توساعه مناابع انساانی         این . خواهد شدآتی 
 تقاضای همکاری داریم.در این زمینه  و منعکس شده است ،استانداری 

در خصوص گروه صنعتی مبارک جلسه کارگروه ملی در تهران با حضور اینجاناب، معااون    رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت:   
هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، بانک مرکزی و گروه صانعتی  

از جمله اینکه برای تسهیالت شد اخذ شده توسط این گروه ارائه در این جلسه تصمیمات خوبی در زمینه تسهیالت  ،برگزار گردید مبارک
اخذ شده یکسال تنفس یحاظ شود و سپس برای یک دوره پنجسایه تمدید شود همچنین توافق شد با تصویب کاگروه ملی و تائید باناک  

برای گروه پلیمر نیاز مقارر شاده    خارج شود،  ینکه از سر فصل مطایباترا دریافت نماید بدون ا یتسهیالتمجددا مرکزی این گروه بتواند 
است همین مراحل پیگیری شود که قبل از آن این گروه باید فرم های مربوط به کارگروه ملی را تکمیل نماید. ضمناًپیشنهاد می گردد باا  

 د.همکاری بانک های عامل و کمیته فنی اشتغال این گروه بتواند از تسهیالت اشتغال روستایی استفاده نمای
بیان داشتند که نحوه پرداخت تسهیالت رضایت بخش نیسات و سیساتم باانکی بایاد      مترگراوند استاندار محدر پایان جناب آقای 

توساط باناک عامال ماورد      مناد  و کارخاناه سایمان  بیشتر همراهی نماید. در اشتغال فراگیر دو طرح ملی در خصوص ساختمان پزشکان 
عامل ارجاع شده اسات کاه انتظاار مای رود هرراه ساریع تار         پرونده در خصوص رونق تویید به بانک های 1تعداد  ، پیگیری قرار گیرد

 را پرداخت نماید. مصوب شده میلیارد تومان 04تسهیالت آن ها پرداخت شود. بانک سینا تا نیمه اول خرداد کلیه 
 صویب رسید.در پایان پس از تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به ت

 

 :مصوبات: مقرر گردید
 تاریخ انجام دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه   ردیف

1 

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مناابع انساانی اساتانداری طای جلساه ای باا       
نمایندگان اداره کل شیالت، بانک کشاورزی سازمان مادیریت و برناماه ریازی و    حضور

ماهی در قفس طی یک برنامه زمان بندی اسناد مربوط باه  متقاضیان تسهیالت پرورش 
 وثایق متقاضیان تسهیالت را بررسی و تعین تکلیف نمیاند.

معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع 
 انسانی استانداری

11/3/77 

1 
کشتی ها و شناورهای دارای اسناد مایکیت در طرح پرورش ماهی در قفاس باه عناوان    

 توسط بانک عامل مورد پذیرش قرار گیرد.وثایق طرح 
 اداره کل شیالت
 بانک های عامل

 مستمر

3 
بانک کشاورزی در رارروب سیاست هاای ابالیای از ساوی صاندوس توساعه ملای در       

 اقدام نماید.، خصوص نرخ سود تسهیالت به طرح های پرورش ماهی در قفس
 مستمر بانک کشاورزی

0 

توسعه منابع انسانی استانداری با همکاری فرمانداری  معاونت هماهنگی امور اقتصادی و
شهرستان تنگستان نسبت به حل مشکل موجود مابین مجریان طرح پارورش مااهی در   

 قفس در این شهرستان و جوامع محلی اقدام نماید.

معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع 
 انسانی استانداری
 فرمانداری دشتستان

17/3/77 

1 
اداره کل شیالت نسبت به واگذاری اجرای زیر ساخت هاای شاهرک شایالتی مناد باه      

 بخش خصوصی و انجام فراخوان برای جذب سرمایه گذار اقدام نماید.
 1/0/77 اداره کل شیالت

1 
در خصوص واگذاری اراضی ملی برای اجارای طارح هاای مختلاف در ساواحل اساتان       

محفوظ بوده و صرفاً حاق بهاره بارداری از ایان     بوشهر مایکیت این اراضی برای دویت 
 اراضی طی مدت زمان مشخص به سرمایه گذاران بخش خصوصی داده شود.

اداره کل منابع طبیعی و 
 آبخیزداری

 مدیریت امور اراضی
 سازمان جهاد کشاورزی
 اداره کل شیالت

 مستمر

7 
رمایه گاذار  پس از اتمام مطایعه سایت پرورش میگوی بویرات این طرح جهت جاذب سا  

 بخش خصوصی به فراخوان گذاشته شود
 34/1/77 اداره کل شیالت

1 
کمیته فنی اشتغال استان نسبت به بررسی طرح های گروه پلیمر برای پرداخت 

 تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری اقدام نمایند.

اداره کل تعاون، کار و رفاه 
سازمان صنعت،  -اجتماعی

 معدن و تجارت
11/0/77 

 
 



 

 انجامتاریخ  دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه ردیف

7 
دستگاه های اجرایی طرح های خود را جهت اخذ تسهیالت از محال اشاتغال فراگیار و    

 .وقت به کمیته فنی اشتغال ارسال نماینداشتغال روستایی در اسرع 
 17/3/77 کلیه دستگاه های اجرایی

14 

 14شامل طرح پرورش میگاو،    77در سال طرح های اقتصاد مقاومتی اداره کل شیالت 
پروژه( باه   10پروژه( پروژه ماهی در قفس و صنایع پیشین و پسین طرح های پرورشی  

تصویب رسید یذا در راستای اجرایی شدن این طرح ها اداره کل شیالت اساتان بایساتی   
تنظایم  پارره پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی  نیپا( این پروژه ها را در رارروب نظام یک
اطالعاات   ،ستاد فرماندهی اقتصااد مقااومتی اساتان    و سپس طی هماهنگی با دبیرخانه

در سامانه ای که بادین منظاور یحااظ     ه روند پیشرفت آنها،به همرارا مذکور پروژه های 
 نماید.بارگذاری   سامانه نیپا(  تشده اس

 1/0/77 اداره کل شیالت

 

 

 


