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 دستور کار جلسه:

، توسط ۷۹۳۱ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در سال  د برش استانی پروژه های ملی مصوبارائه گزارش عملکر -
 .دستگاه اجرایی ذیربط

 .، توسط دستگاه های اجرایی ذیربط۷۹۳۱ارائه گزارش عملکرد بسته تولید و اشتغال دولت در سال  -

 موارد سایر -

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به ریاست جناب آقای گراوندد اسدتاندار مرتدر      ۵۲/۷/۷۹۳۲ مورخ ۵۵۲۲۲  پیرو دعوتنامه شماره    
دسدتور  برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر عوض پور رئیس مرتر  سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

 شهرسدتانی  برش اجرایی های دستگاه و شد خواهد دنبال نیز جاری سال در اشتغال و تولید  ه هایتبسکار جلسه را عنوان نموده و بیان داشتند که 
 به یافته تخصیص اعتبارات از گزارشی ایشان. گیرد قرار پیگیری مورد ها شهرستان مقاومتی اقتصاد ستاد جلسات رد تا نمایند تهیه را ها بسته این

 .نمودند ارائه را شده ذکر های بسته

 اهم موارد مطروحه:

واحد صنفی بدون پروانه، تکمیل و راه  ۱۵۵۵ساماندهی  ، فروش صندوق مکانیزه  ۲۵۵اندازی  راه معدن و تجارت: ،رئیس سازمان صنعت 

 ۷۵۰۵غال نفر، فاز اول شرکت پتروشیمی بوشهر بدا اشدت   ۵۹۲نفر، پتروشیمی مرجان با اشتغال  ۱۷۲متانول کاوه با اشتغال های اندازی پتروشیمی 
درصد پیشرفت فیزیکی،  ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی، پتروشیمی دماوند  ۲۱درصد پیشرفت فیزیکی، کیمیای خاورمیانه  ۲۲الن با بنفر پتروشیمی س

 ۲۳ال پروانه بهره برداری معددن بدا اشدتغ    ۷۳نفر، صدور  ۷۷۲۲درصد و ایجاد اشتغال  ۰۵طرح نیمه تما  با پیشرفت فیزیکی باالی  ۹۲راه اندازی 
هدای مصدوب ملدی مدی      درصد از جمله اقدامات این سازمان در راستای برنامه ۲۰به میزان  ۳۰نفر افزایش ارزش صادرات صنعتی نسبت به سال 

 .باشد

ر طرح تا کنون اعتباری به بانک های استان ابالغ نشده است. اما طرح در سامانه پذیرش و بررسی شده است. د ۳۱در سال  ۷۲از اعتبارات تبصره 
اسدت. در بخدش صدنعت     جذب شدده ریال  یاردمیل ۱۲۰درصد آن معادل  ۰۱بینی استان بوده است که تاکنون  میلیارد ریال پیش ۷۷۰۱رونق تولید 

 نقطه ۲پروژه اکتشاف معدن به اتما  رسیده و  ۲نفر راه اندازی شده است.  ۷۵۹۰میلیارد ریال تسهیالت و اشتغال  ۰۰طرح مشاغل خانگی با  ۲۹۲
 امیدبخش شناسایی شده است. 

نفدر در منطقده    ۷۲۵میلیدارد ریدال و اشدتغال زایدی      ۵۲۵۵گدذاری   معدنی با سرمایهمواد واحد تولیدی  ۲ مدیر عامل شرکت آهک هیدراته:

نیدز   شرکت این به شده واگذار معادن از یکی در. شد خواهد اندازی راهماه  شهریور  دربرق خورموج ایجاد شده است و در صورت اتما  خط انتقال 

 .می کند فراهمدیگر را های شرکت  با وجود پیشرفت فیزیکی باال معارض پیدا شده و از ادامه کار جلوگیری نموده است. این معدن خوراک

 ،ند که مطابق ضدوابط و مقدررات  رکیلو وات برق دا ۷۰۵۵شرکت کربنات هیدرات درخواست افزایش  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق:

کیلدومتر خدط    ۱از ایستگاه ورودی خورموج برای  و برآورد اعتبار ، طراحیانجا  شود متقاضی توسط بایستیشهر و روستا خارج از مردوده خطوط 
 است.انتقال صورت گرفته است. این شبکه می تواند اختصاصی یا عمومی باشد که اگر اختصاصی باشد نگهداری آن بر عهده شرکت متقاضی 

احداث شده است در مرصوالت راهبردی اساسدی تولیدد    ۳۱هکتار گلخانه در سال  ۷۵۹در زمینه توسعه گلخانه ها  جهاد کشاورزی:سازمان 

نامه منعقد شده مابین وزارت جهاد  هزار تن صورت گرفته است. از مرل تفاهم ۷/۷و تخم مرغ  ۵/۹۲،  گوشت مرغ ۲/۲۷، شیر  ۷۹/۲گوشت قرمز 
طرح به  ۲طرح مورد بررسی قرار گرفته است و  ۹۵طرح در سامانه ثبت نا  شده است که از این تعداد  ۱۱امه بودجه کشور کشاورزی و سازمان برن

 .طرح به بانک عامل معرفی شده است ۰های فنی و اعتباری استان تعداد  بانک عامل معرفی شده است. از مرل اعتبارات کمک

تسهیالت اختصاص یافته به استان از مرل تفاهم نامه سازمان میراث فرهنگدی،   دشگری:اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گر 

هدای ملدی تکمیدل و     صنایع دستی و گردشگری با سازمان برنامه و بودجه کشور تاکنون اعتباری به استان ابالغ نشده است. سهم استان از برنامه
 برداری رسیده است. بهرهپروژه به  ۷۵پروژه نیمه تما  است که  ۹۵بهره برداری از 

نامه معاونت علمی ریاست جمهوری با سازمان برنامه و بودجه کشور تاکنون اعتباری به استان ابالغ نشده  از مرل تفاهم پارک علم و فناوری: 

 .نفر آن مرقق شده است ۷۹۵نفر بوده است که  ۷۲۹های مصوب این پارک ایجاد اشتغال برای  است. از دیگر برنامه

گذاری شده بود که با توجه  نفر هدف ۵۵۵۵مطابق تفاهم نامه منعقده سهم استان برای جذب کارورز  ره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی:ادا 

باشدد. در مشداغل خدانگی نیدز      نفدر مدی   ۹۰۱به تعداد   ۳۱نفر کاهش یافت. میزان ترقق این هدف در سال  ۵۵۵به تخصیص اعتبار این رقم به 

 .نفر مرقق شده است ۵۵۲۵گذاری شده که  ر هدفنف ۷۲۵۵اشتغال 



نامه منعقد شده اعتباری به استان تخصیص نیافته است ولی از مردل اعتبدارات ایدن اداره کدل تعدداد       از مرل تفاهم اداره کل فنی حرفه ای:

 ند.ه انفر در دوره های مهارت آموزی شرکت نمود۷۲۲۵

میلیارد ریال برای  ۵۳۲عقده بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ در راستای تفاهم من اداره کل راه و شهرسازی: 

شده است که تفاهم نامه آن با فرمانداری بوشهر و آموزش و پرورش دشتستان منعقد شده اسدت.   ابالغاقدامات روبنایی و زیربنایی مرالت هدف 
واحد برای اخذ پروانه ساختمانی در بافدت   ۲۱۵هدف گذاری صورت گرفته است که تاکنون  ۳۲و  ۳۱واحد برای دریافت تسهیالت در سال  ۷۲۲۲

 .  واحد آن به بانک عامل برای اخذ تسهیالت معرفی شده ۵۱۲های فرسوده مراجعه نموده اند و 

درصد در نظر گرفته شدده   ۳ر با سود میلیون ریال اعتبا ۲۵۵اعتبار مربوط به بازآفرینی شهری ابالغ شده است که برای هر واحد :  بانک مسکن

میلیدون ریدال    ۰۵۵ای و  میلیون ریال برای واحدهای حرفده  ۲۵۵میلیون ریال برای واحدهای سنتی،  ۵۵۵است عالوه بر این اعتبار بانک نیز مبلغ 
 ۷۲۵ابالغ شده اسدت کده مبلدغ آن    نیز . دستورالعمل پرداخت ودیعه مسکن نماید می پرداخت درصد ۷۲برای واحدهای با فناوری باال با نرخ سود 

 باشد. میبرای هر متقاضی میلیون ریال 

گدذار مربوطده را نیدز معرفدی      بسته های سرمایه گذاری برای شهر بوشهر توسط مشاور تهیه شده است و مشداور سدرمایه   شهرداری بوشهر: 

 نمایند.  می

های ملدی خدود ارائده     برق و گاز گزارشی از عملکرد و برش استانی برنامه شرکت های آب و فاضالب شهری  آب و فاضالب روستایی، انتقال    

 .نمودند

 به بانک های عامل استان را مورد تاکید قرار دادند و همه دستگاه  ۷۲در ادامه جناب آقای گراوند استاندار مرتر  ابالغ اعتبارات تبصره 

 

 

 .وزارت متبوع خود پیگیری نمایندهای ذیربط را مکلف نمودند تا اعتبارات مذکور را از 
 .پس از برث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصویب رسید

 مصوبات: مقرر گردید

 جرای مصوبهتاریخ ا عنوان مصوبه   ردیف

۷ 
عندوان  ضدای اسدتاندار مرتدر  بدا     ممعاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری طی مکاتبه ای بدا ا 

برنامده و بودجده    رونوشت بده سدازمان   و معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری وزارت صنعت، معدن و تجارت
 .پیگیری نمایندرا استان  سهم ۳۱قانون بودجه سال  ۷۲کشور موضوع ابالغ اعتبارات بند )الف( تبصره 

۵۱/۵۵/۳۲ 

۵ 

فرمانداری دشتی طی نشست مشترک با حضور سازمان صنعت، معددن و تجدارت، شدرکت توزیدع نیدروی بدرق و       
های آهکان زاگرس، آهک هیدراته و کربنات کلسیم مشدکالت مربدوط بده خدط انتقدال بدرق و        متقاضیان شرکت

ی اقتصداد مقداومتی   به صورت مکتوب به دبیرخانه ستاد فرماندده را بررسی و نتیجه را معارض شرکت های مذکور 
 نماید. منعکس

۵۱/۵/۳۲ 

۹ 
 تجارت به و سازمان صنعت، معدن با هماهنگی رشهاب اداره کل بنادر و دریانوردی نسبت به واگذاری اسکله خو 

.پایانه صادرات مواد معدنی اقدا  نماینداحداث منظور  بخش خصوصی به  
۵۱/۵/۳۲ 

۲ 
ی با حضور سازمان مددیریت  رکتشمنشست طی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری 

و برنامه ریزی، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی مشکالت مربوط بده اجدرای مشدوق    
 .ندهی اقتصاد مقاومتی ارائه گرددبررسی و نتیجه در جلسات آتی ستاد فرما را های بیمه ای در استان

۵۱/۵/۳۲ 

۲ 
های اجرایی اشتغال ایجاد شده خود را در سامانه رصد اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت  کلیه دستگاه 

.نمایند  
۷۵/۵/۳۲ 

۰ 
تسدهیالت   ۳۱نسبت به معرفی طرح هایی که تدا پایدان سدال    ای اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی طی مکاتبه

بده اسدتاندلری و سدازمان مددیریت و      ند با ذکر کامل مشخصات طرحه انداشت یعملکردتاکنون دریافت نموده و 
 .دناقدا  نمای برنامه ریزی استان 

۵۱/۵/۳۲ 

۱ 

ا حضور شرکت آب و فاضالب معاونت هماهنگی امور اقتصادی توسعه منابع انسانی استانداری طی نشستی ب
شهری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک های صنعتی، تعرفه خط انشعاب آب برای واحدهای 

.به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعال  نمایندنتیجه را صنعتی را بررسی و   
 

۵۱/۵/۳۲ 

 
 

 


