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 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر

 

 11.مدت زمان جلسه: 11..  ساعت جلسه: 11/2/89  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

  1۹8۱مروری بر مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال  -

)جهااد کشااورزیم مباابب عی وای و زبخ ازداری و شا ست  توسا         بخش کشاورزی  1۹89ارائه گزارشی از برنامه های اقتصاد مقاومتی سال  -

 دستگاه اجرایی ذیرب 

 ارائه گزارش مطالوه فرصت های سرمایه گذاری شهر بوشهر توس  شهرداری بوشهر  -

ار جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به ریاست جباب زقاای گراوناد اساتاند    8/2/89مورخ  ۵2۵۲8پ رو دعوتبامه شماره  

محترم برگزار گردید. در این جلسه ابتدا زقای دکتر عوض پور رئ س محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دب ر ستاد فرماندهی 

را  1۹8۱اقتصاد مقاومتی دستور کار جلسه را عبوان نمودند و برخی از مصوبات در حال اجرای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سال 

 .مرور نمودند

 :ارد مطروحهاهم مو 

شرکت پرورش ماهی در قفس پروتئ ن گستر س با مشاالستی در رابطاه باا شارکت      معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری: 

در خصوص محل اجارای عارح رای باه نفاب     مشالل شرکت مخابرات برعرف شده و که  .اند محل اجرای عرح داشته و  مخابرات

 موارض صادر شده است.

مالاتیاتی با ساازمان بباادر و دریاانوردی    های بانالرن ک در استان بوشهر ظرف ت تفاده از در زم به اس و دریانوردی:اداره کل بنادر  

هزیبه تمام شده  انجام شده است . تام ن سوخت بدین مبظور بایستی از پاالیشگاههای مرکز کشور صورت گ رد که باعث افزایش

 .داشته باشدقدرت رقابت  ق مت باید خواهد شد در حال اله 

جملاه برناماه هاای     دم ازبخش کشاورزی در این جلسه ارائه ش 89سال  اقتصاد مقاومتی های برنامه سازمان جهادکشاورزی: 

شاخص این بخش در سال جاری افزایش ضریب خود اتالایی محصوالت استان شامل گبدمم جوم گوشت قرمزم ش رم گوشت ع ورم 

از عریق احداث گلخانه و اجرای سامانه های نوین زب اریم اجرای عمل ات زبخ زداری  به به سازی مصرف زب در بخش کشاورزی

 .و حفاظت خاک و پرورش ماهی در قفس می باشد

شاهر   2۲۹۲این مطالوه از یک سال پ ش شروع شده و به بررسی چشم انداز  مشاور طرح اطلس سرمایه گذاری بوشهر: 

این مطالوه از جمله پاروهه هاای قابال سارمایه گاذاری در بوشاهر        بر عیق . بوشهر و راهالار رس دن به زن چشم انداز می پردازد

ماریباال بوشاهرم زکواریاوم دریااییم      های مجموعه ل ان شامل گردشگری و اقامتیم مرکز تجارت جهانی بوشهرم توان به پروهه می

 .دنگذاری در زنها را دار گذاران خارجی تمایل به سرمایه اح ای بافت سبتی و عمارت ملک اشاره نمود که سرمایه

م تو ا ن تالل ا     8۱در ادامه جلسه جباب زقای گراوند استاندار محترم بر تحقق مصوبات ستاد فرماندهی اقتصااد مقااومتی ساال     

 .ر و تسریب در اجرای خ  انتقال برق ایستگاه پمپاه جامب حاج مهدی تاک د نمودندپساب بوشه

 .پس از بحث و تیادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصویب رس د



   

 عبوان مصوبه ردی 
اجرای  مهلت

 مصوبه

1 
استان به شارح پ وسات   دستگاه های اجرایی ماللفبد مصوبات در حال اجرای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

 .را حداکثر ظرف مدت یک ماه پ گ ری و نت جه را به دب رخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبوالس نمایبد
11/۹/89 

2 
فرمانداری بوشهر نسیت به بررسی مسائل و مشالست ب مارستان تخصصی بوشهر اقدام نموده و نت جاه را در  

 .مقاومتی ارائه نمایبدجلسه زتی ستاد فرماندهی اقتصاد 
2۹/2/89 

۹ 

ی نا مواونت هماهبگی امور اقتصادی استانداری با تشال ل کاارگروه ویا ه ای متشاالل از مواونات اماور عمرا     

شرکت زب مبطقه ایم شرکت زب و فاضسب شهریم اداره کل مح   زیستم شهرداری بوشاهر و   ماستانداری

باه  الل   پساب فاضسب بوشاهر اقادام نماوده و نتاای  را     های اجرایی ذیرب  نسیت به تو  ن ت سایر دستگاه

 .ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایبددب رخانه 

11/۹/89 

4 

مواونت هماهبگی امور اقتصادی عی نشست مشترکی با حضور فرمانداری تبگستانم اداره کل گمارکم اداره   

مساائل و  م م اداره کال اعسعاات   و زبخ ازداری  کل ش ستم سازمان جهاد کشاورزیم اداره کل مبابب عی وای 

مشالست شرکت پروتئ ن گستر سا با را بررسای و حال و فصال نماوده و نت جاه را در جلساات زتای ساتاد          

 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایبد

2۹/2/89 

۵ 
از پ شرفت ف زیالی عرح تحول کشاورزی را در جلسه  یکامل شرکت زب مبطقه ای و جهاد کشاورزی گزارش

.زتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایبد  
2۹/2/89 

۲ 
به مبظور توسوه زبزی پروری را باه دب رخاناه ساتاد     استان اداره کل ش ست گزارشی از اراضی شباسایی شده

 .فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایبد
2۹/2/89 

۱ 

 با مورفی نمایبده تام االخت ار و با هماهبگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی ماللفبدکل ه 

خاود را حاداکثر ظارف     89و پروهه های اقتصاد مقاومتی ساال   8۱عملالرد پروهه های اقتصاد مقاومتی سال 

 .مدت یک هفته در سامانه ن پا وارد نمایبد

19/2/89 

9 
پروهه های خود را در سامانه ن پا ثیت نموده اندم  چبانچه پروهه زنهاا   8۱اجرایی که در سال کل ه دستگاههای 

 سال جاری زن پروهه را در سامانه ن پا بارگذاری نمایبد. اهداف کمی ن ز ادامه دارد 89در سال 
19/2/89 

8 
 ایشارکت بارق مبطقاه    های مختل  اقتصادی استانبا عبایت به ضرورت تأم ن انرهی برق مورد ن از بخش

 نماید.برنامه جامب تأم ن برق استان را در افق زمانی برنامه ششم توسوه ارائه 
۹۲/۲2/89 

1۲ 

با عبایت به برنامه پ شبهادی شهرداری بوشهر در زم به توسوه سارمایه گاذاری بخاش خصوصایم مواونات      

اساتانداریم  عمرانای  هماهبگی امور اقتصادی باا تشاال ل کاارگروهی متشاالل از مواونات همااهبگی اماور        

های  فرمانداری بوشهرم شهرداری بوشهرم م اداره کل ببادر و دریانوردیم اداره کل مح   زیست و سایر دستگاه

 .مذکور را بررسی و نت جه را در جلسات زتی ارائه نمایداجرایی مرتی  عرح 

۹۲/۲2/89 

 

 


