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 دستور کار جلسه:

 بخش صنعت و معدن توسط دستگاه اجرایی ذیربط 3182گزارش برنامه های اقتصاد مقاومتی سال ارائه  -

 شهری و روستایی ،ملی ،اراضی کشاورزیارائه گزارش طرح کاداستر  -

 موارد سایر -

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به ریاست جناب آقای گراوند استاندار محترم برگزار گردیدد     81/8/82مورخ  22211پیرو دعوت نامه شماره  
ت شدرکت  در ابتدای جلسه آقای دکتر عوض پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از مسائل و مشکال

به اداره کل تامین صدرا ستاد تدابیر ویژه مصوبه ای مبنی بر تعویق بدهی های شرکت  81در سال  ،مین اجتماعی بیان داشتندتأاداره کل صدرا در ارتباط با 
اسدت ولدی   اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی به مدت دو سال و سپس تقسیط آن را گذرانده است  این مصوبه توسط اداره کل امور مالیداتی اجرایدی شدده    

کل تامین اجتماعی اجرا نشده است و اداره کل تامین اجتماعی برخی از اموال این شرکت را مصادره نموده و چند شناور این شدرکت را توقید    توسط اداره 
 .ناگزیر است تا شناورهای مورد نیاز خود را از بخش خصوصی تامین نماید شرکت صدرا در حال حاضر  نموده است  

ای کده در سدازمان    و اداره کل تامین اجتماعی برقدرار نشدده اسدت و طدی جلسده     صدرا ن تعامل چندانی بین شرکت تاکنو اداره کل تامین اجتماعی: 

تیدار  مدیریت و برنامه ریزی در خصوص این شرکت برگزار گردید مقرر شد کلیه قرارداد های شرکت که در آن بیمه بر عهده شرکت نفت مدی باشدد در اخ  
 .رداداره کل تامین اجتماعی قرار گی

 :سازمان صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر ارائه شد 82اهم برنامه های اقتصاد مقاومتی سال  سازمان صنعت، معدن و تجارت: 

  32درصد پیشرفت فیزیکی و تامین سرمایه در گردش از محل بند ال  تبصره  :۰نوسازی و بازسازی طرح های باالی  

  میلیارد دالر 33.1انجام صادرات غیر نفتی به مبلغ 

  واحد راکد 2راه اندازی  

  معدن 31فعال سازی  

  درصد :۰طرح با پیشرفت فیزیکی باالی  12بهره برداری از 

  محدوده ۴تکمیل مطالعات اکتشافی معادن در 

 فعال سازی در واحد خالی از ظرفیت 

 اجرای پروژه صنایع دریایی، ساخت شناور صیادی و تعمیرات شناورهای فرسوده  

میلیارد ریدال در حدال    :3۴هزار هکتار و با مبلغ  :۴1طی دو قرارداد در سطح  8۴سال  ازطرح کاداستر اراضی کشاورزی ازمان جهاد کشاورزی: س   

تان هزار هکتار به طور کامل انجام شده است و نقشه های آن به اداره کل ثبت اسناد و امدال  اسد   8۰1اجرا است  پیشرفت فیزیکی قرارداد اول در سطح 
ت ایدن  تحویل داده شده است  با تایید سازمان نقشه برداری کشور این نقشه ها می تواند مال  صدور سند اراضی کشاورزی قرار گیدرد  از جملده مشدکال   

 .طرح معطل ماندن پرونده ها در شرکت آب منطقه ای می باشد

میلیدارد ریدال    8۴هکتار از اراضدی اسدتان بدا مبلدغ      میلیون 3.1در سطح برای اجرای طرح کاداستر مقرر شد  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری: 

 ۰1میلیارد ریال با پیشدرفت فیزیکدی    :1هکتار از اراضی با اعتبار  میلیون 8.3درصدی قرارداد این طرح در سطح  81نگاری صورت گیرد که با افزایش حد
 .درصد در حال انجام است و تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید

امدال    و در اراضی شهری  ی خود را تحویل دهندی کاداستر اراضنقشه ها 82مکلفند تا پایان سال  تمامی دستگاه ها :و امالک اداره کل ثبت اسناد 

 3.1هزار سند تا پایان سال جداری صدادر شدود      :88هزار سند تک برگ صادر شده است و پیش بینی می شود  :88و  وجود داشته  سند دفترچه ای :۴1
  ،اراضی دولتیار هزار هکت 8۴ ،اراضی روستایی هزار هکتار ۰ ، اراضی شهریهزار هکتار  38 ،اراضی کشاورزی هزار هکتار 3:1 ،اراضی ملی هکتار  میلیون

اراضی  ثبیتدر ت ی کهمشکل.هکتار کل اراضی استان کاداستر صورت گرفته است میلیون 8.1هکتار از میلیون  3.۴1 در سطح  .شده استتاکنون جانمایی 
 ثبدت  کل دارهکه به ااراضی ملی  کل نقشه های مرتبط با  مراجعه کند و امال  کشاورزی وجود دارد این است که متقاضی بایستی به اداره کل ثبت اسناد

 1۰۰3کل اسناد مالکیت دستگاه های اجرایی اسدتان     شود می ثبیتاهه اول سال جاری جانمایی و تن شش مپایا تا است شده داده تحویل امال  و اسناد
  اسناد مالکیت تک برگی دریافت نموده اند آن در صد 1/81 می باشد کهسند 

 81واحد می باشد که در سدال   31۴1،  82و  81استان برای سال  حجم عملیات مصوبهای فرسوده  نوسازی بافتبرای  :اداره کل راه و شهرسازی 

  واحد به بانک عامل معرفی شده است 331در سال جاری تاکنون و واحد  8۰1تعداد 

  استمیلیارد ریال پرداخت شده  :82طرح مبلغ  38در طرح رونق تولید به  :سازمان جهاد کشاورزی 



 

 

، عمدتاً ثبت شود نیپا که بایستی در سامانه دستگاه های اجراییبرنامه ریزی پروژه های اقتصاد مقاومتی  عوض پور رئیس سازمان مدیریت و آقای دکتر 
اقتصاد مقداومتی  محورهای  عمده ایشان  بخش خصوصی استفاده نمایند ظرفیت و ازبر اقتصاد استان داشته باشد  عاجلیباشد که اثر  شامل پروژه هایی

مقابلده  ،اشتغال موجود و ایجاد اشتغال مولد  حفظ (، های بالاستفاده افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر بهره وری و استفاده از ظرفیت)رونق تولید را 
های اقتصادی استان  ارکت بخش خصوصی در فعالیتتقویت مش ، ارتقاء سطح جذب سرمایه گذاری در استان،مبارزه با قاچاق کاال و ارز،با شرایط تحریم

 ( و     معرفی نمودند با محوریت اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان)

 استان های ظرفیت به توجه با که داشتند بیان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد رئیس و بوشهر استان محترم استاندار گراوند آقای جناب جلسه ایاندر پ
در ادامه به حل  ایشان  گردشگری و معادن برنامه های اقتصاد مقاومتی استان تدوین و اجرایی شود ،ای محصوالت گلخانه ،بخش های آبزی پروری در

 داز جمله واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر تاکی و رفع توقی  اموال این شرکت و توانمندی آن در اجرای پروژه های مختل  مشکل شرکت صدرا
در طرح کاداستر  ها، تسریع اشتغال نیروهای بومی در پتروشیمی تولیدی، افزایش ظرفیت خالی واحدهای راکد،فعال سازی واحدهای تولیدی   نمودند

 .اراضی کشاورزی و ملی از دیگر موارد مورد تاکید ایشان بود
  پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصویب رسید

 

 :مصوبات: مقرر گردید
 تاریخ انجام عنوان مصوبه   ردی 

3 
نسدبت بده    صددرا  سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نشست مشترکی با اداره کل تامین اجتماعی و مسئولین شدرکت 

  تعیین تکلی  اموال توقیفی این شرکت اقدام نماید
2/1/82 

8 
 یتشکیل جلسه با حضور استاندار محترم جهت بررسدی راهکارهدا   استانداری نسبت بهمعاونت هماهنگی امور اقتصادی 

  اقدام نمایدصدرا فعالیت شرکت  تمراراس
3:/1/82 

1 
شرکت صدرا حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به ارسال قراردادهای منعقده آن شرکت با وزارت نفدت بده اداره کدل    

 تامین اجتماعی اقدام نماید 
1/1/82 

۴ 
معدن و تجارت تصویر روشنی از طرح های راکد و نیمه فعال و نحوه فعال سازی آنهدا را در کدارگروه   سازمان صنعت،  

  تسهیل و رفع موانع تولید ارائه نماید
33/1/82 

1 
ی تسریع در روند صدور مدیریت امور اراضی نسبت به فعال تر نمودن کارگروه رفع تداخل براو سازمان جهاد کشاورزی 

 .اراضی کشاورزی اقدام نماید مالکیت اسناد 
 مستمر

۰ 
ر ظدرف یدک هفتده آیندده     شرکت آب منطقه ای نسبت به ارسال پرونده های خالصه به سازمان جهاد کشاورزی حداکث

 د اقدام نمای
1/1/82 

1 
توسط های کاداستر تهیه شده  سازمان جهاد کشاورزی نسبت به انجام پیگیری های الزم برای تایید هر چه سریعتر نقشه

 د  در صورت نیاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در این خصوص اقدام نمایدسازمان نقشه برداری اقدام نمای
88/1/82 

2 
سازمان جهاد کشاورزی نسبت به پیگیری های الزم برای تامین منابع مالی طرح کاداستر کشاورزی حداقل بده میدزان   

 .دمحل اعتبارات استانی اقدام نمایاز درصد  :1درصد از محل اعتبارات ملی و  :1
8۰/۴/82 

 1/1/82 .دژه احداث گلخانه دیلم اقدام نمایگذار پرو سازمان جهاد کشاورزی ظرف یک هفته آینده نسبت به تعیین تکلی  سرمایه 8

3: 
نظدام   معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری طی نشست مشتر  با حضور اداره کدل راه و شهرسدازی و سدازمان   

 .دستاره بوشهر اقدام نمای 1های ذیربط نسبت به حل مشکالت هتل  مهندسی ساختمان و سایر دستگاه
33/1/82 

33 
انددهی اقتصداد   پروژه اقتصاد مقاومتی استان در جلسه آتی سدتاد فرم  :1سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به ارائه 

 .دمقاومتی اقدام نمای
82/1/82 

38 
های تولید میگوی پرورشی استان، اداره کل راه و شهرسدازی قدرارداد اجداره     ایجاد هماهنگی و کاهش هزینهبه منظور 

مزارع پرورش میگوی واقع در اسناد مالکیت آن اداره کل را مطابق تعرفه وزارت جهاد کشاورزی )امدور اراضدی( منعقدد    
 .نماید

 مستمر

31 
آن دسته از اراضی پرورش میگو که در صورتجلسه تحویل و تحول با  اداره کل راه و شهرسازی نسبت به عودت اسناد

 .داداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان استثنا واگذار شده به بخش خصوصی مشخص شده است، اقدام نمای
33/1/82 

3۴ 
های معدنی شهرستان  شرکت توزیع برق نسبت به اجرای خط انتقال برق برای مجتمع ،با هدف ایجاد تولید و اشتغال  

میلیون ریال از اعتبارات عمومی  :::1دشتی )شرکت های آهکان زاگرس، آهک هیدرانه و کربنات کلسیم( تا سق  
 .اقدام نماید

8۰/۴/82 

 
 


