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 "بسمه تعالی"

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
 

 ساعت 2 مدت زمان جلسه:  89  ساعت جلسه: 2/5/89  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

 ارائه گزارش عملکرد طرح تحول کشاورزی در شهرستان دشتستان توسط سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای -

 قانون بودجه ، از محل اعتبارات استانی و ملی توسط دستگاههای اجرایی ذیربط 81بند )الف( تبصره ارائه گزارش عملکرد  -

 سایر موارد -
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست جناب آقای گراوند استاندار محترم در محل سالن ،  03/35/81مورخ 665422پیرو نامه شماره     

ضمن بیان اهمیت و ضرورت طرح تحول کشاورزی در شهرستان  در این جلسه ابتدا آقای دکتر درویشی استانداری برگزار گردید. 8شماره جلسات 
 دشتستان، بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور تکمیل این طرح تاکید نمودند.

 :اهم موارد مطرح شده  

 دستور کار اول:

در سطح  التینخ یاریآب وهیاصالح ش ییاجرا اتیطالعات و شروع عملاقدامات انجام شده در این طرح تاکنون شامل م :سازمان جهاد کشاورزی
در سططح   کیمناقصه فاز  فاتیآبپخش وکلل و انجام تشر یاریشبکه آب یهکتار 2233تحت فشار  یاریمطالعات آب اتمامهکتار در سعدآباد،  6533
تحطت   یاریط مطالعات آب انجام،در محدوده طرح  یمطالعات اجتماع انجام،تشکل آب بران در منطقه آبپخش جادیا، مانکاریهکتار و انتخاب پ 0833
اسطناد   هیط و در حطال ته  دهیهکتطار از ططرح اتمطام رسط     6453%  که در فاز اول آن مطالعات 83  شرفتیشبکه  شبانکاره  با پ یهکتار 1233فشار 

 .باشد یمناقصه م
 

در طرح تحول کشاورزی دو پروژه اجرای ایستگاه پمپاژ سعدآباد و شبکه آبیاری آبپخش و کلل در حطال اجطرا اسطت. در     شرکت آب منطقه ای: 
توسطط   پروژه ایستگاه پمپاژ سعدآباد، ساختمان و سازه های بتنی ایستگاه و لوله گذاری انجام و الکتروپمپ ها خریداری شده است و تامین برق آن

میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. در پروژه ایجاد شبکه های آبیاری آبطپخش   833ت توزیع برق در حال پیگیری است. برای اتمام این پروژه شرک
 و کلل فراخوان عمومی برای انتخاب پیمانکار اجرایی و تامین کننده مالی انجام شده است.

 به ایستگاه پمپاژ حاج مهدی برگزارشده و پیمانکار انتخاب شده است.مناقصه عملیات برق رسانی  شرکت توزیع نیروی برق:
 

 دستور کار دوم:
میلیارد ریال از محل کمک های فنی و اعتباری اسطتانی بطرای   880میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و  400تاکنون  سازمان جهاد کشاورزی:

میلیطارد   6262طرح با اعتبطار   88به رسته های اولویت دار بخش کشاورزی تخصیص  یافته است.  81پرداخت تسهیالت در قالب بند)الف( تبصره 
 میلیارد ریال دریافت نموده اند. 46طرح تسهیالتی معادل  4ده و ریال به بانک های عامل معرفی ش

درصطد آن تخصطیص    63میلیارد ریال بطوده کطه    033اعتبار مصوب استان برای احیا بافت فرسوده در استان بوشهر   ه و شهرسازی:ااداره کل ر
 پروژه در شهرستان های بوشهر و دشتستان  در حال اجرا است . 88یافته و 

میلیارد ریال برای اجرای پروژه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شرکت آرام  833مبلغ  :علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه
درصد در حال انجام است. بانک عامطل   23مورد تصویب قرار گرفت. این پروژه با مشارکت بخش خصوصی و با پیشرفت فیزیکی بالغ بر موج دریا 

 رداخت تسهیالت اعالم نموده است ولی مشکالتی برای اخذ پروانه ساختمانی وجود دارد.موافقت خود را برای پ
 بیان نمودند.نیز گزارش عملکرد خود را  81سایر دستگاههای اجرایی دارای اعتبار بند )الف( تبصره 

برخی از طرح های معرفی شده به بانک نیازمند استعالم از دستگاههای اجرایی می باشد و ایطن فرآینطد بع طا ططوانی اسطت.       بانک کشاورزی:
 مشکالت را حل و فصل نمایند.این پیشنهاد می شود فرمانداران شهرستان ها در جلساتی با ح ور بانک های عامل 

اساس ضوابط مشخص شده و با در نظر گرفتن سهم افراد بومی بطه متقاضطیان واگطذار     سایت پرورش میگوی دیلم و زیارت بر اداره کل شیالت:
 قانع نشده است.تاکنون شده است اما جامعه محلی برای ادامه روند کار 

شرکت توزیع پیگیری دستگاههای اجرایی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و بر گراوند استاندار محترم  یدر ادامه جلسه جناب آقا
سریع در روند پنجره واحد سرمایه گذاری برای تهمچنین راه اندازی ایشان  نیروی برق برای بهره برداری از  فاز اول طرح نخلستان تاکید کردند.

 دانستند.را ضروری استعالم و اخذ مجوز های ازم برای سرمایه گذاری 
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 .دیرس بیبه تصو ریحاضر در جلسه موارد ز یاز بحث و تبادل نظر اع ا پس

 :مصوبات: مقرر گردید
 تاریخ انجام عنوان مصوبه   ردیف

8 
به سازمان  هفتگیگزارش عملکرد خود را بصورت  81دستگاههای اجرایی دارای اعتبارات بند )الف( تبصره 

 مدیریت و برنامه ریزی و معاونت امور اقتصادی استانداری اعالم نمایند.
- 

6 
با همکاری اداره کل شیالت و شرکت توزیع نیروی برق تفاهم نامه ای برای اجرای زیر  سازمان جهاد کشاورزی

 ساخت های برق رسانی به شهرک شیالتی رود شور منعقد نمایند.
82/4/81 

0 
صدور پروانه ساختمانی  و 4به حل مشکل در کمسیون ماده اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری بوشهر نسبت 

 فرماندار بوشهر نیز این موضوع را تا حل مساله پیگیری نماید. وج اقدام نمایند.برای شرکت آرام م
2/4/81 

5 
هکتاری طرح  823پایلوت  مدیریت شبکه آب سازمان جهاد کشاورزی ظرف مدت دو هفته نسبت به واگذاری

 تحول کشاورزی  به تشکل آب بران اقدام نماید.
82/4/81 

4 
برای پرورش ماهی و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری شیالت نسبت به شناسایی اراضی ساحلی دارای قابلیت 

معرفی آن به شرکت شهرک های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جهت انجام سرمایه گذاری  وان آبزیسایر 
 ی ارسال نماید.های ازم اقدام نموده و نتیجه را به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومت

6/2/81 

2 
سرمایه گذاران بخش کشاورزی که بیش از زمان مجاز برای اخذ استعالم و سازمان جهاد کشاورزی لیستی از 

 دریافت مجوز از دستگاههای متولی درحال پیگیری می باشند به دفتر استاندار محترم اعالم نماید.
8/4/82 

2 
 معاون اول محترم رئیس جمهور و با ام ای استاندار محترم بانک صنعت و معدن طی مکاتبه ای با عنوان

 را پیگیری نماید.شرکتهای صنعتی متقاضی تسهیالت وصول مطالبات ارزی مشکل بوجود آمده در موضوع 
2/4/81 

1 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی مکاتبه ای با وزارت متبوع با ام ای استاندار محترم، مشکالت طرح 

 رزی فارغ التحصیالن کشاورزی را پیگیری نماید. کارو
2/4/81 

8 
بخش مدیران دستگاههای اجرایی طی نامه ای تسریع در روند صدور مجوز های ازم برای سرمایه گذاری را به 

 خود اعالم نمایند. های تحت مدیریت
8/4/81 

83 
شنبه سه دستگاههای اجرایی پروژه های اقتصاد مقاومتی خود را به شرح جدول پیوست حداکثر تا روز 

 در سامانه نیپا بارگذاری نمایند. 31/34/8081
1/4/81 

88 
سهم بخش کشاورزی به طرحهای پرورش آبزیان اختصاص می  8082سال  81تبصره (الف )اعتبارات استانی بند

 یابد . 
- 

86 
ف ای کسب و کار  بخصوص نحوه و سرعت فرمانداران محترم شهرستانها به طور مستمر موضوعات مرتبط با 

 صدور مجوزها و پاسخ به استعالمها را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان بررسی و رصد نمایند . 
- 

80 
مدیران محترم دستگاههای اجرایی به صورت مستمر نسبت به پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور و 

 اعتبارات ملی پیگیری نمایند . 
- 
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 استان بوشهر -8989اقتصاد مقاومتی سال مصوب پروژه های 

 دستگاه اجرایی عنوان پروژه ردیف
 شرکت آب و فاضالب شهری دشتستانواحد آب شیرین کن در شهرستان  6احداث  8

 شرکت آب و فاضالب روستایی احداث آب شیرین کن سیراف 6

 شرکت آب منطقه ای احداث شبکه آبیاری و زهکشی رئیسعلی دلواری 0

 شرکت آب منطقه ای تکمیل خط انتقال و بهینه سازی ایستگاه پمپاژ حاج مهدی 5

 یسازمان جهاد کشاورز طرح تحول کشاورزی در شهرستان دشتستان 4

 سازمان جهاد کشاورزی احداث گلخانه 2

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بوشهر 2

 اداره کل شیالت اجرای زیر ساخت های شهرک شیالتی زیارت 1

 اداره کل شیالت اجرای زیر ساخت های شهرک شیالتی رود شور شمالی 8

 اداره کل شیالت 0تکمیل زیر ساخت های آبزی پروری دلوار  83

 اداره کل شیالت احداث مزارع پرورش میگو د سایت شیف و توسعه شیف 88

 اداره کل شیالت توسعه طرح پرورش ماهی در قفس پروتئین گستر سینا 86

 اداره کل شیالت تکمیل زیر ساخت های آبزی پروری شهرک شیالتی دیلم شمالی 80

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اجرای عملیات آبخیزداری 85

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت راه اندازی واحد یوتیلیتی پتروشیمی متانول کاوه 84

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری احداث مجتمع گردشگری ارغوان )بزباز( 82

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیزاحداث اقامتگاه بوم گردی قلعه سی  82

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری احداث هتل آقا بابایی 81

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری احداث هتل پتروجم 88

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( احداث مسکن مددجویان 63

 شهرداری بوشهر بوشهر و انتقال جهت آبیاری ف ای سبز تصفیه پساب 68

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مجتمع خدمات رفاهی در سطح استان 5احداث  66

 اداره کل بنادر و دریانوردی احداث پایانه کانتینری مجتمع بندری جزیره نگین بوشهر 60

 اداره کل بنادر و دریانوردی احداث تاسیسات زیر بنایی مجتمع بندری نگین 65

 اداره کل بنادر و دریانوردی احداث پایانه صادراتی و ترانزیتی جزیره نگین 64

 


