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 1.5مدت زمان جلسه: 10  ساعت جلسه: 27/9/98  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

 بررسی مسائل و مشکالت شهرک های گلخانه ای اشکالی ) تنگستان ( و چاهگاه ) دشتی( -

شرکت سهامی آب منطقه ای استان از طرح تحول نخلستان های شهرستان دشتستان و شبکه آبیاری و زهکشی سد رئیسعلی  ارائه گزارشی از -

 دلواری

  1398ارائه گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی سال   -

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به ریاست جناب آقای گراوند استاندار  26/9/98مورخ  546895پیرو دعوتنامه شماره  

رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد  درویشی این جلسه ابتدا آقای محترم برگزار گردید. در 

صوبات در حال  سه را عنوان نمودند و برخی از م ستور کار جل سال مقاومتی د صاد مقاومتی  ستاد فرماندهی اقت را مرور  1398اجرای 

 .نمودند

 :اهم موارد مطروحه 

  سازمان جهادکشاورزی:  

ستان (  شکالی ) تنگ شتی( و ا شهرک گلخانه ای در چاهگاه ) د شکالت دو  سائل و م ضعیت فعلی و م مروری بر نحوه واگذاری ،  و

درصدی شهرک گلخانه ای چاهگاه داشت و بدلیل اینکه این شهرک در جذب سرمایه گذار  50انجام پذیرفت که حاکی از پیشرفت 

ه شرکت شهرک های کشاورزی شد. بطوریکه هزینه کرد توسط سرمایه گذاران قبل جدید دچار مشکل شده تصمیم بر واگذاری ب

 محاسبه و در اختیار شرکت شهرک ها گذاشته و بعد از تسویه حساب انجام پروژه از سر گرفته شود . 

ه باالست و شهرک گخانه ای اشکالی در حوزه تامین آب شیرین مشکل دارد و طبق گزارش داده شده شوری آب در منطقه گلخان

 نیاز به آب شیرین کن دارد. جهت واگذاری این گلخانه نیز شرکت شهرک های کشاورزی اعالم آمادگی نموده است . 

 : فرمانداری دشتی 

سرمایه گذاری گلخانه چاهگاه  شارکت مردم در زمینه  ضوع م شاورزی مو شکر از اداره کل جهاد ک ضمن ت شتی  فرماندار محترم د

کردن شرایط در واگذاری گلخانه مذکور مردم منطقه نیز نقشی داشته باشند . همچنین ایشان  تقاضای تسریع  داشتند که با تسهیل

 را نیز مطرح نمودند .  98در اتمام پروژه تا پایان سال 

 فرمانداری  تنگستان : 

نقطه برای احداث چاه جدید دارای مجوز   12ه گلخانه اشکالی توضیح دادند که رم تنگستان در مورد شوری آب محدودماندار محتفر

 درنظر گرفته شده تا مشکل گلخانه مذکور رفع گردد. 

 :   شرکت سهامی آب منطقه ای 

سعدآباد ) ستگاه پمپاژ حاج مهدی  ست و 5هکتار( حدود  2400ای شده و تامین برق در حال انجام ا در کل  کیلومتر خط انتقال انجام 

 میلیارد ریال نیاز می باشد .  100درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اتمام پروژه و خرید لوازم مرتبط حدود  80این پروژه حدود 

 

 



 : برق  شرکت توزیع

سعدآباد  300 ستگاه حاج مهدی  صبپایه برق در پروژه ای ست و  ن شی نیز در حال انجام ا سیم ک سال  15شده و مراحل  دی ماه 

 ی تحویل داده خواهد شد . جار

شرکت توزیع برق در مورد برق رسانی به هتل پترو جم نیز توضیح دادند که عملیات  کابل کشی تا ایستگاه انجام شده ولی بدلیل 

 عدم خرید کلید توسط شرکت سازنده هتل عملیات برق رسانی متوقف شده است. 

 علوم پزشکی و خدمات درمانی : 

ت داخلی بانک  ملت جهت تامین اعتبار پروژه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی حل شده و طی هفته های مشکل قوانین و مقررا

 آینده تزریق مالی صورت خواهد پذیرفت . 

 اداره کل شیالت : 

شده که  سارت  ضای جبران خ شرکت بیمه ایران تقا شده از  سارت های وارد  سال قبل بدلیل خ سینا  در  ستر  شرکت پروتیین گ

 بین این دو نهاد تا کنون تفاهمی انجام نشده است . متاسفانه

شهرک شیالتی رودشور به زعم سرمایه گذار دارای پیشرفت خوبی  است ولی انتظارات اداره کل شیالت بیشتر است و به نظر می 

سال به اتمام نرسد. سد تا پایان  ست. طبق برنا ر شده ا سان انجام  سترسی ، کانال آب ر ست تا در این پروژه جاده د مه قبلی می بای

 درصد پروژه به اتمام برسد .  60حدود  98پایان سال 

ضات مردمی  80شهرک شیالتی زیارت دارای  صورت متراکم فعالیت خواهد کرد . مشکل بزرگ این پروژه اعترا هکتار مساحت و ب

ست . پروژ شمالی نیز دارای همین مشکل ا ست. شهرک شیالتی دیلم  از پیشرفت  3ه آبزی پروری دلوار برای مشارکت در پروژه ا

 درصدی برخوردار است و سال آینده به بهره برداری می رسد.  90

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری : 

هتل پتروجم دارای مشکل برق رسانی می باشد . مراحل پیشرفت اقامتگاه بومگردی سینیز قابل مالحظه است ولی  برای اتمام آن 

 رد ریال تامین اعتبار می باشد. عملیات اجرایی هتل آقا بابای نیز حدود شش ماه راکد مانده است.   میلیا 10نیاز به 

تا دهه فجر  و تخصههیک کل ایسههتگاه پمپاژ جامع حاج مهدی بر اتمام پروژه در ادامه جلسههه جناب آقای گراوند اسههتاندار محترم  

سال  سازمان مدیریت و برنام 98اعتبار  ستان ه ریزی این پروژه توسط  شان همچنین بر حل مشکل برق هتل پترو .تاکید نمودندا ای

جم نیز اشاره نمودند. در زمینه هتل آقا بابایی نیز خواستار حل مشکل شدند .وی در ادامه در خصوص پروژه ماهی در قفس نیز بیان 

شور هم شیالت ک شد و از  ضوع  با شتری پیگیر مو شیالت با جدیت بی شکل این پروژه کمک  کردند که اداره کل  در زمینه رفع م

گرفته و حتما جلسه ای با رییس محترم بنیاد مستضعفان گرفته شود . ایشان همچنین در خصوص هماهنگی با شرکت توزیع برق 

نیز بیان هکتار  100به مساحت  3باقیمانده شهرک شیالتی دلوار  اراضی  برای احداث شهرک های شیالتی تاکید نمودند. در مورد

 نمودند که پروژه بایستی به صورت متراکم در قطعات کوچک واگذار شود . 

 .پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصویب رسید



   

 دستگاه اجرایی عنوان مصوبه ردیف

1 

دسههتگاههای اجرایی مرتبط در خصههوص اجرای کامل اهدان درنظر گرفته شههده برای پروژه های اقتصههاد 

مقاومتی سال جاری اهتمام الزم داشته باشند و نسبت به تامین و جذب اعتبارات و حل مشکالت اقدام فوری 

 نمایند 

 دستگاه اجرایی

2 
شد تا  صر موظف  هکتار زمینی را که در اختیار دارد اقدام نماید  330 سبت به تعیین تکلیفماه آینده  2جهاد ن

 . اقدام مقتضی را برای واگذاری به غیر به عمل آورد در غیر اینصورت اداره کل شیالت 
 اداره کل شیالت

3 
شرکت ها جهت انجام پروژه واگذار شده افراد و تمامی زمین هایی که در سال های قبل در استان به  فهرست

و تا دو ماه آینده به دبیرخانه سههتاد جهت طرح در سههتاد ولی تاکنون فعالیتی انجام نشههده اسههتخراج گردیده 
 . فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه شود.

سازمان جهاد 
 کشاورزی

4 
سال سازمان مدیریت و برنامه ریزی  سعد آباد پروژه ایستگاه پم 1398تخصیک   را به صورت پاژ حاج مهدی 

 .  اعطاء نمایددرصد  100
سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی

 شرکت آب منطقه ای اقدامات الزم را جهت بهره برداری از ایستگاه پمپاژ در دهه فجر امسال انجام دهد .  5
شرکت سهامی آب 

 منطقه ای استان

6 
شرکت توزیع برق ضمن تسریع در عملیات برقرسانی به استگاه پمپاژ شرایط بهره برداری از آن را تا دهه فجر 

 فراهم نماید 
 شرکت توزیع برق 

7 
به منظور حل مسائل و مشکالت طرحهای اقتصادی در حوزه گردشگری خصوصا تامین مالی آنها ، جلسه ای 
با حضور اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، شرکت توزیع نیروی برق و بانک های عامل 

 مرتبط در محل معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شود . 

هماهنگی امور معاونت 
 اقتصادی استانداری

8 
به منظور مشههارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های اقتصههادی و تسههریع در عملیات اجرای شهههرک های 
شیالتی جلسه ای با حضور اداره کل شیالت ، جهاد کشاورزی ، شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاههای 

 اهنگی امور اقتصادی تشکیل شود . اجرایی و فرمانداران مرتبط در محل معاونت هم

معاونت هماهنگی امور 
 اقتصادی استانداری

9 
جهادکشاورزی شرایط الزم برای تامین خواسته فرمانداران برای مشارکت حداکثری مردم محلی در شهرکهای 

 گلخانه ای فراهم نماید .
سازمان جهاد 

 کشاورزی

10 
ضعفان ، مدیرکل  ست ستاندارمحترم ، رئیس محترم بنیاد م ضور ا سه ای با ح هماهنگی الزم برای برگزاری جل
شیالت و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط برای بررسی و حل مشکالت شرکت پروتئین گستر ، شروع فوری 

 عملیات اجرایی در پسکرانه و انتخاب مدیر اجرایی بومی برای پروژه انجام شود . 
 اداره کل شیالت

11 
سههازمان میراث فرهنگی در قالب مشههارکت عمومی خصههوصههی درصههورت عدم اسههتقبال متقاضههیان  بخش 

 خصوصی شرایط الزم برای واگذاری طرحها به شهرداریها فراهم آورد 

اداره کل میراث 
فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری 

12 
التی از محل تخصیک ابالغی پروژه های سفر رئیس هماهنگی الزم برای تامین زیرساختهای شهرکهای شی

 انجام شود . و شروع عملیات اجرایی آن شرکت شهرکهای کشاورزی به  به استان جمهور محترم 

سازمان جهاد 
، اداره کل کشاورزی

 شیالت 

13 

شتغال   NGLبا توجه به اهمیت پروژه  سزایی در ا سریع در تکمیل پروژه که تاثیر ب جزیره خارک و بمنظور ت
 نیروی انسانی خارک و سایر مناطق استان دارد :

شود ، بمدت   NGLالف( به شرکت صنایع دریا فن قشم ) صدن( یارد پشتیبانی طرح  خارک اجازه داده می 
عدنی و سههایر امکانات اختصههاصههی پروژه مذکور از ( نسههبت به انتقال مواد م 1399تیرماه  15ماه ) حداکثر  6

 اسکله جزیره صدن اقدام نماید . 
 ب( شرکت یاد شده موظف است هرگونه تعهدات گمرکی و مقررات بندری را رعایت نماید .

سنل و انجام نظارت  ستقرار پر سبت به ا ستان موظفند ن ج( اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره کل گمرکات ا
 را انجام دهند . ه، امور مربوط های الزم

ست در طول  شم موظف ا صنایع دریا فن ق شرکت  سرمایه گذاری در جزیره  6د(  سبت به ارائه طرح  ماه ن
  صدن اقدام نماید . بدیهی است ادامه فعالیت در جزیره مذکور منوط به ارائه ، تصویب و اجرای طرح می باشد.

اداره کل بنادر و     
دریانوردی ، اداره کل 

 گمرکات 



 

 

 


