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 دستور کار جلسه: 

  9911ارائه گزارش عملکرد پروژه های اقتصاد مقاومتی سال   -

 بازدید پروژه های استان ارائه گزارش -

بتا   بوشترر و گراوند استتاندار متتتر     جناب آقای به ریاست و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تولید و رونق رفع موانع کارگروه مشترک جلسه 

تالوت با و اعضاء متتر  کارگروه و ستاد حضور جناب آقای دین پرست معاون متتر  هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور 

با قتدردانی از رشتادت هتای      هماهنگی امور اقتصادی استانداری ابتدا جناب آقای زرین فر معاون متتردر ی از کال  اهلل مجید آغاز گردید. آیات

به معاون هماهنگی امتور اقتصتادی و   خوشامدگویی و خیرمقد   همچنینسردار حاج قاسم سلیمانی و عرض تسلیت شرادت این مبارز انقالب و 

حضور مجدد ایشتان در استتان را   ان و بازدید پروژه های مرم ده شررست ای نیز بابتتشکر ویژه  ،اه هئیت همره ای وزارت کشور و توسعه منطق

 داشت .

فرماندهی اقتصاد مقتاومتی گزارشتی از عملکترد پتروژه     سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستاد متتر  در ادامه جناب آقای درویشی رئیس 

دستتگاه   23 کته متورد استت    32استتان  اقتصتاد مقتاومتی   های پروژه  تعدادایشان بر اساس اظرارات های اقتصاد مقاومتی استان ارائه نمودند. 

زمینته  ریال سرمایه گذاری در این پروژه هتا  اردهزار میلی  08انجا  با  راهبری و اجرای آن نقش آفرینی می کنند. وی اظرار داشتنددر اجرایی 

پروژه  3مرمترین پروژه ها در بخش های آب آشامیدنی است که در این راستا  نمودند که  بیانوی  می شود .هزار نفر فراهم  ۹اشتغال بیش از 

  3808گتذاری   هزار مترمکعب آب در روز با سترمایه  ۲3آب شیرین کن توسط شرکت آب و فاضالب شرری و روستایی اجرایی شده که با تولید 

آبیتاری و  درطتر    ریتال میلیارد   28238 گذاری  با سرمایه .شود طرف میبر مشکالت آب در شررها و روستاهابخش عمده ای از  ریال میلیارد 

تتتت  هکتار اراضی بتاغی و زراعتی دشتستتان     2۲588 آب حاج مردی سازی ایستگاه پمپاژ برینهو سد رئیسعلی دلواری و خط انتقال  زهکشی

هکتتار کشتت    288اجترای   وی اشتاره نمودنتد کته    .متی شتود   نفر فراهم  5288بیش از  اشتغالتثبیت زمینه  پوشش شبکه آب قرار گرفته و

هکتتار آن افتتتا  شتده     ۲5تاکنون  در پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب شده که نفر ۲83و اشتغال  ریال ارد میلی  2۲38با اعتبار  ای خانهگل

در  ریالمیلیارد   ۲38اعتبار  با اشاره نمودند که  بوشررکلینیک تخصصی و فوق تخصصی در به پروژه حوزه سالمت ایشان در مورد پروژه  .است

فعتال بتوده و یکتی از مرمتترین     و با پیگیری های انجا  شتده   اشاره داشتند کهشیراز  –راه آهن بوشرر  پروژهبه مچنین وی هحال اجراست . 

پروژه های استان در حوزه حمل و نقل می باشد. در انترا نیز به برخی پروژه های زیرساختی دیگر اشاره نمودند که باعث خواهتد شتد ظرفیتت    

 ری استان کاهش یابد.های شغلی جدیدی ایجاد شده و نرخ بیکا

حتوزه  در مورد واحد های فعال ، راکد و مشکل دار در گزارش مفصلی ، معاون متتر  هماهنگی امور اقتصادی استانداری آقای زرین فر  درادامه

 .ارائه نمودند صنعتهای مختلف کشاورزی و 

مناستبت شترادت حتاج    ه با عرض تسلیت بت معاون متتر  هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در ادامه آقای دین پرست 



 ارزنده و تشکر ویژه از استاندار متتر  و سایر مسئولین  بابت تشکیل جلسه اشتاره نمودنتد کته   قاسم سلیمانی و قدردانی از مبارزات این شرید 

بوشرر به منظور فعال سازی و رونق فعالیترای تولیدی و اقتصادی و رفتع مشتکالت ایتن واحتدها در ستط       برنامه و فرایند تریه شده در استان 

 برای اولین بار  شررستانرا 

 متدیران  فرمانتداران ،  ایشان همچنین از  .انجا  شده است و در حال حاضر به عنوان الگوی کار به سایر استانرا نیز پیشنراد شده است در کشور

 را با تدابیر الز  مورد حمایت قرار دهند.واحدهای مشکل دار با تشخیص دقیق ، نی خواستند که ستاو مسئوالن ا

و پیگیتری هتای رئتیس    انقالب معظم  ردند که با توجه به تاکیدات رهبرایشان در سخنانی به برنامه دوساله توسعه استان ها پرداختند و بیان ک

سه پروژه اولویتت   تا پایان دولت تدوین نموده و حداقلجمرور متتر  همه استانداری های کل کشور موظف شده اند تا برنامه توسعه دوساله را 

مرم خود را به شر  ذیل برنامه خود را ارائه نموده و پروژه های  82/8۲/22۹0در تاریخ  نیزاستان بوشرر  معرفی نمایند . به وزارت کشور  رادار 

 :معرفی نمده است 

 شیراز –عملیات راه آهن بوشرر  -2

 راه اندازی و برره برداری از منطقه ویژه شمال استان -3

 بوشرر شررصنعتی  –منطقه آزاد تجاری  -2

 فرمانتدهی اقتصتاد مقتاومتی   ستتاد  از مجموعه اقدامات انجا  شده ذیتل  ین با تتسکشور  ایشان در مورد ارزیابی ستادهای اقتصاد مقاومتی کل

 را داشتته  2رای مصتوبات رتبته   کشور و در اجت  3این ستاد در تعداد جلسات رتبه طی سه ماهه سو  سال جاری کردند که  اعال استان بوشرر 

 دارد.

گزارشتی از  آقای دین پرست در ده شررستتان ،  جناب های استان توسط  بعمل امده از پروژهسه روزه در ادامه آقای زرین فر با توجه به بازدید 

 .ارائه گردید هاآنالز  برای حل مشکالت  بتث و پیشنرادها ل و مشکالت آنئمسا ارائه نمودند و در ادامه درخصوص ها پروژه آخرین وضعیت

ستاحلی   نتوار   در این پتویش  پیگیری خواستاراشاره نموده و   آقای دین پرست به پویش آزاد سازی اراضی سواحل شمال کشور در ادامه جناب

حقیقی (که  بصورت غیر قتانونی ستواحل دریتا را تصترف      –حقوقی اعم از )  نرادیکشور از جمله استان بوشرر شدند و اعال  کردند هر  جنوب

ستتان در  تجتارب ارزنتده ا  همچنین درخواست نمودند با توجه بته  بایست تا شش ماه دیگر نسبت آزاد سازی آنرا اقدا  نمایند. ایشان  کرده می

 ، استانداری هرچه سریعتر پیشنرادات خود را برای اصال  آیین نامه ملوانی به وزارت کشور ارائه نماید .خصوص تجارت خرد و ملوانی

با آرزوی سالمتی و طول عمر با عزت برای رهبتر معظتم انقتالب و آرزوی توفیقتات روزافتزون ریاستت متتتر         در پایان جلسه استاندار متتر  

معاون متتر  هماهنگی امور اقتصادی و توستعه منطقته ای   جناب آقای دین پرست جمرور و دولت تدبیر وامید و خوشامدگویی و خیرمقد  به 

از ستپاه پاستدارن نیتز تشتکر ویتژه ای       بعنتوان سترباز انقتالب و والیتت     ستم ستلیمانی  شرادت مظلومانه حتاج قا و عرض تسلیت وزارت کشور 

شورای گفتگو و کارگروه رفع موانع تولید در جرتت تشتکیل جلسته     ،استان ایشان همچنین تشکری از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نمودند.

هفتت   وظتایف  خصتوص ت الز  در و همچنین انجا  اقداماهر شررستان بعمل آوردند. وی تاکیدات مرمی در رابطه با پیگیری مصوبات سفر در 

ی متوارد میتوان بته   از جملهاولویت دار استان اشاره نمودند که به سایر برنامه ها و اقدامات وی در ادامه  .فرمانداران در سال جاری نمودند  گانه

رفتع  پتروشیمی ها در بانک های استان ، منابع گردش مالی  ضرورت، هزارتن 28برای پرلوگیری کشتیرای باالی بوشرر  بندرالیروبی  همچون 

 پیگیتری پتروژه هتای مربتو  بته     رسیدگی به فاضالب بوشرر و سامان بخشتی آن ،   شررک های شیالتی ، کمک به مبارزه با ملخ ها، مشکالت 



 اشاره نمود . رفع مشکالت طر  های استانو مساعدت بانک های عامل در  20تبصره 

 در پایان  با ذکر صلوات و تعیین مصوبات ذیل به پایان رسید .جلسه 

 91/91/9911مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ 

 ای وزارت کشوربا حضور دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه

 مهلت اجرا دستگاه اجرایی شرح مصوبه ردیف

 شهرستان بوشهر

2 

هتزارتن در   58با تناژ هایمنظور ایجاد شرایط الز  برای الیروبی و امکان ورود و پرلوگیری کشتیبه 

ای وزارت بندر بوشرر، مقرر شد موضوع از طریق معاونت هماهنگی امور اقتصتادی و توستعه منطقته   

 های ذیربط ملی پیگیری گردد.کشور برای تأمین و تخصیص اعتبار از طریق سازمان

اهنگی امور معاونت هم

اقتصادی و توسعه 

ای وزارت کشور و منطقه

سازمان بنادر و 

 دریانوردی

 در اسرع وقت

3 

مسافری گرندفری و ایجتاد ختط کشتتیرانی     -برداری از ظرفیت کشتی باریبه منظور تسریع در برره

و  دوحه مقرر گردید موضوع تأمین سوخت کشتی یادشده به معاونت هماهنگی امور اقتصادی -بوشرر

های مقتضی صتورت  های ذیربط پیگیریای وزارت کشور منعکس تا از طریق وزارتخانهتوسعه منطقه

 پذیرد.

استانداری و معاونت 

هماهنگی امور اقتصادی 

ای و توسعه منطقه

 وزارت کشور

 در اسرع وقت

2 

جنوب های شرکت پرشین شیمی گستر و صنعت پژوهان لیان و ارکان شیمی با توجه به معرفی طر 

نامته تعیتین تکلیتف    و مشرو  به رفع تعرد ارزی و اجترای تفتاهم   20از متل منابع بند الف تبصره 

میلیون دالری صتادرات متصتوالت بته کشتور      35ها و به منظور ایفای تعرد قرارداد مطالبات شرکت

ایش ترکیه، مقرر گردید بانک صنعت و معدن نسبت به پرداخت تسریالت سرمایه در گردش و یا گش

اعتبار اسنادی داخلی یک ساله به ذینفعی مجتمع فسفات اسفوردی یزد، شرکت تریه و تولیتد متواد   

 معدنی ایران و خرید خاک فسفات وارداتی اقدا  نماید.

بانک صنعت و معدن، 

اداره کل صنعت، معدن 

و تجارت، شرکت 

پرشین شیمی گستر و 

صنعت پژوهان لیان و 

 ارکان شیمی جنوب

 در اسرع وقت

۲ 

با توجه به متدودیت منابع بانک صنعت و معدن، پذیرش اولیه طر  شرکت پلی استر آریتان بوشترر   

های مصوب سفر رئیس جمرور متتر ( و مذاکرات حضتوری انجتا    در بانک مذکور )از مجموعه طر 

 8شده با مدیرعامل بانک در سفر سال جاری به استان مقرر گردید تسریالت سرمایه ثابت بته مبلت    

های  صنعت و معدن، ملی، تجارت، صادرات و هزار میلیارد ریال در قالب سندیکایی )با عضویت بانک

ملت( از متل منابع داخلی و یا قرارداد های عاملیت به متوریت بانک صتنعت و معتدن بته شترکت     

 پرداخت گردد.

ون رفع موانع تولید قان 38تعیین تکلیف مطالبات حساب ذخیره ارزی بانک از شرکت، بر اساس ماده 

 پذیرد.صورت می

دفتر جذب و حمایت از 

گذاری سرمایه

استانداری، اداره کل 

صنعت، معدن وتجارت، 

بانک صنعت و معدن و 

های عضو سایر بانک

 سندیکا و مجری طر 

 در اسرع وقت

5 

نامته  های مصوب سفر ریاست متتر  جمرور به استان موضوع توافقبه منظور تسریع در معرفی طر 

هتای شترکت لیتان پالستت کیتان پتارس،       فیمابین بانک صنعت و معدن  و بنیاد برکت )شامل طر 

شرکت رادین تجارت نامی سورین و شرکت تولید غذای آبزیان جنوب مطاف( از بنیاد برکت به بانک 

ای وزارت صنعت و معدن مقرر گردید موضوع به معاونت هماهنگی امتور اقتصتادی و توستعه منطقته    

 های الز  صورت پذیرد.ور منعکس تا پیگیریکش

استانداری و معاونت 

هماهنگی امور اقتصادی 

ای و توسعه منطقه

 وزارت کشور

 در اسرع وقت

8 

با توجه به تغییر نوع ارز در سامانه جامع تجارت از ارز نیمایی به ارز اشتخاص جرتت تتأمین ماشتین     

پارس لیان مقرر گردید بانک صتنعت و معتدن   های جی لیان جی و صنعت پالست آالت طر  شرکت

ها نزد بانک اقدا  و مجری طر  نیز نسبت به پرداخت تسریالت ریالی قرارداد شده به حساب شرکت

بانک صنعت و معدن، 

عدن اداره کل صنعت، م

 و تجارت و مجری طر 

 در اسرع وقت



های مجاز و ایفای تعردات در قبال فروشندگان ماشین آالت اقدا  نسبت به خرید ارز از طریق صرافی

 نماید.

۲ 

با توجه به معرفی شرکت جی لیان جی و شرکت صنعت پالستت پتارس لیتان بترای برختورداری از      

مقرر گردید بانک صنعت و معدن نسبت به پرداخت تستریالت جعالته    ۹0تسریالت رونق تولید سال 

میلیارد ریال در قالب حد اعتبتاری اقتدا     258ها به مبل  سرمایه در گردش سه ساله هریک از طر 

 نماید.

ها، اصتل اقستا  بازپرداختت شتده     با توجه به مشکالت و طوالنی بودن دوران تأمین مواد اولیه طر 

ها عودت خواهد شتد تتا از هرگونته خلتل در فرآینتد تولیتد       ها در سررسید، به شرکتتوسط شرکت

 شرکت جلوگیری به عمل آید.

 بانک صنعت و معدن،

اداره کل صنعت، معدن 

 و تجارت و مجری طر 

 در اسرع وقت

 شهرستان گناوه

0 

به منظور پایش مستمر و رفع مشکالت شررک شیالتی رودشور مقرر گردید کارگروهی با مستئولیت  

های اجرایی مرتبط نسبت بته  معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل تا با حضور دستگاه

 رو اقدا  به موقع صورت پذیرد.پیشرفت امور و حل مشکالت پیشبررسی  منظم 

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری، 

فرمانداری گناوه، 

کل شیالت، جراد ادارات

های کشاورزی، شرکت

 های کشاورزیشررک

هر دو هفته 

 یکبار

۹ 
رود شور مقرر شتد   گذاری و تسریع در عملیاتی شدن شررک شیالتیبا هدف تسریل شرایط سرمایه

 های اجرایی ذیربط تنظیم و اجرایی گردد.بندی دقیق و مدونی از فعالیت دستگاهبرنامه زمان

معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری و 

 کل شیالتاداره

2/22/۹0 

28 

کل منابع طبیعی با هماهنگی فرمانداری گناوه، مشکالت معارضتین زمتین شتررک    مقرر گردید اداره

گیتری  هکتار زمین سایت( را احصاء و برای بررسی و تصتمیم  2888هکتار از  3۹8شیالتی رود شور )

 گزارش نماید.0به کارگروه بند 

 فرماندار گناوه و

 اداره کل منابع طبیعی
28/28/۹0 

22 

مگتاوات بترق موقتت متورد نیتاز       28مصوب گردید شرکت توزیع نیروی برق استان نسبت به تأمین 

 های کشاورزی استان اقدا  نماید.شیالتی رودشور با همکاری شرکت شررکشررک 

شرکت توزیع نیروی 

کل جراد برق، اداره

کشاورزی و سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی

 اسرع وقت

23 
ای نستبت بته   به منظور تأمین دائمی برق شررک شیالتی رودشور مقرر گردید شترکت بترق منطقته   

 عمل آورد.مگاوات اقدا  الز  به 288تا  ۲8ایجاد یک پست  

 ای،شرکت برق منطقه

کل جراد کشاورزی اداره

و سازمان مدیریت و 

 ریزیبرنامه

 مستمر

 مصوب شد مجوز زیست متیطی شررک شیالتی رودشور پیگیری و تسریع گردد. 22
کل حفاظت متیط اداره

 زیست
38/28/۹0 

2۲ 

عشایری کارخانته جوجته یتک روزه گنتاوه      -برای حل مشکل تأمین اعتبار متمم تسریالت روستایی

گزارش کاملی از مسائل و مشکالت تستریالت منتابع ملتی    طر  )آقای همتی( مصوب گردید مجری 

ای وزارت کشتور متنعکس نمایتد تتا بتا      طر  را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقته 

 ارت تعاون، کار و رفاه موضوع حل و فصل گردد.هماهنگی وز

معاونت  -مجری طر 

هماهنگی امور اقتصادی 

 استانداری

 در اسرع وقت

25 

برای حل موضوع باقیمانده تسریالت ارزی کارخانه تولید جوجه یکروزه گناوه مقرر گردید استانداری 

موضوع را منعکس تا پیگیری الز  صورت ای با وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی طی مکاتبه

 پذیرد.

معاونت هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری
 در اسرع وقت



28 

عشتایری کشتتارگاه ضتامن آهتو )آقتای       -برای حل مشکل تأمین اعتبار متمم تستریالت روستتایی  

گزارش کاملی از مسائل و مشکالت تسریالت منابع ملی طر  را  طر  موسوی( مصوب گردید مجری

ای وزارت کشور منعکس نمایتد تتا بتا همتاهنگی     به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه

 وزارت تعاون، کار و رفاه موضوع حل و فصل گردد.

معاونت  -مجری طر 

هماهنگی امور اقتصادی 

 استانداری

 در اسرع وقت

 دیلمشهرستان 

2۲ 

به منظور حل موضوعات مورد اختالف در رابطه با منطقه نمونه گردشگری حماد، مقرر گردیتد  

کتل راه و شررستازی در دفتتر    کل منتابع طبیعتی و اداره  ای با حضور فرماندار دیلم، ادارهجلسه

 استاندار برگزار گردد.

 در اسرع وقت دفتر استاندارمتتر 

20 
منابع طبیعی به استناد ظرفیت قانونی مناطق نمونه گردشگری، زمتین منطقته   کل مقرر گردید اداره

 نمونه گردشگری حماد دیلم را طی فازهای مختلف به شررداری دیلم )مجری مادر( واگذار نماید.

اداره کل منابع طبیعی و 

 شررداری بندر دیلم
 مستمر

2۹ 
های الز  و ابتال  چتارت   ایجاد زیرساختبه منظور تسریع در ایجاد گمرک بندر اما  حسن مقرر شد 

 های اجرایی ذیربط پیگیری گردد.سازمانی گمرک توسط دستگاه

اداره کل بنادر و 

اداره کل  –دریانوردی 

نظارت بر گمرکات 

 استان

و سایر دستگاه های 

 ذیربط

 مستمر

 شهرستان تنگستان

38 

مرندسین مشاور مطالعات فنی استکله  اداره کل صنعت، معدن و تجارت مکلف گردید موضوع تعیین 

باشد( را دنبال نموده، بگونه ای که صادرات مواد معدنی خورشراب )که مورد تعرد شرکت ایمیدرو می

 عملیات اجرایی آن مجموعه در سال آینده آغاز شود

کل صنعت، معدن و اداره

 تجارت
 مستمر

32 
ارزی فریز شده شرکت پروتئین گستتر ستینا   مقرر گردید موضوع پرداخت ریالی مابه ازای تسریالت 

 )مجری طر  پرورش ماهی در قفس شررستان تنگستان(، توسط بانک عامل پیگیری و اقدا  گردد.
 در اسرع وقت بانک کشاورزی

33 
مصوب شد تعردات بیمه ایران به شرکت پروتئین گستر سینا مربو  به خسارات ناشی از سیل ستال  

 پرداخت تسریع گردد.گذشته، پیگیری و در 
 در اسرع وقت شرکت بیمه ایران

 شهرستان دشتی

32 

به منظور تتویل و تتول اسکله الور ساحلی از اداره کل شیالت به اداره کل بنادر و دریانوردی مقترر  

شد کارگروهی به ریاست فرمانداری دشتی تشکیل شده و ادله و مستندات قتانونی موضتوع را تریته    

مستندات را برای پیگیری و اخذ مصوبه هیأت متتر  وزیران، )از طریق استانداری( بته  نموده، سپس 

 ای وزارت کشور منعکس نمایند.معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه

معاونت همتاهنگی امتور   

اقتصتتتتادی و توستتتتعه 

ای وزارت کشتور،  منطقه

استانداری و فرمانتداری  

شررستتتان دشتتتی )بتتا  

کتتتل  همکتتتاری ادارات

شتتتتیالت و بنتتتتادر و   

 دریانوردی(

 در اسرع وقت

3۲ 

به منظور تکمیل پروژه الیروبی اسکله الور ساحلی و پرداخت مطالبات پیمانکار مقررگردید، اداره کل 

شیالت پیگیری مقتضی را جرت تامین اعتبار ملتی )برستازی و نوستازی بنتادر صتیادی( از طریتق       

 سازمان شیالت کشور بعمل آورد.

کل شیالت استتان  اداره 

ستتتازمان متتتدیریت و  -

 برنامه ریزی استان

 در اسرع وقت

 شهرستان دیر



35 

به منظور توسعه و تجریز بندر دیر )به عنوان فعال ترین و نزدیکتترین بنتدر بته کشتور قطتر( مقترر       

گردید موضوع تجریز  و ارتقاء سط  اداری گمرک آن شررستان به وزارت کشور منعکس تا از طریق 

 های الز  صورت پذیرد.های ذیربط دستور پیگیریوزارتخانه

استانداری و معاونت 

هماهنگی امور اقتصادی 

ای و توسعه منطقه

 وزارت کشور

 در اسرع وقت

38 

های شررستان دیر مقرر گردید موضوع اخذ مجتوز  به منظور تسریل شرایط صادرات از بندر و اسکله

هتای الز  صتورت   دالیل توجیری به وزارت کشور منعکس تا پیگیتری مرز رسمی با ارائه مستندات و 

 پذیرد.

استانداری و معاونت 

هماهنگی امور اقتصادی 

ای و توسعه منطقه

 وزارت کشور

 در اسرع وقت

3۲ 

هکتتاری شتررک شتیالتی خورختان      3۲88به منظور تسریع در صدور مجوز زیست متیطی اراضی 

ای وزارت معاونت همتاهنگی امتور اقتصتادی و توستعه منطقته     شررستان دیر مقرر گردید موضوع به 

 های مقتضی صورت پذیرد.کشور منعکس تا از طریق سازمان حفاظت متیط زیست کشور پیگیری

استانداری و معاونت 

هماهنگی امور اقتصادی 

ای و توسعه منطقه

 وزارت کشور

 در اسرع وقت

 شهرستان کنگان

30 
اسکله صادرات و جاده دسترسی برای شرکت پارس فیدار پایدار، فرمانداری مقرر شد به منظور ایجاد 

 کنگان با مدیران منطقه ویژه انرژی پارس هماهنگی الز  را صورت دهد.
 در اسرع وقت فرمانداری کنگان

3۹ 
به منظور افزایش سرمیه گاز )خوراک( شرکت پارس فیدار پایدار، مقرر شد موضوع به وزارت کشتور  

 های الز  صورت پذیرد.های ذیربط دستور پیگیریاز طریق وزارتخانه منعکس تا

استانداری و معاونت 

هماهنگی امور اقتصادی 

ای و توسعه منطقه

 وزارت کشور

 در اسرع وقت

28 
مصوب شد موضوع پرداخت تسریالت مورد نیاز شرکت زاگرس نصب سپاهان از متل بند الف تبصره 

 عمل آید.پیگیری و مساعدت الز  بهبه عاملیت بانک آینده،  20

بانک آینده، اداره کل 

صنعت، معدن و تجارت 

 و مجری طر 

 در اسرع وقت

22 

به منظور تکمیل پروژه الیروبی اسکله پرک و پرداخت مطالبات پیمانکار مقررگردید، اداره کل شیالت 

صتیادی( از طریتق ستازمان    پیگیری مقتضی را جرت تامین اعتبار ملی )برستازی و نوستازی بنتادر    

 شیالت کشور بعمل آورد.

اداره کل شیالت استان 

سازمان مدیریت و  -

 برنامه ریزی استان

 در اسرع وقت

 شهرستان عسلویه

23 

به منظور تسریل شرایط صادرات سیمان و کلینکر از مجتمع بندری )استکله پتارس( بته کشتورهای     

 همسایه مقرر گردید موضتوع لغتو ممنوعیتت صتادرات اعمتال شتده بته وزارت کشتور متنعکس تتا           

 های مقتضی صورت پذیرد.پیگیری

استانداری و معاونت 

هماهنگی امور اقتصادی 

ای و توسعه منطقه

 وزارت کشور

 در اسرع وقت

22 

هکتتاری صتنایع پتایین دستتی پتروشتیمی       2888با توجه به رکود چندین ساله و عد  اجرای زون 

 منطقه ویژه اقتصادی انترژی پارس)عستلویه(، مقترر گردیتد موضتوع بته وزارت کشتور متنعکس تتا          

ذیربط های گذاری از طریق سازمانهای مقتضی برای تسریع در عملیاتی شدن بخش سرمایهپیگیری

 صورت پذیرد.

استانداری و معاونت 

هماهنگی امور اقتصادی 

ای و توسعه منطقه

 وزارت کشور

 در اسرع وقت

2۲ 

با توجه به گزارش آخرین وضعیت نسبت منابع و مصارف شتبکه بتانکی استتان )تریته شتده توستط       

تصتویر پیوستت( و بتاال بتودن نستبت      -۹0کمیسیون هماهنگی بانک های استان در پایان آبان متاه  

درصد( به منابع بانک های تخصصی استان)شتامل بانتک هتای توستعه تعتاون، توستعه        32مصارف )

 شاورزی و صنعت و معتدن(  مقترر گردیتد بته منظتور افتزایش منتابع در اختیتار         صادرات، مسکن، ک

های تخصصی، موضوع انتقال حساب و گردش مالی شرکت های بتزر  مستتقر در استتان )بته     بانک

خصوص صنایع نفت،گاز و پتروشیمی( به بانک های مذکور، مکاتبات و  پیگیتری هتای الز  صتورت    

 در اسرع وقت استانداری



 پذیرد.

25 

کل حفاظت متیط زیست استان منظور رفع آلودگی متیطی، مقرر شد با پیگیری فرمانداری و ادارهبه

موضوع ممنوعیت انبارش گوگرد تولیدی واحدهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پتارس در  

 انبارهای روباز، پیگیری واجرا شود.

فرمانداری شررستان 

کل حفاظت عسلویه،اداره

زیست و سازمان متیط 

مسئول منطقه ویژه 

 اقتصادی انرژی پارس

 در اسرع وقت

 شهرستان جم

28 
حلقه چتاه(   22۹های تعیین تکلیف شده شررستان جم )برداری برای چاهبه منظور صدور پروانه برره

 مقرر گردید شورای حفاظت استان به ریاست استاندار متتر  تشکیل و اقدامات مقتضی انجا  شود.

ستتترامی آب  شتتترکت

 ایمنطقه
 تا پایان سال

2۲ 
های حلقه چاه بالتکلیف شررستان جم با لتاظ مشوق 288مقرر شد فرآیندهای قانونی تعیین تکلیف 

 تسریع کننده پیگیری شود.

شرکت آب   -فرمانداری 

 ایمنطقه
 در اسرع وقت

20 

فرمانداری جم تشکیل تتا نستبت بته    به منظور بازگشایی فرودگاه جم مقرر شد کارگروهی به ریاست 

 انتدازی مجتدد فرودگتاه متذکور، اقتدا      گذاران بخش خصوصی برای راهشناسایی و دعوت از سرمایه

 مناسب صورت پذیرد.

فرمانتتتداری شررستتتتان 

 جم
 در اسرع وقت

2۹ 

به منظور تعیین تکلیف سند مالکیت روستاهای شررستان جم مصوب گردید کارگروهی بته ریاستت   

هماهنگی امور عمرانی تشکیل تا پس از شناسایی کامل و تعیین دقیق میزان مشکل، نستبت   معاونت

های اجرایی مترتبط  به برگزاری منظم جلسات و حل مشکالت اسناد مالکیت مذکور با حضور دستگاه

 اقدا  به موقع صورت پذیرد.

معاونت همتاهنگی امتور   

 -عمرانتتتی استتتتانداری 

فرمانتتتداری شررستتتتان 

کتتل منتتابع ادارات -جتتم

 -ثبتت استناد    -طبیعی

 بنیاد مسکن

 مستمر

 شهرستان دشتستان

۲8 

ریزی نمایند که ایستگاه پمپاژ حتاج مرتدی   ای برنامههای اجرایی ذیربط به گونهمقرر گردید دستگاه

 ( بته  ۹0هکتتاری ستعد آبتاد( در دهته فجتر ستال جتاری )ستال          3۲88سعدآباد دشتستان )طتر   

 برداری برسد.برره

توزیع نیروی شرکت 

-برق، شرکت آب منطقه

ای و اداره کل جراد 

 کشاورزی

23/22/۹0 

۲2 
مصوب شد بانک عامل نسبت به بررسی و رفع مشکل پیش آمده مربو  به  تسریالت اخذ شده قبلی 

 کشتارگاه جیان مر  اقدا  الز  را انجا  دهد.
 در اسرع وقت بانک ملی

۲3 
 مقرر گردید کشتارگاه جیان مر ، طر  توسعه خود را به اداره کل جراد کشتاورزی ارائته و همکتاری    

 عمل آید.و مساعدت به

کل جراد کشاورزی اداره

 مجری طر  -
 در اسرع وقت

۲2 
کل صنعت، معدن و تجارت، اراضی مورد نیاز طر  توستعه شترکت پویتا    مصوب شد با مساعدت اداره

 گردد. شیمی جنوب تأمین

کل صنعت، معدن و اداره

-تجارت، شرکت شررک

های صنعتی و مجری 

 طر 

 در اسرع وقت

۲۲ 

پیرو درخواست آقای احمدی متقاضی تأمین مالی برای اجرای طر  توسعه ستردخانه، مقترر گردیتد    

کل جراد کشاورزی استتان اقتدا  و دستتگاه متتولی     متقاضی نسبت به ارائه کتبی درخواست به اداره

 بررسی، نسبت به معرفی به بانک کشاورزی همکاری و اقدا  مقتضی بعمل آورد.ضمن 

کل جراد اداره

کشاورزی، بانک 

 کشاورزی و مجری طر 

 در اسرع وقت

 
 


