
 باسمه تعالی

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
 

 ساػت 2مدت جلسه:  10ساعت جلسه:  20/05/1311تاریخ جلسه: 

 دستور کار:

o  های کشاورزی، شیالت، صنعت و پارک علم و جهش تولیذ استان در بخش یهاطرح ییاجراارائه و بررسی مسایل

 فناوری 

o  استان جیبس یاقتصاد مقاومت گاهیپا یمردم یهاتوسعه پروژهطرح و بررسی 

o های عاملبا بانک 99های جهش تولیذ سال تعیین تکلیف انعقاد قرارداد عاملیت طرح 
صثح سٍص دٍضٌثِ هَسخ  10سأس ساػت اٍهتی استاى تَضْش ستاد فشهاًذّی التصاد همجلسِ  11/05/1311هَسخ  252351ضواسُ هِ ٌاتپیشٍ دػَ

 تطىیل گشدیذ. دستَسواسّای فَقتا  دفتش استاًذاس هحتشمدس ٍ تا حضَس اػضاء گشاًٍذ استاًذاس هحتشم تِ سیاست جٌاب آلای  20/05/1311
سیاست هحتشم ضوي تطىش اص د فشهاًذّی التصاد هماٍهتی استاى سیضی ٍ دتیش ستاسییس ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِاتتذای جلسِ، آلای دسٍیطی  دس

ّای جْص تَلیذ ّا ٍ پشٍطٍُ تصَیة ًْایی طشحتشسسی  فشآیٌذگضاسضی سا اص  ،التصاد هماٍهتیستاد ّای تشًاهِپیگیشی  جْتّوىاسی اػضاء ستاد ٍ 
طشح  23ػٌَاى طشح ٍ پشٍطُ تصَیة ضذُ است ٍ تؼذاد  32وِ هطاتك تفاّن ًاهِ جْص تَلیذ استاى تؼذاد اسائِ ًوَدًذ.  11استاى تَضْش دس سال 

تسْیالت هیلیاسد سیال  1211تالغ تش ٍ ّای خذهات سفاّی است ّای فٌاٍساًِ ٍ هجتوغّای وطاٍسصی، ضیالت، صٌؼت، طشحیذی دس تخصتَل
ّای فٌی ٍ اص هحل ووه ّوچٌیي ّا تأهیي خَاّذ ضذ.ّا دس لالة لشاسداد ػاهلیت اص هحل هٌاتغ داخلی تاًهایي طشحسشهایِ ثاتت ٍ دس گشدش 

ًشخ سَد هصَب ضَسای پَل ٍ اػتثاس ٍاحذ دسصذ  3 هؼادل سشهایِ ثاتت ٍ دس گشدشتسْیالت هیلیاسد سیال جْت یاساًِ سَد  501.1اػتثاسی تالغ تش 
 .تؼییي ضذُ است

تصَیة ضذُ است وِ الصم است  "ّای هشدهی پایگاُ التصاد هماٍهتی تسیج استاىتَسؼِ پشٍطُ"ّوچٌیي یه ػٌَاى پشٍطُ ًیض تحت ػٌَاى 
ّای هٌاطك هختلف ّای التصادی ٍ ایجاد اضتغال، هطاتك تا لاتلیتگیشی طشحّای هشتثط تا جْص تَلیذ ٍ دس ساستای ووه تِ ضىلػٌاٍیي پشٍطُ

ّای وطت تشای اجشای طشح ّای صیشساختی تَسط ساصهاى تسیج ساصًذگیاستاى احصاء ٍ ًْایی ضَد. ّوچٌیي دس صَستیىِ دس هٌاطك اجشای پشٍطُ
ًاهِ جْص تَلیذ، ٍ هثلغ تسْیالتی هصَب دس تفاّن 11ای دس سال ای هتماضی ٍجَد داسد، هطاتك تا تشش ضْشستاًی تَسؼِ وطت گلخاًِگلخاًِ

ّا ًْایی ٍ تَسط تخص ّایی وِ هتؼالثاً دس سایشاهىاى پشداخت تسْیالت اص طشیك ساصهاى جْاد وطاٍسصی ٍجَد داسد. لیىي تا تَجِ تِ پشٍطُ
ضَد، اًتظاس است وِ ساصهاى تسیج ساصًذگی ّای التصادی هیگیشی طشحساص ٍ هطَق ضىلضَد ٍ تالتثغ صهیٌِساصهاى تسیج ساصًذگی اجشا هی

 ّای گزضتِ سأساً جْت تأهیي تسْیالت هَسد ًیاص هتماضیاى اص طشیك هؤسسات هالی هشتثط ّواٌّگی ًوایذ.  ّواًٌذ سال

ّای اجشایی هشتثط جْت تسشیغ دس لذسداًی اص دتیشخاًِ ستاد، تش پیگیشی دتیشخاًِ ٍ دستگاُ ضوي استاًذاس هحتشمجٌاب آلای گشاًٍذ اداهِ دس 
 ّا دس هَػذ همشس تأویذ ًوَدًذ.تشداسی اص طشحّای ػاهل ٍ سایش فشآیٌذّای پشداخت تسْیالت ٍ تْشُاًؼماد لشاسداد ػاهلیت تا تاًه

 .ذیسس اىیصلَات تِ پاتا روش  ٍ لیهصَتات ر تٌذیجوغجلسِ تا پس اص تحث ٍ تثادل ًظش،  خاتوِدس 

 مصوبات:

 مهلت اجرا دستگاه اجرایی شرح مصوبه ردیف

1 
ٍ اتالغیِ ساصهاى تشًاهِ ّای هصَب فْشست ًْایی طشحًاهِ جْص تَلیذ، تفاّنهمشس ضذ 
ّای اجشایی تِ دستگاُسد حائض اّویت دس اًؼماد لشاسداد ػاهلیت هَادس خصَظ ٍ تَدجِ 

 د.اسسال ضَریشتط 
 دس اسشع ٍلت سیضیساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ

2 
 ساصهاى جْاد وطاٍسصی تا ّوىاسی اداسُ ول ضیالت ضوي ّواٌّگی تا همشس ضذ 

ػٌَاى طشح  3هصَب تخص وطاٍسصی ٍ  ػٌَاى طشح 1ّای ػاهل جْت تؼذاد تاًه
     .هصَب پشٍسش هیگَ ًسثت تِ تذٍیي لشاسداد ػاهلیت الذام ٍ تِ دتیشخاًِ ستاد اسائِ ًوایذ

ساصهاى جْاد وطاٍسصی ٍ اداسُ 
 ول ضیالت  

 یه ّفتِ



3 
 8ّای ػاهل جْت تؼذاد ساصهاى صٌؼت، هؼذى ٍ تجاست ضوي ّواٌّگی تا تاًههمشس ضذ 

هصَب تخص صٌؼت ًسثت تِ تذٍیي لشاسداد ػاهلیت الذام ٍ تِ دتیشخاًِ ستاد  ػٌَاى طشح
 اسائِ ًوایذ.    

 یه ّفتِ ساصهاى صٌؼت، هؼذى ٍ تجاست

4 
ّای ػاهل جْت تؼذاد پاسن ػلن ٍ فٌاٍسی خلیج فاسس ضوي ّواٌّگی تا تاًههمشس ضذ 

 هصَب ًسثت تِ تذٍیي لشاسداد ػاهلیت الذام ٍ تِ دتیشخاًِ ستاد اسائِ ًوایذ.     ػٌَاى طشح 2
 یه ّفتِ پاسن ػلن ٍ فٌاٍسی خلیج فاسس

5 

اهام سپاُ سیضی تا ّوىاسی ساصهاى تسیج ساصًذگی همشس ضذ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ

تَسؼِ هشتثط تا جْص تَلیذ دس حَصُ ّای صادق )ع( ًسثت تِ تشسسی ٍ تؼییي پشٍطُ
 الذام ًوایذ. ًاهٍِ اًؼماد تفاّن استاى جیتس یالتصاد هماٍهت گاُیپا یهشده یّاپشٍطُ

سیضی هذیشیت ٍ تشًاهِساصهاى 
تا ّوىاسی ساصهاى تسیج 

 ساصًذگی سپاُ اهام صادق )ع(
 دس اسشع ٍلت

 


