
 باسمه تعالی

 جلسه ستاد فرمانذهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
 

 ػاػت 2مذت جلسه:  9ساعت جلسه:  29/07/1399تاریخ جلسه: 

 دستور کار:

o های جهش تولید استان  ها و طرح بررسی عملکرد پروژه 

o عاملهای  های جهش تولید توسط بانک بررسی وضعیت قرارداد عاملیت پرداخت تسهیالت طرح 

o سایر موارد 
ؿٌثِ هَسخ كثح سٍص ػِ 10سؤع ػاػت اٍهتی اػتاى تَؿْش ػتاد كشهاًذّی اهتلاد هورلؼِ  28/07/1399هَسخ  402965ؿواسُ هِ ٌاتپیشٍ دػَ

دس تٌذی ًْایی ٍ رلؼات روغتا حضَس اػضای ػتاد  سیضی اػتاىػالي ارتواػات ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِدس  دػتَسًاسّای كَمتا  29/07/1399
گشاًٍذ اػتاًذاس رٌاب آهای  تِ سیاػتدس دكتش اػتاًذاس هحتشم ّوچٌیي كش هؼاٍى هحتشم ّواٌّگی اهَس اهتلادی اػتاًذاسی ٍ دكتش رٌاب آهای صسیي

 تـٌیل گشدیذ.ْاد سیاػت روَْسی ًوایٌذگاى ٍیظُ ًتا حضَس هحتشم، 
رٌاب آهای گشاًٍذ ضوي تـٌش اص د كشهاًذّی اهتلاد هواٍهتی اػتاى سیضی ٍ دتیش ػتاتشًاهِ سییغ ػاصهاى هذیشیت ٍاتتذای رلؼِ، آهای دسٍیـی  دس

 ،ت روَْسیٍیظُ ًْاد سیاػهحتشم ًوایٌذگاى  ؿیخیهذ تِ رٌاب آهایاى ّاؿوی ٍ خَؿأٍ كشهاًذّی اهتلاد هواٍهتی ػتاد  اػتاًذاس هحتشم ٍ سییغ
 اسائِ ًوَدًذ. ؿشح ایي تِ سا  آًْاٍ هـٌالت ارشایی  كشآیٌذّای رْؾ تَلیذ، ّا ٍ عشحطٍُضؼیت پشٍگضاسؽ 

تَدرِ تَدرِ هلی، تَدرِ اػتاًی، اص هحل ، تا تإهیي هٌاتغ هالی گزاسیػشهایِ هیلیاسد تَهاى 46/1405تا هثلؾ روؼاً ػٌَاى عشح ٍ پشٍطُ  32تؼذاد 
اص ٍ ػشهایِ حاتت تؼْیالت ػشهایِ دس گشدؽ ٍ گزاسی تخؾ خلَكی ػشهایِ، هؤػؼات ٍ ًْادّای ػوَهی ؿیش دٍلتیتَدرِ ی، دٍلت یّا ؿشًت

گیشی اص هَهغ ٍ تْشُپشٍطُ، تِ دلیل اّویت ٍ ضشٍست ارشای تِ 10تؼذاد ًاهِ هلَب ؿذُ اػت ًِ عثن تلاّنػاهل  ػؼاتهحل هٌاتغ داخلی هؤ
 تاؿذ.ّای هلَب اهتلاد هواٍهتی اػتاى ًیض هیاػتاى، رضء پشٍطُّا دس ایزاد اؿتـال ٍ تَػؼِ گزاسی آىؿذُ ٍ تإحیشتیٌیّای پیؾظشكیت

ّای عشحتِ هٌظَس تإهیي یاساًِ ػَد تؼْیالت ّای كٌی ٍ اػتثاسی هیلیاسد تَهاى دس هالة ًوي 70تالؾ تش  هثلؾاختلاف تا اؿاسُ تِ آهای دسٍیـی 

، هغاتن ًاهِ ؿواسُ ًـاٍسصی  ی ٍ تاًيارشای  ػاهلیت تیي دػتگاُهشاسداد ػلیشؿن ّواٌّگی ٍ تٌظین اػالم ًوَدًذ ًِ رْؾ تَلیذ، هلَب 

ؿذى كشآیٌذ تاًي ًـاٍسصی، اًؼواد ًْایی هشاسداد ػاهلیت دس ایي تاًي هتَهق ؿذُ اػت. ّوچٌیي تِ دلیل عَالًی 21/07/99هَسخ  3651/402/93

ّای پاسى هشاسداد ػاهلیت عشحایي تاًي ًیض تاًٌَى هٌؼوذ ًـذُ اػت.  اًؼواد هشاسداد ػاهلیت دس تاًي كٌؼت ٍ هؼذى دس ػغح هلی، هشاسداد ػاهلیت

عشح تخؾ كٌؼت تِ دلیل تذّی  1  ػاهلیت . هشاسداداػتدس هشحلِ تشسػی ٍ ّواٌّگی دس تاًي تزاست ٍ تَػؼِ تؼاٍى ػلن ٍ كٌاٍسی خلیذ كاسع 

تِ اػت، ٍ تؼییي تاًي ػاهل گزاس ًیض دس هشحلِ اًتخاب ػشهایِعشح  1ٍ هٌؼوذ ًـذُ اػت  ، تاًٌَى دس پؼت تاًيّای ػاهلًضد ػایش تاًيهؼَم 

 ّای كٌی ٍ اػتثاسی تِ هٌظَس تإهیي یاساًِ ػَد تؼْیالت، تَػظ ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدرِ ًـَس اتالؽ ًـذُ اػت. ّویي دلیل اػتثاس ًوي

ّای هلَب رْؾ تَلیذ، هؼایل ٍ هـٌالت ٍ ارشایی ًوَدى پشٍطُّای ارشایی ضوي تـشیح اهذاهات كَست گشكتِ دس ساتغِ تا دس اداهِ دػتگاُ

ّای )تِ دلیل هـٌالت تشخی اص عشح ّای هلَبعشحّای رذیذ تا عشحم ًوَدًذ: دسخَاػت هزَص رایگضیٌی الپیـٌْادات ارشایی تذیي ؿشح اػ

رْت هحذٍدیت هٌاتغ تاال تَدى ًؼثت هلاسف تِ هٌاتغ ٍ ّای ًـاٍسصی ٍ كٌؼت ٍ هؼذى ٍ حزن تاالی تؼْیالت هؼشكی ؿذُ تِ تاًي، (هلَب

صهاى تٌلغ ّا ٍ پیـٌْادات اكضایؾ تؼْیالت، اكضایؾ اكضایؾ ّضیٌِ ارشای عشح، دسخَاػت تؼشیغ دس پشداخت تؼْیالتپشداخت تؼْیالت، 

یواسی ًشًٍا، ًَػاًات اسصی ٍ تإحیش تحشین ٍ ؿیَع ت، ػذم تخلیق تِ هَهغ اسص اص ػَی تاًي هشًضی رْت خشیذ هَاد اٍلیِتاصپشداخت تؼْیالت، 

 ٍ ... . سیختگی تاصاس كادساتی هحلَالت تَلیذیتْن

هـٌالت وَدًذ ًِ هیذٍاسی ًضوي تـٌش اص ًوایٌذگاى ٍیظُ ًْاد سیاػت روَْسی، اتشاص اسیضی آهای دسٍیـی سییغ هحتشم ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ

-روغ پغ اصؿَد، ّا اسائِ هیّای تاصدیذ اص عشحارشایی ٍ هـٌالت ٍ پیـٌْاداتی ًِ دس رشیاى تشًاهِ ّایػٌَاى ؿذُ تَػظ دػتگاٍُ پیـٌْادات 

هشارغ ریشتظ دس هحتشم سییغ روَْس، تا تزل تَرِ ٍ دػتَسات ساّگـای ایـاى تِ هؼاٍى اٍل توذین گضاسؽ تِ سیاػت هحتشم روَْسی ٍ تٌذی ٍ 



  ّا سا كشاّن ًوایذ.تشداسی اص عشحتخـی تِ ارشا ٍ تْشُ، صهیٌِ سكغ هَاًغ ٍ هـٌالت ٍ ػشػت  هشًض

دسكذ اػتثاس  20هؼادل )هیلیاسد تَهاى  17.1تخلیق ّای رْؾ تَلیذ ٍ هیلیاسد تَهاى اػتثاسات تَدرِ هلی پشٍطُ 85.5ّوچٌیي تا اؿاسُ تِ  ایـاى

   .تإًیذ ًوَدًذ تإهیي ٍرِ تخلیق اتالؿی تَػظ خضاًِاػتثاس ٍ  تش تخلیق تاهیواًذُ، (تَدرِ هلی

، اػالم ًوَدًذ ًِ ّااػتاى ّای رْؾ تَلیذعشحتشسػی ٍ پیگیشی تا تـشیح اّذاف  ًْاد سیاػت روَْسیهحتشم رٌاب آهای ّاؿوی ًوایٌذُ ٍیظُ 
دس ّا ٍ ؿشًت ًوایٌذگاى ٍیظُ ًْاد سیاػت روَْسی تا حضَس توام اػتاىرٌاب آهای دًتش رْاًگیشی هؼاٍى اٍل هحتشم سییغ روَْس، ًیذ حؼة تإ

. دس دؿَّای رْؾ تَلیذ تِ كَست دهین تشسػی هیتوام پشٍطُ ٍضؼیت ،رلؼِ ػتاد كشهاًذّی اهتلاد هواٍهتی ٍ ًاسگشٍُ تخللی رْؾ تَلیذ
ّا ّا ٍ پشٍطُارشایی ٍ تا حضَس هزشیاى عشح سیضی، دػتگاُاػتاًذاسی، ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ تا حضَس ًوایٌذُ ّاتؼذادی اص پشٍطًُیض اص اداهِ 
خذهت سیاػت هحتشم روَْسی ٍ  ّا، هَاًغ ٍ هـٌالت ٍ پیـٌْادات هَسد ًظشگضاسؽ ًاهلی اص ٍضؼیت پیـشكت پشٍطٍُ دس ًْایت خَاّذ ؿذ تاصدیذ 

تؼشیغ دس تِ هشارغ ریشتظ دس هشًض، پیگیشی الصم رْت سكغ هـٌالت ٍ  د ًِ تا اتالؽ دػتَسات كادسُؿَهؼاٍى اٍل هحتشم سییغ روَْس توذین هی
    ّا اًزام خَاّذ ؿذ.ّا ٍ پشٍطُارشای تْیٌِ عشح

ٍ  روَْسیخَؿاهذگَیی تِ ًوایٌذگاى ٍیظُ ًْاد سیاػت  ضويرٌاب آهای گشاًٍذ اػتاًذاس هحتشم ٍ سییغ ػتاد كشهاًذّی اهتلاد هواٍهتی اػتاى 
 ّایپشٍطُاػتاى،  ًاهِ رْؾ تَلیذپشٍطُ تلاّن 32دًذ ًِ ػالٍُ تش َ، اػالم ًوّاّا ٍ پشٍطُّا ٍ تاصدیذ عشحًـؼت تشًاهِ ّواٌّگی تِ خاعشهذسداًی 

ٍ  ّای رْؾ تَلیذ ٍ اؿتـال اػتاى ًوؾ هحَسی( دس تشًاهِكذساایشاى )كٌؼتی دسیایی ؿشًت ٍ ّا دس ػغح اػتاى ًيآتـیشیياحذاث دالٌی، ػذ 
دس  ّاآىتشداسی ػشیؼتش اص تإهیي اػتثاس هَسد ًیاص رْت تْشُ ّا،ایي پشٍطُسكغ هَاًغ ٍ هـٌالت تَرِ ٍیظُ تِ ضوي ؿَد داسًذ ًِ پیـٌْاد هی پیـشاى

ؿشًت تِ دلیل تاال تَدى حزن تؼْیالت ّوچٌیي ت ٍیظُ هَسد تَرِ هشاس گیشد. گضاسؽ تذٍیٌی ًوایٌذگاى هحتشم ًْاد سیاػت روَْسی تِ كَس
تإهیي ٍ  كٌؼت ٍ هؼذى، هلی، هلت، كادسات ٍ تزاستّای تِ كَست ػٌذیٌایی تِ ٍػیلِ تاًيهَسد ًیاص تؼْیالت  هوشس ؿذُ ًِ پلی اػتش آسیاى
اػتاًذاس هحتشم ّوچٌیي . اػتٍ هَسد تإًیذ ضشٍسی  عشحپشداخت تؼْیالت ٍ اًزام  ٍ تؼشیغ دسّای یاد ؿذُ تاًيرلة ّوٌاسی ًِ پشداخت ؿَد 

پیگیشی تخلیق یاساًِ ػَد ٍ ّای رْؾ تَلیذ عشحرْت اًؼواد هشاسداد ػاهلیت ّای ػاهل ٍ تاًيّای ارشایی هشتثظ دػتگاُػشیؼتش ّوٌاسی 
 تؼْیالت سا هَسد تإًیذ هشاس دادًذ.

 .ذیسػ اىیكلَات تِ پاتا رًش  ٍ لیهلَتات ر تٌذیروغرلؼِ تا پغ اص تحج ٍ تثادل ًظش،  دس خاتوِ

 مصوبات:

 مهلت اجرا دستگاه اجرایی شرح مصوبه ردیف

1 

ّای ارشایی ٍ تا تَرِ تِ هثاحج هغشح ؿذُ دس رلؼِ تَػظ هذیشاى دػتگاُهوشس ؿذ 
ّای رْؾ تَلیذ اػتاى، پشٍطٍُ پیـٌْادات هـٌالت  ،رْؾ تَلیذّای تاصدیذ اص پشٍطُ

)خاسد اص آكشیي اػتاى ٍ تحَلّای پیـشاى پشٍطًُاهِ، ای هلَب تلاّنّپشٍطُهـتول تش 
ّای ػاهل دس ، هـٌالت تاًيًلی هشتثظ تا رْؾ تَلیذّوچٌیي هـٌالت ٍ  (ًاهِتلاّن

تَػظ ًوایٌذگاى ی تِ تلٌیي احلاء ٍ رْت پیگیش یٌِ اًؼواد هشاسداد ػاهلیت ٍ ...صه
 د.ؿَاسائِ هحتشم ٍیظُ ًْاد سیاػت روَْسی 

 دس اػشع ٍهت سیضیػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ

2 

ػَاتن ٍ گشاًٍذ اػتاًذاس هحتشم، هؼتٌذات،  هوشس ؿذ تا تَرِ تِ تإًیذ رٌاب آهای
تش )ػالٍُ اػتاى  رْؾ تَلیذّای پیـشاى پشٍطُتؼشیغ دس دس ساتغِ تا هَسد ًظش پیـٌْادات 

، ؿشًت كذسا ٍ تؼْیالت ًيّای آتـیشیياحذاث ػذ دالٌی، پشٍطُؿاهل ًاهِ( تلاّن
، تِ تلٌیي احلاء ٍ رْت پیگیشی تَػظ ًوایٌذگاى ػٌذیٌایی ؿشًت پلی اػتش آسیاى

 هحتشم ٍیظُ ًْاد سیاػت روَْسی اسائِ ؿَد.

سیضی ٍ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ
-دكتش رزب ٍ حوایت اص ػشهایِ

 اػتاًذاسیگزاسی 
 دس اػشع ٍهت

3 

پشٍطُ  22تؼذاد  ،پشٍطُ رْؾ تَلیذ اػتاى 32ٍضؼیت پیـشكت گضاسؽ هوشس ؿذ تا تَرِ تِ 
اّتوام ٍیظُ  تشداسی هشاس گیشد.هَسد تْشُ 1399دس پایاى ػال  رذٍل پیَػتتِ ؿشح 

ًلیِ  تشسػی ٍ پیگیشی سكغ هَاًغ ٍ هـٌالت احتوالیّای ارشایی هشتثظ رْت دػتگاُ
حذاًخش تا كَم پشٍطُ  22تشداسی اص تْشُاًزام اهذاهات الصم رْت ٍ  ی هلَبّاپشٍطُ

داًـگاُ ػلَم پضؿٌی ٍ خذهات 
ػاصهاى تْذاؿتی ٍ دسهاًی، 

ػاصهاى كٌؼت، رْاد ًـاٍسصی، 
داسُ ًل اهؼذى ٍ تزاست، 

حذاًخش تا پایاى 
 1399ػال 



اداسُ ًل هیشاث ؿیالت،  سیضی هَسد تإًیذ اػت. ٍ اسائِ گضاسؿات الصم تِ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ 1399پایاى ػال 
كشٌّگی، گشدؿگشی ٍ كٌایغ 

سُ ًل ساّذاسی ٍ دػتی، ادا
رْاد  ،ایول ٍ ًول رادُح

ؿشًت ػوشاى ؿْش  ،داًـگاّی
 رذیذ ػالیـْش

4 

ّای دػتگاُّای هلَب رْؾ تَلیذ، دس استثاط تا پشداخت تؼْیالت تِ عشحهوشس ؿذ 
، دس اػشع ٍهت ًؼثت تِ اًؼواد هشاسداد ػاهلیت پشداخت تؼْیالت ّای ػاهلٍ تاًيارشایی 

تِ تخلیق یاساًِ ػَد تؼْیالت پیگیشی اهذام ًوایٌذ ٍ هشاسدادّای هٌؼوذُ سا رْت 
 سیضی اسائِ ًوایٌذ.تشًاهِػاصهاى هذیشیت ٍ 

ػاصهاى رْاد ًـاٍسصی، ػاصهاى 
كٌؼت، هؼذى ٍ تزاست، اداسُ 

ػلن ٍ ًل ؿیالت، پاسى 
 كٌاٍسی خلیذ كاسع

 دس اػشع ٍهت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

  9911پروژه های جهش تولید استان بوشهر قابل افتتاح تا پایان سال 

 

 عنوان ردیف
تا تاریخ  افتتاح شذه

13/60/3111 

قابل افتتاح تا 

پایان سال 

3111 

 7 2 بخش کشاورزی

  َکتار 111تٍ مغاحت  یاکىتزل ؽذٌ گلخاوٍ یَاطیدر مح ذیتًل ؼیافشا 1
* 

َکتار اس  61)

 َکتار( 111

  * لمید ذيیمزجان ت انیؽزکت آتش انیآتش یغذا ذیطزح تًل 2

 *  مزغ ؽزکت ضامه آًَ تىذیاس طزح کؾتارگاٌ ي تغتٍ تزداریي تُزٌ لیتکم 3

 *  (یقیحق ییرضا یرطة )آقا تىذی اس طزح عزدخاوٍ ي تغتٍ تزداریي تُزٌ لیتکم 4

 *  (یاحمذ یخزما )آقا یرطة ي فزآير تىذی اس طزح عزدخاوٍ ي تغتٍ یتزدار ي تُزٌ لیتکم 5

  * (یَمت ی)آقا ريسٌ( کی)جًجٍ یاس ياحذ جًجٍ کؾ یتزدار ي تُزٌ لیتکم 6

 *  عثش جىًب( ًتابی)ؽزکت  یگًعالٍ صىعت یاس طزح پزيارتىذ یتزدار ي تُزٌ لیتکم 7

 *  (انیتىگک ی)آقا اس طزح پزيرػ ؽتز مزغ تزداریي تُزٌ لیتکم 8

 *  جىًب(مُز هی)ؽزکت جًجٍ مزغ آمیاس طزح پزيرػ مزغ مادر گًؽت تزداریي تُزٌ لیتکم 9

   اعتان جیتغ یاقتصاد مقايمت گاٌیپا یمزدم یتًععٍ پزيصٌ َا 11

 4  بخش شیالت

 *  یريد ؽًر ؽمال یالتیؽُزک ؽ گًیمجتمع پزيرػ م لیتکم 11

 *  )تامذاد( فیتًععٍ ؽ گًیمجتمع پزيرػ م لیتکم 12

 *  3دلًار  گًیمجتمع پزيرػ م لیتکم 13

   ی وخل تق یادیتىذر ص یتُغاس 14

   یعامز یادیتىذر ص یکمک تٍ تُغاس 15

    جفزٌ یادیتىذر ص یکمک تٍ تُغاس 16

  خًر خان یادیکمک تٍ احذاث تىذر ص 17
 * 

ايل( )فاس  

 4  بخش صنعت

   طزح تًلیذ اوًاع محصًالت پالعتیکی ؽزکت جی لیان جی  18

  َای ديجذارٌ َالً ي کزيگیت اس پلی کزتىات ي اکزلیک ؽزکت اوًاع يرقطزح تًلیذ  19



 صىعت پالعت پارط لیان

 *  طزح تًلیذ کزتىات کلغیم )تًلیذ کاغذ( ؽزکت آَک اکثاتان  21

 *  طزح تًلیذ کًد ؽیمیایی فغفات عادٌ ي تزیپل ؽزکت پزؽیه ؽیمی گغتز  21

 *  طزح تًلیذ کًد ؽیمیایی فغفات عادٌ ؽزکت ارکان ؽیمی جىًب  22

 *  )ماکزي ي کامل( ؽزکت مُىذعان مؾاير صىعت پضيَان لیان NPKکًد کامل  طزح تًلیذ 23

   داالًَ عیصىا ایمیؽزکت ک( EPSقاتل اوثغاط ) زنیاعتا یپل ذیطزح تًل 24

25 
 وخل شدانیؽزکت  یمصزف، کاغذ، مقًا ي محصًالت علًلش کثاریظزيف  ذیطزح تًل

 یدالک
  

   کؾغان اریتغ یَا پًؽؼ ذیتًل 26

   طزاحی، عاخت ي تاسرعی مصىًعات فلشی )مخاسن وفت ي گاس( 27

 1  بخش سالمت

 *  تًؽُز یااحذاث ايرصاوظ َغتٍ 28

 *  عالیؾُز -تًؽُز یي فًق تخصص یمجتمع درماوگاٌ تخصص 29

 *  اعتان کیصوت یطث صیتؾخ ؾگاٌیآسما یراٌ اوذاس 31

 2  بخش گردشگری

 *  یراَ هیت یمجتمع خذمات رفاَ 4اس  یي تُزٌ تزدار لیتکم 31

 *  فارط جیخل یااس مًسٌ مىطقٍ یي تُزٌ تزدار لیتکم 32
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