
 سمه تعالیاب

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر

 ساػت 2 مدت زمان جلسه: 10.30  ساعت جلسه: 11/08/1399  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

o های اجرایی  از محل مطالبات پیمانکاران از دستگاه یسسات اعتبارؤبانک ها و م یبدهتهاتر  تیوضع یبررس

 9911سال  ( قانون بودجه5تبصره ) "و"موضوع بند  یبه بانک مرکس

o دیجهش تول یطرح ها تیقرارداد عامل تیوضع یبررس 

o یاقتصاد مقاومت یمصوبات ستاد فرمانده یریگیپ  

 
 ضٌبِ سٍص یک 10:30ستاد فشهاًذّی اقتػاد هقاٍهتی استاى بَضْش دس ساػت جلسِ  10/08/99هَسخ  423900دػَتٌاهِ ضواسُ پیشٍ 
ّای ٍ سٍسای باًک ا... هجیذ بِ سیاست جٌاب آقای گشاًٍذ استاًذاس هحتشم ٍ با حضَس اػضاء با تالٍت آیاتی اص کالم 11/08/1399هَسخ 
ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی ٍ دبیش ستاد فشهاًذّی اقتػاد  بشگضاس گشدیذ. آقای دسٍیطی سئیساستاًذاسی  دس هحل سالي ضواسُ یکػاهل 

 :یک تَضیحات ریل سا اسائِ دادًذ اسائِ ٍ دس خػَظ ّش دستَس کاس جلسِ سا ،ضوي خَضأهذگَیی هقاٍهتی
تْاتش هطالبات  بشای( قاًَى بَدجِ اضاسُ ًوَدًذ ٍ استفادُ اص ایي ظشفیت قاًًَی 5تبػشُ ) "ٍ "ایطاى دس ابتذا بِ اّویت هَضَع بٌذ 

خیلی هَثش   پیواًکاساىسا دس سفغ هطکل هشکضی اص طشیق باًک  ّا باًک ایي پیواًکاساى بِ با بذّی ّای اجشایی  اص دستگاُپیواًکاساى 
 ّای اجشایی دس تحقق ایي اهش ضذًذ. باًک ّا ٍ دستگاُّوکاسی  تاکیذ بش ،با تَجِ بِ ساص ٍ کاس تؼشیف ضذٍُ داًستٌذ 

قاًَى  14تبػشُ  سَد تسْیالت کِ اص هحل اػتباساتیاساًِ هیلیاسد سیالی  700اص ظشفیت هَثش ٍ بِ هَقغ ایطاى دس اداهِ ًسبت بِ استفادُ 
ّوکاسی بیطتش باًک ّای ػاهل با  خَاستاسٍ تاکیذ ًوَدًذ دس ًظش گشفتِ ضذُ  استاىّای جْص تَلیذ  اجشای طشح بشایبَدجِ سال جاسی 

 ضذًذ.دس کوتشیي صهاى هوکي  اًؼقاد قشاسداد ػاهلیت پشداخت تسْیالت بشای اجشاییّای  دستگاُ
ای هػَبات گضاسضی اص ٍضؼیت اجشسیضی اطالػات ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ  دس اداهِ جلسِ جٌاب آقای هحوذی باغوالیی هؼاٍى آهاس ٍ

هػَبات تش ّشچِ سشیؼشی ٍ اػالم ًتیجِ یخَاستاس پیگدس جلسات ستاد فشهاًذّی اقتػاد هقاٍهتی اسایِ داًذ ٍ ّای ػاهل  هشتبط با باًک
بش اساس سا هاُ سال جاسی  تا تیشًسبت هٌابغ ٍ هػاسف باًک ّای استاى  آخشیي ٍضؼیتضذًذ. ایطاى دس اداهِ اقتػاد هقاٍهتی  جلسات 

هتاسفاًِ ًسبت هػاسف بِ هٌابغ استاى دس تیشهاُ سال جاسی ًسبت بِ پایاى اساس ایي گضاسش  بش. گضاسش ًوَدًذاطالػات باًک هشکضی 
ّای  ّای اخیش داسای کوتشیي ًسبت هػاسف بِ هٌابغ باًکی دس بیي استاى . استاى بَضْش طی سالهذُ استتِ پاییي تش آاسفٌذهاُ سال گزض

 . َد ایي ًسبت دس استاى اقذام ًوَدکطَس بَدُ است کِ الصم است با اتخار توْیذاتی ًسبت بِ بْب
ٍ ّوچٌیي ظشفیت یاساًِ سَد قاًَى بَدجِ ( 5تبػشُ ) "ٍ "اص ظشفیت ّای قاًًَی ضاهل هَضَع بٌذ بش استفادُ بَضْش استاًذاس  ًیض دس پایاى

ّای اجشایی دس  دس جْت تَسؼِ استاى هَسد تاکیذ قشاس دادًذ ٍ خَاستاس ّوکاسی بیطتش باًک ّا ٍ دستگاُطشح ّای جْص تَلیذ تسْیالت 
 ایي صهیٌِ ضذًذ. 

 .   ذیسس اىیبِ پا لیهػَبات ر يییتؼبا رکش غلَات ٍ  اىیجلسِ دس پا

 مصوبات:

 دستگاه اجرایی شرح مصوبه ردیف
مهلت 

 اجرا

1 

 َع تْاتش بذّی هَض ( قاًَى بَدج5ِتبػشُ ) "ٍ"ٌذ باجشای دس سابطِ با 
ّا ساى بِ سیستن باًکی ٍ بذّی باًک بِ پیواًکاساى ٍ بذّی پیواًکاّای اجشایی  دستگاُ

 ػاهل یٍ باًک ّاّای اجشایی هشتبط  کلیِ دستگاُ بِ باًک هشکضی هقشس گشدیذ
 غَست ّفتگی گضاسش اقذاهات ساِ ػول آٍسًذ ٍ بِ حذاکثش استفادُ اص ایي ظشفیت سا ب

ّای اجشایی، ساصهاى هذیشیت ٍ  دستگاُ
، بشًاهِ سیضی، باًک هلی، باًک غادسات

تجاست، باًک کطاٍسصی، باًک  باًک
هسکي، باًک غٌؼت ٍ هؼذى، باًک 

ّش ّفتِ 
بطَس 
 هستوش



تَسؼِ تؼاٍى، باًک پاسسیاى، باًک  . ٌذیًوا ائِاس یضیٍ بشًاهِ س تیشیبِ ساصهاى هذ
آیٌذُ، باًک گشدضگشی، باًک اقتػاد 

الحسٌِ هْش ایشاى، باًک ًَیي، قشؼ
 ضْش

2 

ػلیشغن هقشس گشدیذ دس سابطِ با هَاسدی کِ ( قاًَى بَدجِ 5تبػشُ ) "ٍ"بٌذ  یدس اجشا
ًک فاقذ بذّی بِ باًک هشکضی ، بابِ پیواًکاس ٍ پیواًکاس بِ باًک ٍجَُ بذّی دستگاُ

سیضی هذیشیت ٍ بشًاهِ هَضَع اهکاى جابجایی بذّی بیي باًکی تَسط ساصهاى ، باضذ
 پیگیشی گشدد.

 هستوش ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی

3 

ّای اجشایی  گشدیذ دستگاُ سابطِ با تسْیالت طشح ّای هػَب جْص تَلیذ هقشسدس 
ػاهل هشتبط حذاکثش تا پایاى ّفتِ جاسی ًسبت بِ اًؼقاد قشاسداد ػاهلیت با باًک ّای 

ّای هٌؼقذُ سا جْت پیگیشی تخػیع یاساًِ سَد بِ اقذام ٍ یک ًسخِ اص قشاسداد
 ًوایٌذ . اسسال  ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی 

 ّا  طشحجایگضیٌی  بشایّای اجشایی  تگاُتؼذادی اص دسبا تَجِ بِ اػالم : تبػشُ
قشاسداد  هقشس ضذاص سشهایِ گزاسی دس گشدش بِ ثابت ّوچٌیي تغییش ًَع تسْیالت 

هٌؼقذ تفاّن ًاهِ ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدجِ کطَس ٍ استاًذاسی بَضْش ػاهلیت بش اساس 
اقذام ًَع تسْیالت  اغالح  جایگضیٌی طشح ّا ًٍسبت بِ  ،هجَصاخز غَست  ٍ دس گشدد
 . ضَد

، باًک غٌؼت ٍ هؼذى، باًک کطاٍسصی
باًک تَسؼِ  باًک تجاست ٍ پست باًک،

تؼاٍى، ساصهاى جْاد کطاٍسصی، ساصهاى 
ؼذى ٍ تجاست، پاسک ػلن ٍ ، هغٌؼت

ساصهاى هذیشیت ٍ ، فٌاٍسی خلیج فاسس
 بشًاهِ سیضی

 
 

 یک ّفتِ

4 

ّای ػاهل با قیذ فَسیت ّوکاسی الصم سا با ، کلیِ باًک  3بٌذ اجشای  هقشس گشدیذ دس
ْت اًؼقاد قشاسداد ػاهلیت طشح ّای هػَب جْص تَلیذ بؼول ّای اجشایی ج دستگاُ

 .آٍسًذ

، ، باًک کطاٍسصیًک غٌؼت ٍ هؼذىبا
، باًک تَسؼِ باًک تجاست ٍ پست باًک

 تؼاٍى
 یک ّفتِ

5 

اهَس اقتػادی استاًذاسی ّواٌّگی لیت هؼاٍى هحتشم ٍهقشس گشدیذ طی جلسِ ای با هسَ
ٍ داسایی ٍ دبیش  ی، اداسُ کل اهَس اقتػادسیضیضَس ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ ٍ با ح

هَضَع هٌابغ ٍ هػاسف باًک ّای استاى بِ ، استاى باًک ّای ضَسای ّواٌّگی
تفکیک بشسسی ٍ تؼییي تکلیف ضذُ ٍ بش اساس ًتایج حاغلِ ًسبت بِ هکاتبِ با ٍصیش 

اهضای استاًذاس هحتشم  ریشبط دس هشکض با اقتػادی ٍ داسایی ٍ سایش هشاجغَس هحتشم اه
 . اقذام ضَد

هؼاٍى ّواٌّگی اهَس اقتػادی 
 استاًذاسی

 یک هاُ

6 

ٍضؼیت ًحَُ اجشای هػَبات ستاد فشهاًذّی اقتػاد هقاٍهتی تَسط کلیِ هقشس ضذ 
ضاسضات الصم بِ ّای اجشایی هشتبط بِ غَست ضفاف جْت جوغ بٌذی ٍ تْیِ گ دستگاُ

 . هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی اسائِ گشددساصهاى 

 اسشع ٍقت ریشبط ّای اجشایی دستگاُکلیِ 

7 

ًظام سپشدُ گزاسی هٌابغ هالی ٍاحذّای ، تجْیض هٌابغ باًکی استاىهقشس ضذ دس ساستای 
دس باًک ّای ّای ًفت ٍ گاص ٍ پتشٍضیوی ٍ سایش ٍاحذّای بضسگ  ٍیژُ طشحِ بتَلیذی 
 ػٌَاى پیطٌْاد بِ ًوایٌذگاى هحتشم استاى اسسال گشدد. ِ بهحل فؼالیت استاى 

 هؼاٍى ّواٌّگی اهَس اقتػادی
 استاًذاسی

 هستوش

 


