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 خالصه عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان -1

 جلسه 11: ریزیشورای برنامه تعداد جلسات برگزار شده 

 موضوع 42 :در شورا تعداد دستورکارهای مورد بررسی قرار گرفته 

 مصوبه 141 :ریزیشورای برنامه تعداد مصوبات 

 مصوبه 111: ریزیشورای برنامه تعداد مصوبات اجرا شده 

 درصد 69: ریزیشورای برنامه درصد تحقق مصوبات 

 

 اهم مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان -2

 عنوان مصوبه ردیف

1 

 :نمایند معمول را ذیل اقدامات کشاورزی جهاد سازمان شد، کشاورزی مصوب های چاه کردن دار برق مورد در
 در جوویی  صورهه  لیتور  هور  ازاء بوه  سووخ   مصرف سازی بهینه سازمان سوی از پرداختی اعتبار با که هایی چاه( الف 

 .نمایند مشخص اولوی  ترتیب به باشد می شدن دار برق برای اقتصادی توجیه دارای( سن 16) گازوئیل مصرف
 .قراردهند محاسبه مبنای را مجاز و الف هرم چاههای خود محاسبات در( ب
 به و تهبه توجیهی طرح مصوبه این ب و الف بتدهای رعای  و سوخ  مصرف سازی بهینه سازمان هرم  اساس بر( ج

 .شود ارسال -مقاومتی اقتصاد هرماندهی ستاد دبیرخانه- بودجه و برنامه سازمان

4 

 نماینده های شدید استان و بحران آب شرب و کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه وگردید با توجه به خشکسالی مصوب
اهرم را با  باهوش سد 412 ماده اخذ مجوز کمیسیون موضوع اسالمی، شورای مجلس در تنگستان و دشتی مردم محترم

 .نمایند پیگیری توجه به نظر مساعد رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

 

1 
های بندر مصوب گردید استانداری و سازمان برنامه و بودجه بوشهر تامین اعتبار مورد نیاز به منظور اجرای توسعه اسکله

 مه و بودجه کشور پیگیری نمایند.  محمدعامری با هدف تجاری و بندر دلوار با هدف صیادی را از طریق سازمان برنا

 

2 
 گناوه -ریگ جاده پروژه تکمیل منظور به اعتبار تامین موضوع دیلم و گناوه بوشهر، مردم محترم نمایندهگردید  مصوب

 .نمایند پیگیری را

 

2 

سازمان برنامه  سازمان برنامه و بودجه و اداره کل راه و شهرسازی با توجه به دستور مساعد رئیس محترم گردید مصوب
 کشوور  جنووب  کریودور  بزرگوراه  احودا   ملوی  طرح قالب در برازجان -اهرم و بودجه کشور موضوع اضاهه نمودن محور

 .نمایند پیگیری

 

 توامین  بوشوهر از طریوق وزارت راه و شهرسوازی موضووع     اسوتان  مجلوس  محترم نمایندگان و استاندار گردید، مصوب 9
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 عنوان مصوبه ردیف

 .نمایند پیگیری را شیراز -بوشهر آهنراه طرح هاینانس

 

7 
 هیوات  در را ملوان همراه کاالی طرح تصویب اجرایی روند نوبخ ، دکتر آقای جناب حمای  با استانداری گردید مصوب
 .دهند قرار پیگیری مورد دول 

 

1 
 پیگیوری  را برازجوان  جوایگزین  بیمارسوتان  تکمیل منظور به اعتبار تامین دشتستان مردم محترم نماینده گردید، مصوب
 .نمایند

 

6 
 هوزار  پون   مسواح   آن، از پژوهشوگران  بهینه برداریبهره و شده گردآوری دولتی اسناد مجموعه از صیان  راستای در

 ملوی  کتابخانوه  و اسوناد  مودیری   بوه  خمینوی  امام خیابان در واقع بوشهر گمرک سازمانی منازل هعلی زمین از مترمربع
 .گردد واگذار بوشهر

11 

 هرمانوداران  جانوب  از بایود  اسوتانی  ایسورمایه  دارایی تملک هایطرح اعتبارات توزیع در ذیل قانونی الزامات .11
 :گردد رعای  محترم

 یابد؛ اختصاص روستایی و شهری شرب آب سازیبهینه به سال سه مدت به باید استانی اعتبارات از درصد ده 
  یابد؛ اختصاص روستایی بهسازی و هادی هایطرح به باید استانی اعتبارات از درصد هش 
 هوای حووزه  خودمات  مراکوز  و علمیه هایحوزه هایپروژه به باید 62 سال در 11 -1 جدول اعتبارات از درصد سه 

 یابد؛ اختصاص استان در علمیه
 یابد اختصاص مقاوم  هایپایگاه تجهیز و توسعه احدا ، به باید استانی و نف  درصد دو اعتبارات از درصد یک. 

11 
 در و نماینود  تسوریع  را هوا پوروژه  اجورای  و خصوصی بخش به تمام نیمه هایطرح واگذاری استان اجرایی هایدستگاه
 .نمایند اعمال را تریدقیق نظارت و شفاهی  هاآن واگذاری نحوه و هاپروژه اجرای

14 
 و ریوزی برنامه شورای جلسات در ارائه جه  را متمرکز و ملی هایردیف از اعتبارات جذب گزارش اجرایی، هایدستگاه
 .نمایند ارسال بودجه و برنامه سازمان به ماهانه صورت به استان توسعه

 های قابل اهتتاح در دهه هجر باشد.اولوی  توزیع تخصیص مرحله دوم سالجاری با پروژه 11

12 
سرمایه قابل واگذاری خوود بوه بخوش خصوصوی را     های های تملک داراییهای اجرایی لیس  کامل کلیه پروژهدستگاه

 اعالم نمایند.

12 
 هوای طورح  واگذاری های عمرانی به بخش خصوصی،استان ضمن برگزاری کارگروه واگذاری پروژه اجرایی هایدستگاه
 را توری دقیوق  نظارت و شفاهی  هاآن واگذاری نحوه و هاپروژه اجرای در و نمایند تسریع را هاپروژه اجرای و تمام نیمه
 .نمایند اعمال

19 
 در دخیول  اجرایوی  هوای دسوتگاه  تمام امالک، و اسناد اداره ثب  به نقشه ارائه از پیش اراضی کاداستر طرح خصوص در

 نقشوه  یوک  تنهوا  و نمایند شرک  گردد،می تشکیل کشاورزی جهاد ریاس  به که اختالف رهع کارگروه در نقشه تدوین
 .شود ارسال امالک و اسناد ثب  سازمان به باشدمی ذینفع اجرایی های دستگاه تمامی تایید مورد که واحد

17 
های مطالعاتی در حال اجرا در استان کمال همکاری را به های اجرایی در ارائه اطالعات مورد نیاز مشاوران طرحدستگاه

 عمل آورند.

11 
 ظرف و نموده اعالم مقاومتی اقتصاد حوزه در را خود شهرستانی های برش ها، شهرستان محترم هرمانداران گردید مقرر
 .نمایند ارسال ریزی برنامه و مدیری  سازمان به و استخراج را مقاومتی اقتصاد های پروژه لیس  هفته یک
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 عنوان مصوبه ردیف

16 

 میگو پرورش مزارع کردن دار برق توجیهی طرح شیالت، کل اداره شد مقرر میگو پرورش مزارع کردن دار برق مورد در
 سوتاد  دبیرخانوه - بودجوه  و برناموه  سوازمان  به وق  اسرع در الذکر هوق مصوبه وج الف بندهای در شده ذکر الزامات با

 .شود ارائه -مقاومتی اقتصاد هرماندهی

 

41 

 :تجارت و معدن صنع ، کل اداره شد مقرر سنتی ناوگان نوسازی طرح خصوص در
 .شود تهیه دول  هیات به ارجاع و نامه آیین نویس پیش تهیه برای کمی بصورت طرح اولیه های چاچوب( الف
 سایر و دریانوردی و بنادر کل اداره همکاری با دریا با مرتبط زنجیره های حلقه کلیه گرهتن نظر در با طرح تهیه( ب

 .گیرد صورت ذیربط های دستگاه

41 
 جهاد سازمان توسط سالم  شورای در طرح این شد، مقرر کشاورزی محصوالت سالم  پایش طرح خصوص در

 .گیرد صورت آن از الزم های حمای  تا شود مطرح کشاورزی

44 
 را دشتسوتان  کشواورزی  تحوول  و آب وری بهوره  ارتقواء  طرح موظفند ای منطقه آب شرک  و کشاورزی جهاد سازمان
 .نمایند تسریع

41 
 بسوی   هوای پوروژه  بوشوهر،  اسوتان  برنامه و بودجوه  سازمان با همکاری استانداری در عمرانی امور معاون  گردید مقرر

 .دهند قرار مدیری  و نظارت مورد را سازندگی

 

42 
مقرر گردید سازمان برنامه و بودجه استان  با همکاری خزانه معین استان و اداره کل امور اقتصاد و دارایوی در خصووص   

 شود، پیگیری الزم را انجام دهد.هایی که باید از طریق اسناد خرانه تامین بدهی پروژه

42 
 عمول  به اینترنتی نام ثب  آموزان درتر دانشرا برای مشارک  جدی الزم دهیسازمان هاهرمانداری و پرورش و آموزش
 .آورند

49 
 هوا آبوادی  در بوویژه  اطالعوات  ارائوه  در انحوراف  هرگونه از و داشته سرشماری اجرای روند بر الزم نظارت هاهرمانداری
 .نمایند جلوگیری

 .نمایند هراهم خود اجرایی دستگاه درون را مردم عموم اینترنتی رایگان نامثب  زمینه  اجرایی هایدستگاه کلیه 47

 .گیرد قرار تاکید مورد سالم  پیوس  عمرانی هایطرح تمامی اجرای در 41

46 
برگوزار نماینود و گوزارش عملکورد      هدهمنودتر و مونظم  ریزی جلسات خود را های تخصصی ذیل شورای برنامهکارگروه

 ماهانه کارگروه را به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.

11 
اهزایی، کاری و ایجاد همهای مطالعاتی در حال اجرا در استان، به منظور جلوگیری از موازیمصوب گردید مشاوران طرح

 نمایند. با یکدیگر در به اشتراک گذاری اطالعات همکاری

11 
 توموان  میلیارد 11 مبلغ روپیش تابستان در آب کمبود تهدید به توجه با آب تامین مدت کوتاه هایطرح اجرای منظور به
 .یابد تخصیص بوشهر استان به
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