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  1318و توسعه استان در سال  ریزیبرنامهشورای خالصه مشخصات جلسات برگزار شده -1

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

زمان 

 برگزاری

تعداد اعضای 

 حاضر در جلسه
 دستور کار جلسات

1 
شنبه مورخ 

40/43/1318 
10044 88 

هاا  عملااا س لااو ابو برناماه     گزارش عملکرد برنامهارائه  -1
 اقتصاد ، اجتماعس ب فرهنگس؛ششم  ولعه 

ا  لاو ها  لرمایها  ب  ملک دارایس وزیع اعتبارات هزینه -2
 ؛1318

 .لایر -3

2 
شنبه مورخ 

22/40/1318 
1044 08 

زایاس ربلاتایس در   برناماه  ولاعه اقتصااد  ب اشات او    ارائه  -1
 ها  دشتس،  نگستان، جم ب دیر؛شهرلتان

ریز  ب  ولعه التان ب شورا  برنامهنامه اجرایس  شریح آیان -2
 ها  ذیل آن؛کارگربه

 لایر. -3

3 
 یکشنبه مورخ 

18/42/1318 
14044 01 

ارائه گزارش عملکرد جذب اعتبارات از محل مناابع ملاس ب    -1
 ها  اجرایس التان؛ ولط دلتگاه 1318متمرکز در لاو 

قانون بودجه لاو  80 شریح آیان نامه اجرایس بند ب  بصره  -2
 ؛1318

 لایر. -3

0 
 دبشنبه مورخ

12/48/1318 
14034 84 

ب ارائه گزارش  1318بررلس عملکرد اعتبارات عمرانس لاو  -1

هاا  اجرایاس در وصاوذ جاذب     عملکرد  ولاط دلاتگاه  

 اعتبارات التانس از محل الناد وزانه الالمس؛

 لایر. -2

0 
 شنبه مورخله
10/48/1318 

10044 20 
ها  الاتان بوشاهر ب   بررلس مسائل ب مشکالت شهرلتان -1

 ارائه راهکارها  پاشنهاد ؛

 لایر.  -2

2 
شنبه مورخ 

42/41/1318 
12044 00 

 ها  مطرح شده در کارگربه امور زیربنایس؛بررلس درووالت -1

 شریح  حوو لاوتار  بودجه در لاو آ س ب بررلاس  وزیاع    -2
 ا ؛ها  لرمایهاعتبارات  ملک دارایس

 .لایر -3

ها  لفر ریالت محترم جمهور با بضعات پربژهارائه گزارش  -1 134 10044شنبه مورخ پنج 8
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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

زمان 

 برگزاری

تعداد اعضای 

 حاضر در جلسه
 دستور کار جلسات

 حضور جناب آقا  دکتر نوبخت  48/41/1318
 لایر -2

8 
چهارشنبه مورخ 

11/14/1318 
12044 00 

جمهاور   محتارم  ها  لفر ریالتارائه گزارش بضعات پربژه -1
 ها  اجرایس ولط دلتگاه

 لایر -2

1 
چهارشنبه مورخ 

42/11/1318 
14044 04 

گزارش از مطالعات طرح  ولعه اشت او ربلتایس  ولاط  ارائه  -1
 مشابرین محترم طرح؛

 لایر -2

14 
شنبه مورخ له
21/11/1318 

13034 02 

ریز  ب  ولاعه  ها  ذیل شورا  برنامهارائه عملکرد کارگربه -1
 ها؛التان  ولط دباران کارگربه

 آمایش ب لند راهبر  اجرایس؛ارائه گزارش بضعات مطالعات  -2

ها  لفر ریالت محترم جمهاور  باه   آورین بضعات پربژه -3
 ها  اجرایس؛التان بوشهر  ولط دلتگاه

 لایر -0

 1318ریزی و توسعه استان در سال وضعیت اجرای مصوبات جلسات شواری برنامه -3

  عداد مصوبه  اریخ جلسه
 بضعات اجرا  مصوبات

 درصد  حقق
 نشدهاجرا  اجرا شده

 %144 4 13 13 جلسه ابو

 %13 1 13 10 جلسه دبم

 %81 1 8 1 جلسه لوم

 %144 4 2 2 جلسه چهارم

 %144 4 0 0 جلسه پنجم

 %83 1 2 8 جلسه ششم

 %144 4 2 2 جلسه هفتم

 %88 2 8 1 جلسه هشتم

 %144 4 8 8 جلسه نهم

 %144 4 1 1 جلسه دهم

 %10 0 81 82 مجموع مصوبات
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های ذیل آن در خصوص مسائل ریزی و توسعه استان و کارگروهشورای برنامه مصوباتاهم  -2

 1318در سال  اساسی توسعه استان

 عنوان مصوبه ردیف

1 

ریاز   هاا  برناماه  ریز  الاتان ضامن  ساریع در برگازار  کماتاه     مقرر گردید لازمان مدیریت ب برنامه

ا  به وصوذ در مورد ها  لرمایهها   ملک دارایس نامه موافقت ها، اقدامات الزم ب فور  را در مبادلهشهرلتان

 هااایس کااه بااا  وجااه بااه شاارایط الااتان، کمبودهااایس در زمانااه  ولااعه ب  قویاات         آن دلااته از طاارح 

 هااا  فرهنگااس، بهداشااتس ب درمااانس، آموزشااس اعاام از عمااومس ب عااالس، برزشااس ب هم نااان     زیرلاااوت

عمل  فاهس، عمران شهر  ب ربلتایس ب امناتس ب قضایس بجود دارد بهها  آب ب برق ب گردشگر  ب رزیرلاوت

هاا اقادام    رین زمان ممکن نسبت به انجام فرایند قاانونس اجارا  طارح   ها  اجرایس ناز در کو اهآبرده ب دلتگاه

  هاا کرد به موقع اعتبارات به وصوذ در  عریف،  صویب ب اجارا  پاربژه  نمایند. بدیهس الت به منظور هزینه

-ها در دلتاابس به اهداف مورد نظر شاورا  برناماه  ضربر  ب جدید، دلتگاه اجرایس باید  مامس مساعس ب  الش

 عمل آبرند. گار   ولعه التان به رین مرجع  صمامریز  ب  ولعه التان به عنوان مهم

2 

باشد که زماناه رشاد   ا  گونهالت در رالتا  اصل چهل ب هشتم قانون الالس  وزیع اعتبارات به ضربر 

ریاز  الاتان   ها را فراهم نماید. در این رالتا به لاازمان مادیریت ب برناماه   متوازن ب متعادو التان ب شهرلتان

قانون بودجاه  را از   14ا  ابالغس به التان)موضوع جدبو ها  لرمایهمکلف الت،  وزیع اعتبارات  ملک دارایس

ا  بان مناطق مختلاف الاتان باه    ا ربیکرد  ولعه متوازن شکاف  ولعها  انجام دهد که بگونهمنابع مختلف به

ها نسابت باه   حداقل ممکن برلد ب هم نان در موارد واذ با در نظر گرفتن اعتبارا س عالبه بر لهم شهرلتان

 باشد، اقدام نماید.هایس که الزم ب ضربر  مس عریف پربژه

3 
مستمر  را به منظور جذب حداکثر  اعتبارات ملس انجاام   ها  اجرایس التان پاگار مقرر گردید دلتگاه

 ریز  التان ارائه دهند.داده ب نتاجه اقدامات را در جلسات شورا  برنامه

0 

هاا  عمراناس باه بخاش     التان ضمن برگزار  کارگربه باگاذار  پاربژه   اجرایس ها مقرر گردید دلتگاه

 باگاذار   نحاوه  ب هاپربژه اجرا  در ب نمایند  سریع را هاپربژه اجرا  ب  مام نامه ها طرح باگذار  وصوصس،

 .نمایند اعماو را  ر دقاق نظارت ب شفافات هاآن

0 
 هاا در هفتاه دبلات ب دهاه فجار،      منظاور  کماال ب افتتااح پاربژه     هاا  اجرایاس باه   مقرر گردید دلاتگاه 

  خصاص به لازمان اعالم نمایند.ریز  الزم را به عمل آبرند ب عنوان پربژه را جهت  امان برنامه
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 عنوان مصوبه ردیف

2 

آیان نامه اجرایس قانون  شکال لازمان مدیریت بحران کشور در قالاب فصاوو    20در رالتا  اجرا  ماده 

آگاهس، پاشاگار ،  ها  با ماهات مراحل چهارگانه مدیریت بحران)پاشبودجه ابالغس برنامه ششم  ولعه، پربژه

 ها  التان  عریف ب  امان اعتبار گردد.مقابله ب بازلاز   در  مامس شهرلتان

8 

ب هم نان به منظور جلب مشارکت بخش وصوصس در قالاب  1318قانون بودجه لاو  11به التناد  بصره 

بردار  ها   کمال شده ب بهرهها  منتخب جدید ب نامه  مام ب پربژهوصوصس پربژه-لازبکار مشارکت عمومس

 اجرایس که مطابق پاولت بررلس ب  ایاد گردید.ها  رلاده قابل باگذار  دلتگاه

8 

هاا  اجرایاس ذیاربط مطاابق باا      ها  کار   ولط دلاتگاه گانه فوق، گربه 18مقرر گردید در کلاه موارد 

بند  منالب نسبت به  شکال جلسات جهت بررلس ب پاگار  موضوعات مختلف اقدام لاوتارها  قبلس با زمان

هه گزارش اقدامات ب جلسات برگزار شده را جهت  صویب نهایس در کارگربه هاا   ما 3نموده ب در مقاطع زمانس 

ریاز  ب  ولاعه الاتان  ب    ریز  التان )دبارواناه شاورا  برناماه    خصصس مر بط، به لازمان مدیریت ب برنامه

 ها   خصصس ارلاو نمایند.هم نان دباروانه هر یک از کارگربه

1 

ریز  ب  ولعه التان ب با پاشنهاد الاتاندار  ب طرح آن در شورا  برنامه بنا به درووالت فرماندار  عسلویه

ب باا  وجاه باه  اگارگاذار  لاد اوناد در        1318قانون بودجه لاو  18بند الف  بصره  0محترم ب به التناد جزء 

ا  کشابرز  منطقه ب  ولعه اشت او ربلتایس، فرماندار  عسلویه مجاز الت باا همااهنگس شارکت آب منطقاه    

قاانون برناماه    2  بند ))ب   ماده1نسبت به اوتصاذ اعتبار به این لد از محل ده درصد عوارض موضوع جزء )

 ها ) در ربلتا  فاقد دهاار    الت،  اقدام نماید.ها ب فرماندار ششم  ولعه که در اوتاار دهاار 

14 

ز  ب  ولاعه الاتان ب باا پاشانهاد     ریبنا به درووالت فرماندار  کنگان ب طرح آن در جلسه شورا  برنامه

احداث  ، با  وجه به  اگارگذار  پربژه1318قانون بودجه لاو  18بند الف  بصره  0التاندار محترم، به التناد جزء 

هاا   نمایشگاه دائمس صنایع دلتس ربلتایس در شهرلتان، فرماندار  کنگان مجاز الت باا همااهنگس دلاتگاه   

  بناد ))ب    1ها از محل ده درصد عوارض موضاوع جازء )  اعتبار به این پربژه اجرایس مر بط نسبت به اوتصاذ

ها ) در ربلتا  فاقد دهاار    الت،  اقادام  ها ب فرماندار قانون برنامه ششم  ولعه که در اوتاار دهاار  2ماده

 نماید.

11 

 ولاعه الاتان ب باا پاشانهاد     ریز  ب بنا به درووالت فرماندار  بوشهر ب طرح آن در جلسه شورا  برنامه

احداث  ، با  وجه به  اگارگذار  پربژه1318قانون بودجه لاو  18بند الف  بصره  0التاندار محترم، به التناد جزء 

-نمایشگاه عرضه محصوالت بومس ب کشابرز  در شهرلتان، فرماندار  بوشهر مجاز الت با هماهنگس دلاتگاه 

  بناد  1ها از محل ده درصد عاوارض موضاوع جازء )   عتبار به این پربژهها  اجرایس مر بط نسبت به اوتصاذ ا
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 عنوان مصوبه ردیف
ها ) در ربلتا  فاقد دهاار    الت،  ها ب فرماندار قانون برنامه ششم  ولعه که در اوتاار دهاار  2))ب   ماده

 اقدام نماید.

ز بحث ب بررلس به مطالعات برنامه  ولعه اقتصاد  ب اشت الزایس ربلتایس  ولط مشابر ارائه ب پس ا 12

  صویب اعضا  شورا رلاد.  

13 

 ودمات ب غله شرکت درووالت ب التان  ولعه ب ریز برنامه شورا  در شده مطرح مباحث به نظر

 که شاالت کل اداره مجموعه از بخشس بردار بهره ب انتفاع حق باگذار  با بوشهر، التان 3 منطقه بازرگانس

 باگذار  شرایط  عاان منظور به گردید مقرر ب شد موافقت شاالت کل اداره مالکات حفظ شرط با باشد،مس مازاد

 3 منطقه بازرگانس ودمات ب غله شرکت ب شاالت کل اداره مابانفس منظور بدین ا نامه فاهم  عهدات،  دقاق ب

 .گردد منعقد ریز برنامه ب مدیریت لازمان نظارت با التان

10 

ریز  ب  ولعه الاتان ب باا پاشانهاد    فرماندار  عسلویه ب طرح آن در جلسه شورا  برنامهبنا به درووالت 

 ، باا  وجاه باه  اگارگاذار  پاربژه     1318قانون بودجه لااو   18بند الف  بصره  0التاندار محترم، به التناد جزء 

ر، فرماندار  عسلویه زایس شهرلتان مذکوبهساز  جاده دلترلس بنود به لاحل در شهرلتان عسلویه در اشت او

ها از محال ده درصاد   ها  اجرایس مر بط نسبت به اوتصاذ اعتبار به این پربژهمجاز الت با هماهنگس دلتگاه

هاا ) در  ها ب فرماندار قانون برنامه ششم  ولعه که در اوتاار دهاار  2  بند ))ب   ماده1عوارض موضوع جزء )

 د.ربلتا  فاقد دهاار    الت،  اقدام نمای

10 

ها  لفر ریالت کرد الناد  خصاص یافته جهت پربژهبا  وجه به مهلت اندک باقامانده جهت هزینه

ها  اجرایس)شامل اداره کل  عابن، کار ب رفاه اجتماعس، شرکت آب ب فاضالب شهر  ب جمهور ، دلتگاه

هور  ب اعداد اعالمس ها  لفر ریالت جمهایس که بان  خصاص پربژهربلتایس  نسبت به پاگار  م ایرت

 ها  ذیربطشان بجود دارد، اقدام نمایند.بزار خانه

12 
پاولت فرهنگس طرح ار قا  لالمت محصوو کشابرز  التان بوشهر  ولط اداره کل جهاد کشابرز  

 التان  دبین گردد.  

18 
دارا  مشکالت نهاده ها  کشابرز  فقط از طریق ربیه ها   جار  بارد کشور گردد ب محموله هایس که 

 بهداشتس هستند  ب از التانداردها  الزم برووردار ناستند ضبط گردد.

18 
با همکار  اداره کل گمرکات التان ، اداره کل صنعت معدن ب  جارت ،دانشگاه  علاوم پزشاکس  وادمات     

 بهداشتس ب درمانس  ب جهاد کشابرز   نسبت به التقرار قرنطانه در لطح گمرکات اقدام نمایند
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 عنوان مصوبه ردیف

11 

مقرر گردید؛  جلسه ا  به ریالت معابن محترم لاالس امناتس ب اجتماعس التاندار  ب باا حضاور رئااس    

مدیرکل گمرکات التان  ب مدیرکل بنادر ب دیانورد   –دانشگاه علوم پزشکس ودمات بهداشتس ب درمانس التان 

 اه اوتصاذ یابد.التان جهت اوتصاذ زمان منالب در گمرک بوشهر در رالتا   لاوت آزمایشگ

24 

ها  وارجس به جزیره وارگ مقرر گردید  مهادات الزم جهات قرنطاناه ب پاایش    با  وجه به بربد نفتکش

کل بنادر ب دریا نورد ، دریاباانس الاتان، دانشاگاه    ها  مزبور با همکار  ادارهلالمت ملوانان ب کارکنان کشتس

 فتس وارگ ب بخشدار  وارگ بعمل آید.نعلوم پزشکس، بهداشت ب درمان صنعت نفت، پایانه

21 

ها  مستقر در عسالویه، مقارر گردیاد در    نفر کارشناس چانس در پتربشامس 144با  وجه به حضور باش از 

الرع بقت دانشگاه علوم پزشکس با همکار  بهداشت ب درمان صنعت نفت ب منطقه بیژه اقتصاد  پارس، جلسه 

 ها برگزار نماید.وربج ب پایش لالمت آنهماهنگس به منظور کنترو بربد ب 

22 

ها  عفونس برا  لالمت عمومس مردم مقرر گردید کارگربه مدیریت پسماند فرآیناد  به دلال وطرات زباله

هاا  دبلتاس ب وصوصاس ماورد باازبانس قارار داده ب باا        ها، بامارلتانها، کلاناکها  مطبدفع بهداشتس زباله

ها  عفاونس اقادام   ها نسبت به دفع زبالهدانشگاه علوم پزشکس ب کلاه شهردار همکار  لازمان محاط زیست، 

 نمایند.

23 
مالاارد ریاو اعتبار اشت او پایدار ربلتایس ب عشایر  برا  پرداوت  سهاالت متمم به التان بوشاهر   1444مبلغ 

  خصاص یافت.

20 
ها  اجتماعس در الاتان  زمانه ایفا  مسئولاتها  زیرمجموعه بزارت نفت با شفافات کامل در مجموعه شرکت

 اقدام نمایند. 

20 
گذار  اداره کل امور اقتصاد  ب دارایس گزارشس از اقدامات صورت گرفته در وصوذ پنجره باحد لرمایه

 ارائه نماید.

22 

-ها  پاشا  برنامهها  التان ب آموزش ب پربرش ب فنس ب حرفهها  اجرایس، دانشگاهمقرر گردید دلتگاه

بانس شده ب قابل اجرا  وود را در حوزه  ولعه ب  ربیج کارآفرینس به اداره کل  عابن، کار ب رفاه اجتماعس ارلاو 

 نمایند.

28 

  نسابت باه پرداوات    43/40/1318صندبق کارآفرینس اماد متعهد گردید ظرف دب هفته) ا پنجشنبه مورخ 

الاتان   ب نتاجه را کتباً به دباروانه کاارگربه  خصصاس اشات او    کامل  سهاالت ب جذب اعتبار مانده اقدام نموده

 اعالم نمایند.

نسبت به احصا  مازان منابع  22/40/1318ها  اجرا   سهاالت اشت او ربلتایس حداکثر  ا  اریخ دلتگاه 28
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 عنوان مصوبه ردیف
اجه را با ذکر مبلغ  مام که ناازمند منابع  کمالس) سهاالت متمم  هستند اقدام نموده ب نتها  نامهمورد نااز طرح

شصاتمان   8مورد نااز ب مشخصات کامل طرح به دباروانه کارگربه اشت او التان ارلاو نمایند.)با عنایت به بند 

  12/40/1318جلسه کماته فنس اشت او ربلتایس مورخ 

21 

او زا  ربلتایس پاگار  الزم جهت ایفا   عهدات اشات  ها  اشت اوها  اجرایس در وصوذ طرحدلتگاه

ها)بامه نمودن کارگران شاغل در طرح  را به عمال آبرده ب نتاجاه را کتبااً باه دبارواناه کاارگربه       مجریان طرح

 اشت او اعالم نمایند.

34 

مادیریت محتارم جهااد کشاابرز  شهرلاتان دشاتس در        20/8/18ماورخ   1801/0/21درووالت شماره 

مگاابا س  باه    0/1جهت احداث ناربگاه وورشااد   وصوذ  احداث بناء  اراضس مورد  قاضا  شرکت مایاشاد  

)لس هزار   متر مربع باقع در اراضس ربلتا  مساله فخر  از  وابع شهرلتان دشتس  مطرح ب با  34444مساحت

 1/11/18ماورخ   21421رعایت کلاه ضوابط ب مقررات ب اوذ التعالم از دلتگاهها  ذیربط از جمله نامه شماره 

دفتار الاناد    20/1/18ماورخ   18281   ، رعایت اجرا  مفاد  عهد محضر  شماره شرکت لهامس آب منطقه ا

وورموج ، اجداث بند واکس به ار فاع یک متر پارامون محادبده ماورد درووالات ب هم ناان  عهاد       88رلمس 

 محضر  مبنس بر الترداد اراضس فوق الذکر در صورت عدم اجرا  طرح ، با اجرا  طرح یاد شده در اراضس مورد

  قاضا موافقت گردید

31 

جهاد کشابرز  شهرلتان  نگستان در وصوذ احداث بناء  اراضس  11/8/18مورخ 2183/0/21درووالت شماره 

متر مربع 24444مگابا س  به مساحت  1مورد  قاضا  شرکت نور گستر  وحاد  جهت احداث ناربگاه وورشاد  

ت کلاه ضوابط ب مقررات ب اوذ ب با رعایمطرح باقع در اراضس ربلتا  بندر رلتمس از  وابع شهرلتان  نگستان  

التعالم از دلتگاهها  ذیربط ب اوذ  عهد محضر  از متقاضس  ولط دلتگاه صادر کننده موافقت اصولس مبنس 

بر الترداد اراضس مذکور در صورت عدم اجرا  طرح ، با اجرا  طرح یاد شده در اراضس مورد  قاضا موافقت 

 گردید.

32 

مورد   اار کاربر  اراضس در وصوذ مدیریت امور اراضس   0/1/18 رخمو  12184/211درووالت شماره 

)دب هارار ب نهصاد ب هشاتاد     2184به مساحت احداث مجتمع گردشگر   جهت آقا  ابراهام بوشکانس    قاضا

رعایت کلاه ضوابط ب مقررات ب اواذ  مطرح ب با  نگستان شهرلتان  ابع وبندر باشس از  سمتر مربع باقع در اراض 

التعالم از دلتگاهها  ذیربط ب با اوذ  عهد محضر  از متقاضس جهت لازبم اجارا  طارح در غاار اینصاورت      

 الترداد اراضس باگذ ر شده  با اجرا  طرح یاد شده در اراضس مورد  قاضا موافقت گردید.

 در وصاوذ مدیریت محترم جهاد کشابرز  شهرلتان دشاتس  20/8/18مورخ  2138/10درووالت شماره  33
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 عنوان مصوبه ردیف
باه مسااحت   مگاابا س   0/1احاداث ناربگااه وورشااد     جهت شرکت کااشاد   مورد  قاضااحداث بناء  اراضس 

رعایات  مطرح ب باا  دشتس شهرلتان  ابع وربلتا  مساله فخر   از  سمتر مربع باقع در اراض)لس هزار  34444

شارکت   1/11/18مورخ  21434 کلاه ضوابط ب مقررات ب اوذ التعالم از دلتگاهها  ذیربط از جمله نامه شماره

دفتار الاناد    20/1/18ماورخ   18284لهامس آب منطقه ا  التان ، رعایت اجرا  مفاد  عهد محضار  شاماره   

هم نان  عهد محضر  مبنس بر الترداد اراضس فاوق   وورموج ، اجرا  بند واکس به ار فاع یک متر ب 88رلمس 

 شده در اراضس مورد  قاضا موافقت گردید. الذکر در صورت عدم اجرا  طرح ، با اجرا  طرح یاد

30 

شرکت روش   مورد  قاضااحداث بناء  اراضس  در وصوذ 23/8/18مورخ  1804/0/21درووالت شماره 

 سمتر مربع باقع در اراض)باست هزار  24444مساحت مگابا س به  1احداث ناربگاه وورشاد  جهت ابژن  

رعایت کلاه ضوابط ب مقررات ب اوذ التعالم از مطرح ب با دشتس شهرلتان  ابع وربلتا  مل گابدان از  

دلتگاهها  ذیربط ب اوذ  عهد محضر  از متقاضس مبنس بر الترداد اراضس مذکور در صورت عدم اجرا  طرح ، 

 با اجرا  طرح یاد شده در اراضس مورد  قاضا موافقت گردید.

30 

 عاان کاربر   دروصوذترم امور اراضس التان مدیریت مح11/1/18مورخ  8328/211درووالت شماره 

قع )باست   هکتار با 24 به مساحتاحداث ناحاه صنعتس جهت   شرکت شهرکها  صنعتس مورد  قاضااراضس 

جم  موضوع احداث ناحاه صنعتس جم در وارج از محدبده ب شهرلتان  ابع وربلتا  وواجه احمد  از  سدر اراض

شهرلاز  شرکت نقش پارس  هاه ب با رعایت موارد التعالمس از جمله حریم شهر جم  ولط مهندس مشابر 

شرکت لهامس آب منطقه ا  ، اداره کل راهدار  ب حمل ب نقل جاده ا   1/8/18/ مورخ  24234التعالم شماره 

افقت با ابلویت صنایع کشابرز  مو 3ب  2ب 1عملاات گاز ب با  وجه به نااز شهر جم با رعایت الزامات    14،منطقه

ب مقرر گردید بعد از  ایاد کارگربه زیربنایس ب شورا  برنامه ریز  طرح شهرلاز   ولط مهندس شهرلاز  

  هاه ب جهت  ایاد آن به اداره کل راه ب شهرلاز  ارلاو گردد .

32 

در مدیریت محترم جهاد کشابرز  شهرلتان دشتس  20/42/18مورخ  3381/0/21 درووالت شماره 

 0/1احداث  ناربگاه وورشاد  جهت    شرکت هالو دشت مند دشتسمورد  قاضااحداث بناء اراضس وصوذ 

مطرح دشتس شهرلتان  ابع وربلتا  عربس از  سمتر مربع باقع در اراض)چهل هزار   04444 به مساحتمگابا س 

مورخ  2128/10شماره رعایت کلاه ضوابط ب مقررات ب اوذ التعالم از دلتگاهها  ذیربط از جمله نامه ب با 

اداره کل راهدار  ب حمل ب نقل جاده ا  مبنس بر التفاده از راه دلترلس کاروانه آهک دشتس ب با  2/2/18

رعایت کلاه ضوابط ب مقررات ب اوذ  عهد محضر  مبنس بر اجرا  طرح در مدت یک لاو) ب ل و مجوز کارگربه 

 34444ا  طرح یاد شده در اراضس مورد  قاضا به مساحت در صورت عدم اجرا  طرح  در مدت مقررشده   با اجر
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 عنوان مصوبه ردیف
 )لس هزار  مترمربع موافقت گردید.

38 

احداث بناء اراضس در وصوذ اداره کل دارایس التان  11/12/18مورخ  24320/1/12 درووالت شماره 

به رانس  احداث پاست مو ور لوار  ب ا ومبالجهت  اداره کل برزش ب جوانان التان بوشهر  مورد  قاضا

 ابع وغرب وورموج از  سمتر مربع باقع در اراض)یکصد ب هشتاد ب یک هزار ب پانصد ب دبازده   181012مساحت 

رعایت کلاه ضوابط ب مقررات ب اوذ التعالم از دلتگاهها  ذیربط از جمله مفاد نامه مطرح ب با دشتس شهرلتان 

مبنس بر قرار گرفتن محدبده مورد نظر در دشت شرکت لهامس آب منطقه ا   28/2/18مورخ  0811شماره 

با اجرا  طرح یاد شده در اراضس  20/12/18مورخ  18080لاالبس ب با رعایت مفاد  عهد نامه محضر  شماره 

 مورد  قاضا موافقت گردید.

38 

احداث بناء در وصوذ مدیریت محترم امور اراضس التان  41/43/18مورخ  2221/211 درووالت شماره 

متر )له هزار   3444به مساحت اجرا  طرح حمل ب نقل کاال  جهت   شرکت آذرلان بار مورد  قاضااراضس 

رعایت کلاه ضوابط ب مقررات ب اوذ مطرح ب با دشتستان شهرلتان  ابع وربلتا  بنداربز از  سمربع باقع در اراض

اداره کل راهدار  ب حمل ب نقل  2/0/18مورخ  1228التعالم از دلتگاهها  ذیربط از جمله التعالم شماره 

اهرم ب اجرا  راه دلترلس طبق نقشه  ایاد -متر  از آکس محور برازجان 138جاده ا  مبنس بر رعایت فاصله 

% )هفتاد درصد  ب حداکثر یک  84)لس درصد  ب محوطه لاز   34شده پاولتس با اجرا  طرح با لطح اش او %

 طبقه موافقت گردید

31 

مدیریت محترم جهاد کشابرز  در وصوذ  عاان کاربر   22/0/18مورخ  1021/0/21رووالت شماره د

)پنج هزار ب  0024جهت اجرا  طرح ناربگاه وورشاد  به مساحت کل  حادر زنگنهاراضس مورد  قاضا  آقا  

تا  لمل  از  وابع )چهارصد   متر مربع باقع در اراضس ربل 044چهارصد ب باست  متر مربع ب مساحت زیربناء 

شهرلتان  نگستان )وارج از محدبده ب حریم   مطرح ب با  وجه به اوذ التعالم از دلتگاهها  ذیربط ب با رعایت 

اداره کل راهدار  ب حمل ب نقل  12/0/18مورخ  10224/10کلاه ضوابط ب مقررات از جمله مفاد نامه شماره 

 ذکور در اراضس فوق الذکر موافقت گردید.مبنس التفاده از راهها  فرعس با اجرا  طرح م

04 

مدیریت محترم امور اراضس التان در وصوذ  عاان کاربر   21/0/18مورخ  0831/211درووالت شماره 

)دبیست 244444ولاج فارس جهت احداث کاروانه آلفالت به ظرفات  شهاب لنگاراضس مورد  قاضا  شرکت 

)ده هزار  متر مربع باقع در اراضس ربلتا  جاشک  از  وابع شهرلتان دیر )وارج از  14444هزار   ن به مساحت 

ب  محدبده ب حریم بردوون ب دیر  مطرح ب با  وجه به اوذ التعالم از دلتگاهها  ذیربط ب با رعایت کلاه ضوابط

شرکت لهامس آب منطقاه ا  مبناس بار کسار  قریباس       3/2/18مورخ  10323مقررات از جمله مفاد نامه شماره 
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 عنوان مصوبه ردیف
)ششصد ب هشت  متر مربع باقع شده در حریم ب بستر آبراه ب رعایت موارد ذکر شده در نامه شاماره  248مساحت 

ذکور در ماابقس اراضاس موافقات    اداره حفاظت محاط زیست التان با اجرا  طرح م 11/0/18مورخ  022/2/122

 گردید.

01 

مدیریت محتارم جهااد کشاابرز  شهرلاتان  نگساتان در       22/0/18مورخ  1082/0/21درووالت شماره 

)دبیسات هازار    244444جهت احداث لاردوانه   علس جمالسوصوذ  عاان کاربر  اراضس مورد  قاضا  آقا  

)له هزار ب هشتصاد ب هفتااد   متار مرباع  باقاع در اراضاس ربلاتا  وااار  از  واباع           3884  نس به مساحت 

محدبده ب حریم  اهرم   مطرح ب با  وجه به اوذ التعالم از دلتگاهها  ذیربط ب با  شهرلتان  نگستان )وارج از 

ت ب در صورت موافقت شهرک صنعتس ب هم نان رعایات مفااد ناماه هاا  شاماره      رعایت کلاه ضوابط ب مقررا

متر مکعب آب مورد  280متر مکعب از  324شرکت لهامس آب منطقه ا  مبنس بر  امان  2/8/18مورخ  18333

 اداره کل راهدار  ب حمل ب نقل 20/0/18مورخ  1280نااز قاد شده در موافقت اصولس ب رعایت مفاد نامه شماره 

 3شرکت گاز التان مبنس بار رعایات    304/344/1811جاده ا  مبنس بر التفاده از راهها  فرعس ب نامه شماره 

 متر حریم التاندارد وط پلس ا الن با اجرا  طرح  مذکور در اراضس فوق الذکر موافقت  گردید.

02 

ان دشتس در وصوذ مدیریت محترم جهاد کشابرز  شهرلت 21/48/18مورخ  1824/0/21درووالت شماره 

 34جهت اجرا  طرح ناربگاه وورشاد  بظرفات  آقا  مهد  طریقت عاان کاربر  اراضس مورد  قاضا  

)شصت  هکتار  باقع در اراضس  شهر وورموج از  وابع شهرلتان دشتس )وارج از محدبده ب  24مگابات مساحت 

ا  ذیربط ب با رعایت کلاه ضوابط ب مقررات  با حریم شهر وورموج   مطرح ب با  وجه به اوذ التعالم از دلتگاهه

هکتار پس از کسر حریم آبراهه ب بستر ربدوانه با  24مگابات به مساحت  34احداث نربگاه وورشاد  بظرفات 

 رعایت کلاه موارد اعالم شده موافقت گردید.
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 ریزی و توسعه استانبرنامه های ذیل شورایعملکرد کارگروه -4

 کارگروهنام  ردیف
تعداد 

 جلسات

تعداد 

 مصوبات

 وضعیت اجرا

اجرا 

 شده

 اجرا

 نشده

درصد اجرای 

 مصوبات

 % 12 3 30 مصوبه 38 جلسه 8 اقتصاد ، اشت او ب لرمایه گذار   کارگربه 1

2 
زیر بنایس،  ولعه ربلتایس، عشایر ،   کارگربه

 یستشهر  ب آمایش لرزمان ب محاط ز
 % 18 1 28 مصوبه 21 جلسه 0

 % 82 8 01 مصوبه 08 جلسه 8 اجتماعس، فرهنگس، لالمت، زنان بوانوادهکارگربه  3

 % 14 2 18 مصوبه 24 جلسه 2 آموزش، پژبهش، فنابر  ب نوآبر کارگربه  0

 

ای استان بوشهر)عملکرد سال تبیین میزان اثرگذاری اجرای مصوبات بر متغیرهای کالن و توسعه -5

1318) 

ها  ذیال آن بار مت ارهاا     ریز  ب  ولعه التان ب کارگربهمازان اگرگذار  اجرا  مصوبات شورا  برنامهبه منظور  باان 

ها  رشد مت ارها ب شاوصپردازیم از آنجا که ها  کلاد  ب زیربنایس التان مسا  التان، به مقایسه شاوصکالن ب  ولعه

ریز  اعم از  وزیاع اعتااار ب  خصااص    ه در شورا  برنامهها   دبین شدها ب وط مشسگار کالن التان منبعث از جهت

 واناد نشاانگر عملکارد    مس 1318ب پایان لاو  1318ها در پایان لاو باشد، لذا مقایسه شاوصاعتبار ب  دبین اقدامات مس

 گار  باشد. رین مرجع  صمامریز  به عنوان عالسشورا  برنامه

 عنوان شاخص ردیف بخش
سال 

1317 

سال 

1318 

میزان 

 تغییرات

 آب و فاضالب

 

 18/2 282444 288808 مشترک آب آشامادنس)مشترک  1

 00/0 81100 28828 مشترک فاضالب)مشترک  2

 28/1 3040 3024 طوو شبکه آب ربلتایس)کالومتر  3

 34/0 082 008 طوو شبکه فاضالب شهر )کالومتر  0

 30/11 311344 282804 ظرفات مخازن آب شهر )مترمکعب  0

 -81/8 2883 31 هدررفت شبکه آب شهر )درصد  2

 08/3 18022 10100  عداد انشعابات آب باگذار شده به ربلتاها)فقره  8

 -18/4 81384 81040 حجم مخازن بتنس زمانس ربلتایس)مترمکعب  8

 11/23 10/1 12/4 برزشس)مترمربع  فضا  لرانه 1 ورزش و تفریحات



 (9318)سال   رزیی  و توسعه استان بوشهرگزارش عملکرد شورای ربانهم

12 

 

 عنوان شاخص ردیف بخش
سال 

1317 

سال 

1318 

میزان 

 تغییرات

 سالمت

 - 28 28 بامارلتانس)درصد   خت اش او ضریب 14

11 
  ابع ها بامارلتان متخصص پزشکان  عداد

 دانشگاه)نفر 
021 021 - 

 28/12 0/1 2/1 لرانه  خت بامارلتانس) خت به نفر  12

 کشاورزی و شیالت

 01/18 313 111 )هکتار گلخانه زیرکشت لطح 13

 82/1 30/1 23/1 بر هکتار ضریب مکانازالاون کشابرز )الب بخار  10

 80/81 23244 13044  ولاد ماگو  پربرشس) ن  10

12 
مازان ارزش صادرات آبزیان التان بوشهر )مالاون 

 دالر 
110 134 

40/13 

 -10/8 1044 1020 مازان  ولاد پربرش ماهس) ن  18

 08/31 0204 3404 بر   ولاد ماگو)کالوگرم در هکتار مازان بهره 18

 - 88/1 88/1 )مترمربع(ها ب فضاها  لبز ربلتایسلرانه پارک 11 عمران روستایی

 انرژی

 21/8 024 314 ربلتاها  گاز رلانس )ربلتا  24

 33/8 31 32  عداد شهرها  گازرلانس)شهر  21

 20/20 242022 120042 )مشترک  عداد مشترکان گاز 22

 - 11 11 از گاز)درصد  ضریب برووردار  مناطق شهر  23

 22/2 0/12 10 از گاز)درصد  ضریب برووردار  مناطق ربلتایس 20

 34/28 082204 380120  عداد مشترک برق)مشترک  20

 31/3 8221 8302 طوو وطوط شبکه فشار متولط  وزیع )کالومتر  22

 21/0 8481 2814 طوو وطوط شبکه فشار ضعاف  وزیع )کالومتر  28

81/3 18200 12180  عداد  رانسفورما ورها  شبکه  وزیع )دلتگاه   28  

-22/8 3002 3882  مگابلت آمپرظرفات  رانسفورما ورها  شبکه  وزیع ) 21  

 ایراه و حمل و نقل جاده
 41/0 281 231 )کالومتر ها  التانطوو بزرگراه 34

 - 248 248 ها  اصلس التان)کالومتر طوو راه 31

 88/22 2202 1828 ها  ربلتایس التان)کالومتر طوو راه 32

 ارتباطات
 21/38 104 141 ضریب نفوذ  لفن همراه)درصد  33

 -21/22 22 28/28 ضریب نفوذ  لفن گابت)درصد  30

گردشگری و میراث 

 فرهنگی

12/22 22 02  عداد مراکز اقامتس )مرکز  30  

80/21 2048 2424  عداد  خت مراکز اقامتس ) خت  32  

 04 12 8  عداد هتل 31

 فرهنگ و تفریحات
 - 3040 3040 گنجایش لالن ها  لانما ) عداد صندلس  04

02/1 20 20  عداد کتابخانه ها  عمومس 01  

 14 0410 3204 مازان  ولاد برنامه ها  رادیویس )لاعت  02

 


