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مقدمه

العالی(، گامی بلند جهت شكوفایی هاي اقتصاد مقاومتی با فرمان مقام معظم رهبري )مد ظلهابالغ سياست

 ساز براي مدیریتراهبردهاي تاریخترین و یكی از اصلیاست  هاي اقتصاديهاي گوناگون کشور در حوزهظرفيت

پر رونق و شكوفا، مبتنی بر  به اقتصاد ها در مسير دستيابیوضعيت اقتصادي ایران و نهادینه کردن این سياست

 رود.هاي داخلی کشور به شمار میتوانمندي

جمله ذخایر و نظير از  نظير و بعضاً بی هاي کم ها و ظرفيتاستان بوشهر به دليل برخورداري از توانمندي

پروري و گردشگري، بندري و بازرگانی،  صنایع نفت، گاز و پتروشيمی، صنعتی و معدنی، کشاورزي، شيالت، آبزي

 اي برخوردار است.در شرایط کنونی و همچنين تحوالت آتی کشور از جایگاهی ویژه در سطح ملی و منطقه

ل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شناسایی مدیریت ارشد استان بوشهر از ابتداي ابالغ ساختار و تشكي

هاي  دار و پيشران را در حوزه هاي شاخص، اولویتریزي جهت تعریف و اجراي پروژههاي اقتصادي و برنامه فرصت

هاي هاي ابالغی و سایر اسناد باالدست، در دستور کار قرار داده و با همكاري دستگاه اساس سياستمختلف و بر 

-ها را هدایت و نظارت میبرداري از آنگيري، تكميل و بهرهیندي منظم و مستمر، مراحل شكلاجرایی، در فرآ

 نماید. 

هاي اقتصاد مقاومتی در مسير ها و برنامهاینجانب ضمن ابراز اميدواري به تداوم توفيقات و تحقق سياست

ي استان و همكاران ایشان در ریزپيشرفت و توسعه استان بوشهر، از ریيس محترم سازمان مدیریت و برنامه

-هاي اقتصاد مقاومتی قدردانی میدبيرخانه ستاد و سایر مسؤوالن و متوليان دولتی و خصوصی مرتبط با پروژه

 نمایم.



احمدمحمدیزاده

 استاندار

بوشهر استان مقاومتي اقتصاد فرماندهي ستاد رییس و

















 
 

 





پیشگفتار

ها و ها در اجراي سياستمقاومتی، به عنوان مهمترین فعاليت استانهاي اقتصاد ها و پروژهتدوین طرح

هاي اقتصاد مقاومتی توسط هاي اقتصاد مقاومتی تعریف شده است. بر همين اساس، پس از ابالغ سياستبرنامه

-العملها و دستورهاي عملياتی استان در چارچوب برنامهها و برنامهالعالی(، اولویتمقام معظم رهبري )مد ظله

 هاي ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور و اسناد باالدست ملی و استانی، تدوین و پيگيري شده است.

 -گيري و فعاليتساله شكل 5طی دوره  -از مهمترین رویكردهاي ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 

دار، محرک و پيشران توسعه، از جمله در زمينه هاي اولویتها و طرحتوان به شناسایی، تصویب و اجراي پروژهمی

هاي اي، طرحهاي گلخانهوري منابع آب، تحول بخش کشاورزي و توسعه کشتافزایش ظرفيت توليد و بهره

هاي اقتصادي، رفع موانع و مشكالت صنایع بزرگ و گيري فعاليتپروري، تأمين منابع مالی جهت شكلآبزي

هاي اجرایی اشاره هاي ناتمام دستگاههبرداري از پروژهت تكميل و بهرهخصوصی ج -جلب مشارکت عمومی 

و آخرین  7988نمود. در این نشریه، خالصه عملكرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر در سال 

 هاي مصوب ارائه خواهد شد. ها و پروژهوضعيت پيشرفت طرح

هاي ، پيشنهادات دستگاه7988صاد مقاومتی استان در سال هاي اقتها و پروژهدر راستاي شناسایی طرح

ها و رفع مشكالت اجرایی وفق چارچوب ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأکيد بر لحاظ نمودن اولویت

بندي و بررسی در دبيرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، اساسی استان اخذ گردید که پس از جمع

فرصت  8899گذاري و بيش از ميليارد تومان سرمایه 8859، در مجموع با حدود طرح و پروژه 91تعداد نهایتاً 

شغلی، توسط دبيرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تأیيد و ابالغ شد. به لحاظ اهميت مسایل مرتبط 

هاي آبخيزداري و ي و پروژهاهاي مرتبط با این بخش شامل ایجاد آبشيرین کن، کشت گلخانهبا آب، طرح

طرح بيشترین سهم را از  9و  8پروري و صنعت به ترتيب با هاي آبزيطرح و پروژه و بخش 79داري( با آبخوان

طرح و پروژه نيز در حوزه افزایش ظرفيت  79اند. همچنين تعداد فهرست مذکور به خود اختصاص داده

 باشد.مانی و مسكن محرومين میهاي بندري، گردشگري، خدمات تخصصی درزیرساخت

 باشد.محور به شرح ذیل می 8هاي اقتصاد مقاومتی استان به طور کلی در ها و پروژهطرح

 

بحرانآب-رفعمشکالتاساسياستان-محوراول

درصد آب آشاميدنی مناطق جنوبی را از طریق شيرین کردن  99بر مبناي برنامه ششم دولت مكلف است که 

ميليون متر مكعب است و حجم آب  771تأمين کند. با توجه به اینكه مصرف آب شرب استان ساالنه آب دریا 

-حوزه در دستور کار قرار گرفته 2ورودي و خروجی مصرفی با هم تناسب ندارد، جهت رفع مشكالت یاد شده، 

 است:



 
 

 

 و تنگ ارم سد شامل: خائيز، قيز قلعه، اخند، ارغون، دشت پلنگ، باغان، دالكی 9( ساخت 7

هاي آبشيرین روز. از مجموع پروژههزار متر مكعب در شبانه 791پروژه آبشيرین کن با ظرفيت  77( تعریف 2

-متر مكعب با حجم سرمایه 599هزار و  98واحد جمعاً با ظرفيت  8کن در حال اجرا در سطح استان، تعداد 

 قاومتی قرار دارند.هاي اقتصاد مميليارد تومان در فهرست پروژه 1/185گذاري  

 

وریمنابعآبافزایشبهره-محوردوم

جویی در شيوه آبياري، توزیع عادالنه، صرفهاصالح  هاي زیر با اهدافی مانندبا توجه به اهميت بخش آب، پروژه

 است: وري منابع آب در دستور کار قرار گرفتهمصرف و افزایش بهره

 ایستگاه پمپاژ حاج مهديسازي تكميل خط انتقال و بهينه( 7

 (نخلستانکشاورزي شهرستان دشتستان )طرح طرح تحول اجراي ( 2

 هكتار گلخانه 779( احداث 9

 داريو آبخوان هاي آبخيزداريزمينی از طریق اجراي پروژه هاي زیر( تقویت سفره1

 

هایمزیتياستانتأکیدبرمحورهایتوسعهوحوزه-محورسوم

هاي شغلی دریامحور، افزایش صادرات غير نفتی و ارزآوري و امنيت تأکيد بر افزایش فرصتپروري: با ( آبزي7

ميليارد تومان  2759گذاري پروري )پرورش ميگو، ماهی و آرتميا( جمعاً با سرمایهپروژه آبزي 8غذایی، تعداد 

 است.ریزي شدهبرنامه

 7منابع مالی مورد نياز و همچنين ایجاد  طرح صنعتی با تأمين 1( صنعت: در این حوزه تكميل ظرفيت 2

 هاي نفتیجامد و مایع شهري و صنعتی و تبدیل به فرآورده مجتمع بازیافت هيدروکربنی احداثطرح فناورانه 

 نفر تعریف شده است. 999زایی بيش از گذاري و اشتغالميليارد تومان سرمایه 7259در مجموع با مبلغ 

 5هاي متعدد گردشگري استان و تأکيد بر گردشگري دریایی، تعداد ظرفيت ( گردشگري: با توجه به وجود9

نفر  792گذاري و اشتغال ميليارد تومان سرمایه 199طرح و پروژه گردشگري تكميلی و جدید جمعاً با بيش از 

 ریزي شده است. در شمال، مرکز و جنوب استان برنامه

 

مشارکتبخشخصوصي-محورچهارم

ميليارد  12گذاري بهداشت و سالمت، احداث کلينيک تخصصی و فوق تخصصی بوشهر با سرمایهدر حوزه 

متر مربع فضاي درمانی و  8599 کينيکلبينی شده است. با احداث این پيشبخش غيردولتی تومان توسط 

و کاهش تخصصی به مجموع فضاهاي درمانی استان اضافه خواهد شد. ارتقاء سطح خدمات درمانی به بيماران 

 باشد.هاي درمان از اهداف این طرح میهزینه

 



 
 

 

هاتأمینزیرساخت–محورپنجم

فارس را به خود اختصاص داده است، با هدف درصد از نوار ساحلی خليج 52با توجه به اینكه استان بوشهر 

فازهاي توسعه پروژه به عنوان بخشی از  9هاي حمل و نقل دریایی و تجارت خارجی، تعداد توسعه زیرساخت

نفر در دستور کار  295ميليارد تومان و اشتغال مستقيم  981گذاري حدود بندر بوشهر در جزیره نگين با سرمایه

ميليون تن و افزایش  75ميليون تن به  5/1قرار گرفته است. افزایش ظرفيت تخليه و بارگيري بندر بوشهر از 

 باشد.ها میاز نتایج اجراي این پروژه TEUهزار  829به  TEUهزار  929ظرفيت کانتينري از 

 

محرومیتزدایي–محورششم

گذاري شده خانوار مددجوي کميته امداد امام خمينی )ره( هدف 2999در این محور، احداث مسكن براي 

واحد نيز در برنامه  7999واحد تعهدات سال اول، در دو مرحله تكميل و تحویل گردید و احداث  7999است که 

 قرار دارد. 7199و  7988هاي سال

در پایان از جناب آقاي محمدي زاده استاندار محترم و ریيس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر، 

هاي اجرایی، مجریان بخش خصوصی و همچنين از همكاران محترم در دبيرخانه مدیران و کارشناسان دستگاه

خاطر اهتمام ویژه در تهيه و تدوین مستندات و اطالعات این نشریه، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به 

 نمایم.قدردانی می
 

عليدرویشي

ریزیرییسسازمانمدیریتوبرنامه

 ودبیرستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانبوشهر
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تعریفاقتصادمقاومتي

هاي اقتصادي و غييرات در حال افزایش است، سيستمها و سرعت تکه ارتباطات، پيچيدگی در دنيایی

بينی پایين داشته و دانش بشر در  اجتماعی با مخاطرات بيرونی و خارج از اختياري روبرو هستند که قابليت پيش

آوري است که بتواند  اندک است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقاي تاب ها آنخصوص آثار و پيامدهاي 

در حال تغيير انطباق دهد، بدون اینكه ثبات  سرعت بهمخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط 

 و کارکرد خود را از دست بدهد.

در علوم  شده شناختهکه موضوع  -آوري ب تا بررسی ادبيات نظري در خصوص این موضوع نشانگر آن است که

ميالدي توسط اندیشمندان  2999و بعد از بحران مالی  اخيراً -باشد روانشناسی و ... می مهندسی، شهرسازي،

 است. قرارگرفته موردتوجهسياسی و اقتصادي بيشتر  هاي اجتماعی، حوزه

، این نوع اقتصاد معموالً در رویارویی و تقابل با اقتصاد اقتصاد مقاومتی بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان از

گيرد که منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه، ایستادگی می یک کشور قرار کننده مصرفوابسته و 

 بينی و اهداف دارد. سازي آن بر اساس جهانساختارهاي اقتصادي موجود و بومی رييدر تغنموده و سعی 

آوري  آن است که تاب هشداردهندههاي اخير  المللی بر اقتصاد ایران در سالهاي بين مآثار مخرب تحری

شدت در حال تالطم و  باشد و تحقق رشد پایدار در دنياي به هاي خارجی ضعيف می اقتصاد ملی در برابر اختالل

 عنوان بهرهبري  باشد، موضوعی که توسط مقام معظم آوري اقتصاد ملی می تغيير، مستلزم ارتقاي سطح تاب

 اقتصاد مقاومتی مطرح گردیده است.

را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی کردند و براي  "اقتصاد مقاومتی"(، یالعال مدظله) مقام معظم رهبري

را معرفی  "آمادگی کشور براي جهش"و  "فشار اقتصادي دشمنان"نياز اساسی کشور به کارآفرینی نيز دو دليل 

غالباً در برابر اقتصاد تحت  "اقتصاد مقاومتی"ایران تحت عنوان جمهوري اسالمی نمودند. رویكرد اقتصادي 

 .شود ه میسيطره غرب دید

در ابالغيه مقام معظم رهبري به رؤساي  شده انيبهاي کلی اقتصاد مقاومتی و نكات  مطالعه دقيق سياست

 اسفندماه 29نظام در تاریخ  مسئوالنهاي مذکور براي  ر تبيين سياستگانه و همچنين بيانات ایشان د قواي سه

آوري ملی در  ارتقاي تاب کاهش شكنندگی و ،ها بيانگر این نكته است که رویكرد حاکم در این سياست 7982

کشورها در  آوري و تجربيات سایر باشد. لذا مباحث مطرح در خصوص تاب ساله کشور می 29انداز  مسير چشم

 تحقق آن بسيار مفيد و مؤثر باشد.هاي  اقتصاد مقاومتی و راهكار نييتبتواند در  میآوري ملی  ارتقاي تاب
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تعاریفرهبرمعظمانقالبازاقتصادمقاومتي:

سازي اقتصاد ملی در برابر مدیریتی است که ضمن مقاوم -اقتصاد مقاومتی، گفتمان و الگویی اقتصادي"

 گرا برونزا و ساز، مولد، درون رو، فرصت راندن نظام سلطه، پيش شكنی، با رویكرد عقب تهدیدات و توان تحریم

 ."است

ي در رو به رشد اقتصاد روند هماقتصاد مقاومتی، معنایش این است که ما یک اقتصادي داشته باشيم که "

 ”کاهش پيدا کند. ،پذیري اقتصاديکشور محفوظ بماند و هم آسيب

م رشد و دهد که حتی در وضعيت فشار هي که به یک ملت امكان و اجازه میاقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد"

 ."شكوفایی خودشان را داشته باشند

 

 هایپیشرویاقتصادمقاومتيچالشموانعو

 .خارجی گذاري داخلی و وجود عوامل متعدد بر ایجاد فضاي منفی براي جذب سرمایه (7

 .وجود موانع متعدد پيش روي توليد ملی (2

 .بخش توليد و توزیع در برخی از گروه کاالیی عدم وجود فضاي رقابتی در (9

 .ضرورت تشكيل نيروي انسانی کارآمد بيش از گذشته وري نيروي انسانی وپایين بودن سطح بهره (1

 .عدم تناسب آن با توليد افزایش نقدینگی و (5

 .هاي سرگردانوجود نقدینگی (8

 .کشور مستمر در تورم باال و (1

 .اختالالت متعدد در بازار ارزي کشور (9

 .سطح باالي بيكاري و عدم اشتغال پایدار (8

 .هاافزایش مستمر قيمت مسكن و اجاره (79

 .وابستگی شدید بودجه ساالنه کشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام (77

 .کسري بودجه مزمن و پایدار (72

 .سازي خصوصی و آزادسازيقانون اساسی در راستاي  11هاي اصل عدم اجراي کامل سياست (79

 .وجود نظام مالياتی ناکارآمد (71

 .رغم اجراي آنعليها ارانههدفمند نبودن ی (75

 .ناکارایی نظام پولی و بانكی (78

 .هاي بورسنوسانات متعدد درشاخص (71

 .هدفمند غيرهاي حمایتی و تعرفه ناکارآمد و وجود سياست (79

 .هاي زیرساختی و گمرکضعف (78

 .قطعات و فقدان الگوهاي مصرف بهينه تأمين (29
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 .بخش توليد موردنيازکاالهاي  تأمينمشكالت  (27

 .غيرنفتی به بخش ميعانات نفتی، گازي و پتروشيمیوابستگی صادرات  (22

 .کنندگانمصرف شده تضييعاز حقوق  مؤثر حمایت عدم (29

 .شودهاي اقتصادي می ریزي ها و برنامه گيري تصميم مواردي که موجب ایجاد ضعف در (21

 .هاي دولتی و غيردولتیفساد مالی در دستگاه مواجهه با عدم پيشگيري در (25

 .فساد اقتصادي (28

 .رویه بیواردات انجام  (21

 .توليدي هاي غيرسنگين براي فعاليت هاي مالياتعدم اعمال  (29

 .وانع تحقق اقتصاد مقاومتی استم یكی از عنوان بهبروکراسی اداري نيز  (28

 

 اهدافاقتصادمقاومتيضروریتحققراهکارهای

توليد را جهت گذاري براي اصالح الگوي مصرف است. مصرف، مقاومتی، سياست نقطه شروع اقتصاد الف(

کنند. رونق توليد داخلی و کاستن از وارداتی که گذاري را مشخص مید و این دو درکنارهم، جهت سرمایهده می

شود، موجب استقالل اقتصادي، قطع  تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهاي توليدي داخلی منجر می

عمل کرد که اقتصاد  يا گونه به. البته باید شود یمتر کالن در سطحوابستگی به خارج و ارتقاي تكنولوژي 

 مقاومتی به معناي تحميل فشار به مردم نباشد.

توليدات، کيفيت بهتر و خدمات بيشتر در رقابت با  شده تمامکاهش قيمت  ،ديدر تولوري افزایش بهره ب(

 .توليدات استراتژیک ژهیو بهتوليد ملی  توليدات خارجی و کاهش واردات، حمایت از

 .هاي اجتماعی ناشی از بيكاري در جامعههاي فقر و آسيبکاهش آمار بيكاري و خشكاندن ریشه ج(

اقتصاد داخلی و نيز  اي بخش توليد براي تحرک درههاي حمایتی پولی و مالی و بيمسازي سيستمفعالد( 

 .حمایت از صادرات کاالهاي غيرنفتی

کاهش واردات کاالهاي مصرفی با توجه به  يدرازا آالت نيماشافزایش واردات دانش فنی، خطوط توليد و  ه(

هاي دانش فنی و حمایت از شرکت ديو تولبا توليد علم  زمان هماطالعات،  در عصراهميت این نوع معامالت 

 .بنياندانش

تطبيق  قبال شاخص تورم و بينی و قابل مدیریت درتورم و برقراري یک نظام قابل پيشتوجه به معضل  و(

 .این فرآیند هاي بهينه درگيري سياستدستمزدها و نيز قيمت ارز در پي آن با سطح حقوق و

ال تحریم در برخی از کاالها، اعم محض بهکاالها به این معنا که  تأمين درروند ها فرصتتبدیل تهدیدها به  ز(

 در ییخوداتكاکامل یا حداقل  ییخودکفافناوري و صنعت و تجارت براي ایجاد  در حوزهدهی به عزم ملی شكل

 .این اقالم تأمينتوليد و 

تباطات اقتصادي با کشورها و برقراري ارتباطات خاص اقتصادي با برخی از کشورهاي دوست، گسترش ار ح(

 .تر کوچکاي و گسترش شرکاي تجاري از یک شریک عمده به چند شریک اي منطقههبلوک
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حميت ایرانی. ضمن آنكه براي تقویت اقتصادي ملی،  توليد ملی وقتصادي، گيري روحيه جهاد اشكل ط(

 تبيين دستاوردهاي اقتصاد مقاومتی در ،الزم است. هدف از این نوع دیپلماسی نيز "دیپلماسی اقتصاد مقاومتی"

شود، ولی هاي روزمره اقتصادي وارد می شاخصکاالي مصرفی و  در موردمقابل فشارهاي وارده است. فشارها 

و  ها يدر تكنولوژاوردهاي مقاومت کشور، دستاوردهایی استراتژیک و بلندمدت هستند، همچون خودکفایی دست

 . ... سياست خارجی و اي(، استقالل در)هسته هاي برترفناوري

سازي کاالهاي اساسی در ابعاد حجيم توسط دولت و سراف و ضایع کردن کاالها و ذخيرهخودداري از ا ي(

و هوشمند توسط مردم )مانند کشور سوئيس( حتی در زمان صلح و آرامش جهت  شده تیهداانبارهاي کوچک و 

 .امنيت غذایی مردم تأمين

 

هایاجرایياقتصادمقاومتيهبرنامتفکیکبخشي

محیطفعالیتاقتصادی

 هاي انسانی و علمی کشور امكانات و منابع مالی و سرمایهسازي و استفاده بهينه از  فعال 

  انيبن دانشپيشتازي اقتصاد 

 پذیري وري و رقابت رشد بهره 

 عادالنه عوامل توليد يتر سهم 

  پاسخگویی نظام مالی کشور به نيازهاي اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و تقویت بخش

 واقعی

  پذیري اقتصاد آسيبافزایش قدرت مقاومت و کاهش 

 سازي آن سازي اقتصاد و روانشفاف 

 گذاري سازي نظام توزیع و قيمت نشفاف و روا 

 افزایش پوشش استاندارد 

تجارتخارجي

  دفمند از صادرات کاالها و خدماتو ه جانبه همهحمایت 

 توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 

  کاالهاي وارداتی تأمينتنوع در مبادي 

بودجهدولت

 پذیري درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز مقابله با ضربه 

 هاي عمومی کشور جویی در هزینه صرفه 

 اصالح نظام درآمدي دولت و افزایش سهم درآمدهاي مالياتی 

 افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی 

گذاریسرمایه

 ها و کاالهاي اساسی افزایش توليد داخلی نهاده 

 امنيت غذا و درمان تأمين 

  ذخایر راهبردي نفت و گازافزایش 

  صنعت نفت و گاز افزوده ارزشتكميل زنجيره 

مصرف
 مدیریت مصرف 

 امنيت غذا و درمان تأمين 
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مدتکوتاههایعملیاتيسیاست

وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء   جهت افزایش توليد، اشتغال و بهره در ها یارانه اجراي هدفمندسازي (7

 .هاي عدالت اجتماعی شاخص

 .)مواد اوليه و کاال( توليد  و کيفی  کمی  برافزایشبا تأکيد   امنيت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي  تأمين (2

 .هاي عمومی کشور در هزینهجویی  صرفه (9

 محدود و خاص  کاهش وابستگی به کشورهاي  باهدف  وارداتی  کاالهاي  تأمينمبدأ   تنوع در کشورهاي  ایجاد (1

 .هاي کلی اصالح الگوي مصرف مدیریت مصرف با تأکيد بر اجراي سياست (5

 .پذیري در توليداي کيفيت و رقابتریزي براي ارتق ترویج مصرف کاالهاي داخلی همراه با برنامه (8

 .افزایش پوشش استاندارد براي کليه محصوالت داخلی و ترویج آن (1

 .هاي الزم تسهيل مقررات و گسترش مشوق (9

 .اي المللی و منطقه هاي بين ازمانهاي س استفاده از ظرفيت (8

 .همسایگان ویژه بهي منطقه و جهان توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشارکت با کشورها (79

 .براي تسهيل مبادالت در صورت نيازمبادالت تهاتري  سازوکاراستفاده از  (77

 .گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت (72

 .گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هدف باهدفایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات  (79

 .هاي اقتصادي در جهت حمایت از هدفاستفاده از دیپلماسی  (71

آن به  اي و تبدیل هاي علمی، آموزشی و رسانه در محيط ویژه بهتبيين ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازي آن  (75

 .رایج ملی گفتمان فراگير و

 .هاي نظارت بر بازار آمدسازي شيوهگذاري و روز سازي نظام توزیع و قيمتسازي و روان شفاف (78

هاي  مدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهيه طرح -هاي تحریم و افزایش هزینه براي دشمن رصد برنامه (71

 .ی و خارجیهاي داخل واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل

هاي پولی،  هاي فسادزا در حوزه ها و زمينه سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت سازي اقتصاد و سالم شفاف (79

 .تجاري، ارزي

گذاري و اشتغال مولد و  وري، کارآفرینی، سرمایه ، توليد ثروت، بهرهافزوده ارزشتقویت فرهنگ جهادي در ایجاد  (78

 .اشخاص داراي خدمات برجسته در این زمينهاعطاي نشان اقتصاد مقاومتی به 

  

بلندمدتهایعملیاتيسیاست

 .براي تجارت خارجی و ترانزیت هاي الزم گسترش خدمات ساختگسترش زیر (7

 .ریزي توليد ملی متناسب با نيازهاي صادراتی برنامه (2

انتخاب مشتریان راهبردي، ایجاد تنوع در  پذیري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق مقابله با ضربه (9

 .درفروشهاي فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی  روش
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و اولویت دادن به توليد محصوالت و  در اقالم وارداتی( ویژه به) ها و کاالهاي اساسی افزایش توليد داخلی نهاده (1

 .خدمات راهبردي

به نيازهاي اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی پاسخگویی  باهدفنظام مالی کشور   جانبه اصالح و تقویت همه (5

 .و پيشگامی در تقویت بخش واقعی

هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل  انتقال فناوري منظور بهتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور  (8

 .زهاي ضروري و منابع مالی از خارجنيا تأمينتوليد، صادرات کاال و خدمات و 

 .گذاري خارجی براي صادرات هتشویق سرمای (1

 .هاي نفتی ق و پتروشيمی و فرآوردهافزایش صادرات گاز، بر (9

اندازه دولت و  سازي منطقیهاي عمومی کشور با تأکيد بر تحول اساسی در ساختارها،  جویی در هزینه صرفه (8

 .هاي زائد و هزینه غيرضروريموازي و  هاي حذف دستگاه

 .افزایش سهم درآمدهاي مالياتیاصالح نظام درآمدي دولت با  (79

 سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت  افزایش ساالنه (77

 .مناسبو اقدامات  افزایی توانسی به هاي علمی، فنی و اقتصادي براي دستر ظرفيت کارگيري بهشناسایی و  (72

پذیري  رقابت، توانمندسازي نيروي کار، تقویت وري در اقتصاد با تقویت عوامل توليد رشد بهره دادن قرارمحور  (79

در جغرافياي هاي متنوع  ظرفيت و قابليت کارگيري بهها و  رقابت بين مناطق و استاناقتصاد، ایجاد بستر 

 .هاي مناطق کشور مزیت

با افزایش سهم  ویژه بهدر ایجاد ارزش،  ها آنب با نقش توليد تا مصرف متناس  عادالنه عوامل در زنجيره تري سهم (71

 .و تجربه سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقيت، کارآفرینی

هاي جمعی و  هاي اقتصادي با تسهيل و تشویق همكاري حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليتبه  (75

 .و متوسط درآمد کمتأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات 

سازي و اجراي نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوري  ، پيادهبنيان دانشپيشتازي اقتصاد  (78

بنيان و دستيابی  ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش منظور به

 .بنيان در منطقه اول اقتصاد دانش به رتبه

اثرگذاري در بازار جهانی نفت و گاز و تأکيد بر حفظ و توسعه  منظور بهگاز کشور  اهبردي نفت وافزایش ذخایر ر (71

 .در ميادین مشترک ویژه بههاي توليد نفت و گاز،  ظرفيت

 از طریق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد کاالهاي داراي بازدهی بهينه افزوده ارزشافزایش  (79

تأکيد بر برداشت افزوده باال با  باارزششاخص شدت مصرف انرژي( و توسعه صادرات مواد پایه نفتی  اساس بر)

 .عصيانتی از مناب

توسعه  منظور بههاي انسانی و علمی کشور  سازي کليه امكانات و منابع مالی و سرمایه شرایط و فعال تأمين (78

هاي  هاي اقتصادي با تسهيل و تشویق همكاري اليتکارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فع

 .درآمد و متوسط جمعی و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم
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 هایکلياقتصادمقاومتيسیاستابالغیه

انداز بيستهاي مقاومت اقتصادي و دستيابی به اهداف سند چشمرشد پویا و بهبود شاخص تأمين باهدف

زا، پيشرو و پذیر، فرصت ساز، مولد، دروناقتصاد مقاومتی با رویكردي جهادي، انعطافهاي کلی ساله، سياست

 گردد:گرا ابالغ میبرون

توسعه  منظور بههاي انسانی و علمی کشور سازي کليه امكانات و منابع مالی و سرمایهشرایط و فعال تأمين -7

هاي هاي اقتصادي با تسهيل و تشویق همكاريليتکارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعا

 .درآمد و متوسطجمعی و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم

سازي و اجراي نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوري بنيان، پيادهپيشتازي اقتصاد دانش -2

بنيان و دستيابی ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش منظور به

 .بنيان در منطقهبه رتبه اول اقتصاد دانش

وري در اقتصاد با تقویت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي کار، تقویت رقابترشد بهره قرار دادنمحور  -9

هاي متنوع در جغرافياي ظرفيت و قابليت يريکارگ بهها و ابت بين مناطق و استانپذیري اقتصاد، ایجاد بستر رق

 .هاي مناطق کشورمزیت

وري، کاهش شدت در جهت افزایش توليد، اشتغال و بهره ها ارانهاستفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي ی -1

 .هاي عدالت اجتماعیانرژي و ارتقاء شاخص

با  ژهیو بهها در ایجاد ارزش، تا مصرف متناسب با نقش آن ديتول رهيزنجعادالنه عوامل در  يتر سهم -5

 .هارت، خالقيت، کارآفرینی و تجربهافزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، م

و اولویت دادن به توليد  در اقالم وارداتی( ژهیو به) و کاالهاي اساسی ها نهادهافزایش توليد داخلی  -8

وابستگی به  کاهش باهدفکاالهاي وارداتی  تأمينمحصوالت و خدمات راهبردي و ایجاد تنوع در مبادي 

 .کشورهاي محدود و خاص

کيفی توليد )مواد اوليه و  کمی و شیبرافزاامنيت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکيد  تأمين -1

 .کاال(

هاي کلی اصالح الگوي مصرف و ترویج مصرف کاالهاي داخلی تأکيد بر اجراي سياست مدیریت مصرف با -9

 .پذیري در توليدریزي براي ارتقاء کيفيت و رقابتهمراه با برنامه

پاسخگویی به نيازهاي اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در  باهدفمالی کشور  نظام جانبه همهاصالح و تقویت  -8

 .قویت بخش واقعیلی و پيشگامی در تاقتصاد م

و با خالص ارزآوري مثبت  افزوده ارزش تناسب بههدفمند از صادرات کاالها و خدمات  جانبه همهحمایت  -79

 از طریق:

 .هاي الزمتسهيل مقررات و گسترش مشوق -

 .ازيموردنهاي گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت -

 .صادراتگذاري خارجی براي تشویق سرمایه -
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هاي بخشی پيوندو تنوعدهی بازارهاي جدید شكلصادراتی، ریزي توليد ملی متناسب با نيازهاي برنامه -

 .با کشورهاي منطقه ژهیو بهاقتصادي با کشورها 

 .براي تسهيل مبادالت در صورت نيازمبادالت تهاتري  سازوکاراستفاده از  -

 .ایدار سهم ایران در بازارهاي هدفگسترش پ باهدفایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات  -

هاي پيشرفته، گسترش و انتقال فناوري منظور بهتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور  -77

 ج.نيازهاي ضروري و منابع مالی از خار تأمينتسهيل توليد، صادرات کاال و خدمات و 

 پذیري اقتصاد کشور از طریق:افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسيب -72

 همسایگان. ژهیو بهتوسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان  -

 .هاي اقتصادياستفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف -

 .ايو منطقهالمللی هاي بينهاي سازماناستفاده از ظرفيت -

 پذیري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:مقابله با ضربه -79

 .انتخاب مشتریان راهبردي -

 .هاي فروشایجاد تنوع در روش -

 .درفروشمشارکت دادن بخش خصوصی  -

 .افزایش صادرات گاز -

 .افزایش صادرات برق -

 .افزایش صادرات پتروشيمی -

 .هاي نفتیافزایش صادرات فرآورده -

اثرگذاري در بازار جهانی نفت و گاز و تأکيد بر حفظ  منظور بهافزایش ذخایر راهبردي نفت و گاز کشور  -71

 در ميادین مشترک. ژهیو بههاي توليد نفت و گاز، و توسعه ظرفيت

راي از طریق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد کاالهاي دا افزوده ارزشافزایش  -75

صادرات برق، محصوالت پتروشيمی و فرآورده باال بردنبازدهی بهينه )بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي( و 

 هاي نفتی با تأکيد بر برداشت صيانتی از منابع.

سازي اندازه تحول اساسی در ساختارها، منطقی  هاي عمومی کشور با تأکيد برجویی در هزینهصرفه -78

 هاي زائد.ي و هزینهرضروريغهاي موازي و دولت و حذف دستگاه

 اصالح نظام درآمدي دولت با افزایش سهم درآمدهاي مالياتی. -71

صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه  ساالنه سهمافزایش  -79

 به نفت.

هاي هاي فسادزا در حوزهها و زمينهفعاليت سازي آن و جلوگيري از اقدامات،سازي اقتصاد و سالمشفاف -78

 . پولی، تجاري، ارزي و ...
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گذاري و اشتغال وري، کارآفرینی، سرمایه، توليد ثروت، بهرهافزوده ارزشتقویت فرهنگ جهادي در ایجاد  -29

 مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص داراي خدمات برجسته در این زمينه.

اي و هاي علمی، آموزشی و رسانهدر محيط ژهیو بهآن  يگفتمان سازتبيين ابعاد اقتصاد مقاومتی و  -27

 تبدیل آن به گفتمان فراگير و رایج ملی.

سازي و بسيج پویاي همه هاي کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگدولت مكلف است براي تحقق سياست -22

 دارد:امكانات کشور، اقدامات زیر را معمول 

هاي علمی، فنی و اقتصادي براي دسترسی به توان آفندي و اقدامات کارگيري ظرفيتشناسایی و به -

 مناسب.

 هاي تحریم و افزایش هزینه براي دشمن.رصد برنامه -

هاي واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهيه طرح -

 هاي داخلی و خارجی.اختاللمخاطرات و 

 هاي نظارت بر بازار.گذاري و روزآمدسازي شيوهسازي نظام توزیع و قيمتشفاف و روان -29

 افزایش پوشش استاندارد براي کليه محصوالت داخلی و ترویج آن. -21
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مليارتقاییهاطرحعناوین رئیسسازمانمدیریتیوربهرهبرنامه یزیربرنامه)رئیس: -کشور

 ایران(یوربهرهدبیر:سازمانملي

 نيروي کار )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( يور بهرهطرح ارتقاء  (9

 وزارت امور اقتصادي و دارایی() هیسرما يور بهرهطرح ارتقاء  (2

 انرژي )وزارت نفت( يور بهرهطرح ارتقاء  (9

 آب )وزارت جهاد کشاورزي( يور بهرهطرح ارتقاء  (0

 در زنجيره توليد و مصرف گندم، آرد و نان )وزارت صنعت، معدن و تجارت( يور بهرهارتقاي  طرح (3

()رئیس:وزیراموريرنفتیغ)توسعهصادراتاقتصادیيگرابرونبرنامهمليپیشبردیهاطرحعناوین

 دبیر:اموراقتصادکالن(-اقتصادودارایي

 سازمان توسعه تجارت ایران() یرنفتيغطرح توسعه صادرات  (9

 اقتصادي و فنی ایران( يها کمکو  يگذار هیسرماسازمان ) یخارج يگذار هیسرماطرح جذب  (2

 وزارت امور خارجه() ياقتصادطرح دیپلماسی  (9

صنعتی ویژه -صادراتی مناطق آزاد )شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري يها تيظرفطرح توسعه  (0

 اقتصادي(

 (يشهرساز ووزارت راه ) تیترانزتجارت خارجی و  يها رساختیزطرح توسعه  (3

معاونت ) انيبن دانشو صادرات محصوالت و خدمات  الملل نيبرح توسعه تعامالت فناورانه با اقتصاد ط (1

 (جمهور سيرئعلمی و فناوري 
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 )یهاطرحعناوین ملي تولید توان ارتقای ملي رئیسسازمانیيزادرونبرنامه )رئیس: اقتصاد(

دبیر:معاونتتوسعهامورتولیدی(-کشوریزیربرنامهمدیریت

 طرح تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(  (9

 استاندارد ایران(طرح گسترش پوشش استاندارد )سازمان   (2

 طرح امنيت غذایی و توليد محصوالت راهبردي )وزارت جهاد کشاورزي(  (9

 اقتصاد )وزارت امور اقتصادي و دارایی( يریپذ رقابتطرح توسعه   (0

 منابع مالی )وزارت امور اقتصادي و دارایی( نيتأمطرح تقویت نظام   (3

و  یدست عیصناسازمان ميراث فرهنگی، )، فرش و گردشگري یدست عیصناطرح توسعه توليد   (1

 گردشگري(

کنترل واردات( متناسب با توان داخلی کشور )وزارت صنعت، معدن و ) يتجار يها استيسطرح   (3

 تجارت(

 طرح توسعه و نوسازي صنایع کشور )وزارت صنعت، معدن و تجارت(  (8

 طرح توسعه معدن و صنایع معدنی )وزارت صنعت، معدن و تجارت(  (1

 )وزارت کشور( ها استانکردن  ریپذ رقابتطرح   (91

کشور )سازمان مدیریت و  يها تیمزمتنوع در جغرافياي  يها تيقابلو  ها تيظرف يريکارگ بهطرح   (99

 کشور( يزیر برنامه

 پولی و اعتباري )بانک مرکزي( يها استيسطرح   (92
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 وزیریهاطرحعناوین )رئیس: اجتماعي عدالت توسعه و اقتصاد کردن بنیان عدالت ملي برنامه

 (ستیزطیمح،آمایشسرزمینویزیربرنامهدبیر:امور-تعاون،کارورفاهاجتماعي

 کشور( يزیر برنامهو عدالت سرزمينی )سازمان مدیریت و  يا منطقهطرح عدالت بين   (9

 کشور( يزیر برنامهسازمان مدیریت و ) نفالاستفاده از  طرح تحقق عدالت بين نسلی و چگونگی  (2

 کشور( يزیر برنامهسازمان مدیریت و ) نيمحرومفقرا و  يتوانمندسازطرح   (9

 بر سرمایه انسانی )وزارت امور اقتصادي و دارایی( ديتأکطرح سهم بري عادالنه عوامل توليد با   (0

برنامهمليبرقراریانضباطماليدربخشعموميوقطعوابستگيبودجهبهنفتیهاطرحعناوین

 دبیر:امورتلفیقبودجه(-کشوریزیربرنامه)رئیس:رئیسسازمانمدیریت

 (يزیر برنامهسازمان مدیریت و ) عملكردمبتنی بر  يزیر بودجهطرح اجراي   (9

 مالياتی(سازمان امور ) دولتطرح پایداري منابع درآمدي   (2

 (يزیر برنامهدولت )سازمان مدیریت و  ساختار واندازه  يساز نهيبهطرح   (9

 (ییدارا وطرح اصالح ساختار مالی دولت )وزارت اقتصاد   (0

 (يزیر برنامهسازمان مدیریت و ) ها استان ییخوداتكاطرح تقویت   (3

سازمان مدیریت و ) انيبن دانشو سرمایه دولت و خدمات  يا نهیهزبودجه  يساز شفافطرح   (1

 (يزیر برنامه

طرح افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعی تا قطع   (3

 (يزیر برنامهکامل وابستگی بودجه به نفت )سازمان مدیریت و 
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وزارتصنعتمعدنتجارتانیبندانشبرنامهمليتوسعهاقتصادیهاطرحعناوین دبیر:-)رئیس:

 امورتحقیقاتوفناوری(

 وزارت علوم و تحقيقات و فناوري() جامعهکردن اقتصاد و  انيبن دانشطرح   (9

 (جمهور سيرئطرح افزایش روند رشد و نوآوري )معاونت علمی و فناوري   (2

رئیسسازمانیسازفرهنگبرنامهمليگفتمانسازیویهاطرحعناوین اقتصادمقاومتي)رئیس:

 دبیر:امورفرهنگ،گردشگریوورزش(-جمهوریاسالميایرانیمایصداوس

 کشور( يزیر برنامهسازمان مدیریت و ) همراهطرح دولت الكترونيک و   (9

 کشور( يزیر برنامهسازمان مدیریت و ) يجهادطرح تقویت فرهنگ مدیریت   (2

 (ییدارا و ياقتصاد اموروزارت ) خانوارهاطرح اصالح رفتارهاي فعاالن اقتصادي و  (9

 اسالمی( ارشاد وطرح گفتمان سازي و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی )وزارت فرهنگ   (0

-اقتصاد)رئیس:وزارتاموراقتصادودارایيیسازسالمویسازشفافبرنامهمليیهاطرحعناوین

 دبیر:معاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانساني(

جمهوري  مايصداوسجمعی و مشارکت آحاد مردم در اقتصاد )سازمان  يها يهمكارطرح تشویق   (9

 اسالمی ایران(

 وزارت کشور() ینيرزمیزطرح مبارزه با اقتصاد   (2

 (ییدارا و ياقتصاد اموروزارت ) ياقتصادو مبارزه با فساد مالی، اداري و  يساز شفافطرح   (9

 اسالمی( ارشاد وطرح توسعه اقدامات فرهنگی مبارزه با فساد )وزارت فرهنگ   (0

 وزارت دادگستري() تيمالكتوسعه و حمایت از مالكيت فكري و معنوي و امنيت حقوق   (3
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یهاطرحعناوین تکمیلزنجیره گاز توسعهيدستنییپابرنامهمليتوسعهظرفیتتولیدنفتو و

 دبیر:امورانرژی(-بازار)رئیس:وزیرنفت

 طرح توسعه صنایع مبتنی بر نفت و گاز )وزارت نفت(  (9

 وزارت نفت() یجهاننفتی در بازارهاي  يها فرآوردهطرح افزایش سهم تجارت نفت و گاز و  (2

 هدف )وزارت نفت( يخربازارهاطرح ایجاد تنوع   (9

 وزارت نفت() گازو  فتدرنطرح توسعه فناوري و تحقيق و پژوهش   (0

 در بازارهاي جهانی )وزارت نفت( ياثرگذار منظور بهطرح ایجاد ذخایر راهبردي   (3

 طرح افزایش ظرفيت توليد نفت و گاز ميادین مشترک )وزارت نفت(  (1



دبیر:امور-جمهورسیرئ)رئیس:معاوناجرایيهاارانهییهدفمندسازبرنامهمليیهاطرحعناوین

 اقتصادکالن(

توليد کاال و خدمات )سازمان مدیریت و  يها تيفعالطرح استفاده از ظرفيت هدفمندي یارانه در  (9

 ریزي کشور( برنامه

 ياقتصاد اموروزارت ) یمصرفبراي کاهش ميزان یارانه  یمتيققيمتی و غير  يابزارهااز  يريگ بهرهطرح  (2

 (ییدارا و

امور-برنامهمليمردميکردناقتصاد)رئیس:وزیراموراقتصادیودارایيیهاطرحعناوین دبیر:

 مردمي(یهامشارکت،شوراهاوتوسعههابنگاه

 (ییدارا و ياقتصاد اموروزارت ) یخصوصطرح توانمندسازي بخش   (9

 (ییدارا و ياقتصاد اموروزارت ) یردولتيغبه بخش  ها تيفعالطرح اصالح نظام مالی براي واگذاري   (2

 (ییدارا و ياقتصاد امور)وزارت 11ابالغی اصل  يها استيسطرح تداوم و تسریع اجراي   (9
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اقتصادي اجتماعی  يها يتصدطرح محدود کردن نقش و وظایف دولت به امور حاکميتی و   (0

 (ییدارا و ياقتصاد اموروزارت ) ریناپذ اجتناب

 (ییدارا و ياقتصاد اموروزارت ) عمران يها طرحطرح کاهش نقش دولت در اجراي   (3

 یهاطرحعناوین ملي یهااستیسبرنامه یارزوپولي جمهوریکلسیرئ)رئیس: بانکمرکزی

 اسالميایران(

 (مرکزي بانک) کشورطرح ارتقاي کارایی، شفافيت و نظارت در بازار پول   (9

 بانک مرکزي() یمقاومتاقتصاد  اقتضائاتارزي سازگار با  يها استيسطرح تنظيم   (2

 
 

 وظایفستادفرماندهياقتصادمقاومتي

قتصاد هاي ابالغی مقام معظم رهبري راجع به ا در اجراي سياست 28/98/7981در جلسه  رانیوز ئتيه 

 :و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب کرد صد کیمقاومتی و به استناد اصل 

ها، ستاد  هاي اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عمليات اجرایی آن منظور بررسی، تصویب و راهبري برنامه ـ به 7

جمهور و با عضویت وزراي امور اقتصادي و دارایی،  راهبري و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئيس

فت، نيرو، کشور، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح، صنعت، معدن و تجارت، ن

ریزي کشور، رئيس  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوري اطالعات، رئيس سازمان مدیریت و برنامه

جمهوري اسالمی ایران،  يمايصداوسدستی و گردشگري، رئيس سازمان  سازمان ميراث فرهنگی، صنایع

جمهور، معاون علمی و فناوري  کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، معاون امور مجلس رئيس رئيس

جمهور و رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به  جمهور، مشاور اقتصادي رئيس رئيس

 :گردد  با وظایف زیر تشكيل می ،انتخاب رئيس ستاد

هاي  هاي اجرایی ملی و استانی در چارچوب سياست هاي عملياتی دستگاه هماهنگی جهت تدوین برنامه -الف

 هاي مصوب ستاد نيازهاي اجراي برنامه تأمينکلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهاي مربوط به پيگيري 

ي تحقق اقتصاد مقاومتی هاي اجرایی و نهادهاي عمومی غيردولتی برا هاي عملياتی دستگاه دریافت برنامه -ب

 ها و بررسی تصویب آن

 ها گيري منظم از اجراي برنامه گزارش -ج

 مشكالت براي تسهيل در امور وفصل حلاعمال نظارت و مداخله جدي در موارد قصور و  -د

 هاي اقتصاد مقاومتی رسانی مناسب از روند پيشرفت برنامه اطالع -هـ
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 یاتيعملکلی اقتصاد مقاومتی براي هاي  ایی مختلف مجري سياستهاي اجر ایجاد هماهنگی بين دستگاه -و

 برنامه مصوب کردن

 شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانين و مقررات مغایر -ز

 ها براي تخصيص بهينه منابع محدود منظور تشخيص و تعيين اولویت مناسب به سازوکارایجاد  -ح

نظر   هاي تخصصی حسب کارگروه .شود جمهور انتخاب می ـ دبير ستاد توسط معاون اول رئيس 7تبصره 

 .شود جمهور در حوزه دبيرخانه ستاد تشكيل می معاون اول رئيس

هاي کلی اقتصاد مقاومتی و براي هماهنگی با سایر قوا، نيروهاي  پيگيري تحقق سياست منظور بهـ  2تبصره 

رئيس اول مجلس  مربوط حسب مورد از نایبهاي  ها در اجراي برنامه مسلح و بخش غيردولتی و مشارکت آن

شوراي اسالمی، معاون اول قوه قضایيه، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، رئيس بنياد مستضعفان، رئيس اتاق 

ره( براي شرکت در جلسات )بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي ایران و رئيس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

 .شود ستاد دعوت می

هاي اداري، دریافت و بررسی پيشنهادها، تهيه دستور  اي ستاد، هماهنگی انجام امور دبيرخانه منظور بهـ  2

، دبيرخانه ستاد با انیرسانی و آموزش متصد گيري، اطالع جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصميمات، گزارش

 .شود مسئوليت دبير ستاد تشكيل می

اي و استانی اقتصاد مقاومتی و اجراي مصوبات ستاد راهبري و  منطقه هاي تهيه و اجراي برنامه منظور بهـ  9

هاي متناظر  ساي دستگاهؤن با مسئوليت استاندار و عضویت رمدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی در هر استا

 .شود عضو ستاد مرکزي تشكيل می

ود را با همكاري و هماهنگی هاي عملياتی اقتصاد مقاومتی استان خ اند برنامه ـ استانداران موظف 1

وليت پایش، نظارت و ؤت اقتصاد مقاومتی ارائه کنند. مسربط تهيه و به ستاد راهبري و مدیری هاي ذي دستگاه

 .باشد هاي ادواري بر عهده استانداران می هاي عملياتی استانی و ارسال گزارش بندي برنامه پيگيري اهداف و زمان

هاي پيگيري، پایش و ارزیابی اجراي آن توسـط دبيرخانه تهـيه  ، شاخص برنامهـ فرآیندهاي تفصيلی توليد  5

 .رسد و به تصویب ستاد راهـبري و مدیـریت اقتصاد مقاومتی می
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استانجغرافیایيموقعیت

 نيب  کیبارنواري  صورت به لومترمربعيک 89/29299استان بوشهر در جنوب غربی ایران با مساحتی برابر با 

دقيقه  78درجه و  21(. گستره جغرافيایی استان بين 7است )نقشه  قرارگرفتههاي زاگرس  و کوهپایه فارس جيخل

دقيقه طول شرقی در امتداد  51درجه و  52دقيقه تا  8 درجه و 59دقيقه عرض شمالی و  71درجه و  99تا 

 است. شده واقعجنوب شرقی  -شمال غربی

 

، کشورهاي آسياي جنوب فارس جيخلکيلومتر مرز آبی از دیرباز با اکثر کشورهاي حوزه  879استان بوشهر با 

تعطيلی بنادر خرمشهر و شهيد شرقی و شرق دور سابقه دیرینه در امر تجاري و بازرگانی داشته است. به هنگام 

 .ه استرجایی، نقش بندر بوشهر در مبادالت تجاري کشور بسيار ارزنده بود

 ( استان بوشهر از شمال به استان خوزستان و7981بر اساس آخرین نقشه تقسيمات کشور )وزارت کشور، 

به استان فارس و قسمتی از استان هرمزگان، از مشرق احمد، از جنوب به خليجقسمتی از استان کهگيلویه و بویر

درصد از مساحت کل کشور را به خود  1/7استان بوشهر حدود فارس محدود است. فارس و از مغرب به خليج

ي در سال سرشمار آخرین جینتا قمطاب .شود یاستان کشور محسوب م نيوسعت نوزدهم ازنظراختصاص داده و 

 79از برخوردار استان بوشهر  درمجموع، از شهرستان کنگان عسلویه شهرستانو با منفک شدن  7985

 985و  شهر 19در استان بوشهر شامل  یانسان هاي گاهسكونت نيدهستان است. همچن 52 بخش، 21شهرستان، 

 است. پارچه آبادي داراي سكنه

 

و  برگرفتهرا در  لومترمربعيک 98/8921برابر با  یشهرستان استان، دشتستان است که مساحت نیتر بزرگ

( 7نقشه )شود.  یشهرستان محسوب م نیتر کوچک عنوان به لومترمربعيک 87/577با  زيشهرستان کنگان ن

 دهد. هاي آن را نشان می هاي استان بوشهر و تقسيمات مربوط به دهستان موقعيت شهرستان
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 مربوط به دهستان : موقعیت شهرستان های استان بوشهر وتقسیمات(1)نقشه
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1911: تقسیمات استان بوشهر تا سطح دهستان در پایان سال 1جدول   

مساحتشهرستان
 (لومترمربعيک)

تعداددهستانتعدادشهرتعدادبخش

 5 4 9 81/7988 بوشهر

 1 9 2 99/7829 تنگستان

 72 8 8 98/8921 دشتستان

 1 1 9 28/5921 دشتی

 8 5 9 17/2285 دیر

 1 2 2 27/7122 دیلم

 1 9 2 87/577 کنگان

 2 2 2 17/7999 گناوه

 5 1 2 95/7111 جم

 1 1 2 71/889 عسلویه

 52 19 21 89/29299 کل استان
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استانيجمعیتتحوالتتحلیل

را داشته  درصد از جمعيت کشور 7418، نفر 7789199با دارا بودن جمعيت  7985استان بوشهر در سال 

که ثابت  7915و  7985 يها دههدر  جز بهاین سهم  ،گرددمالحظه می 2شماره که در جدول  طور همان. است

 7915. بر اساس این جدول سهم استان از جمعيت کشور در سال داشته استدیگر افزایش  يها دهه، در بوده

 ازنظررا  22استان کشور رتبه  97درصد بوده است که در بين  7418 برابر با 7985درصد و در سال  9489 معادل

 .دن جمعيت به خود اختصاص داده استدارا بو

 

، جمعيت کشور و استان بوشهر در این سال به 7985نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسكن  بر اساس

براي  7989-85ي ها سالمتوسط نرخ رشد ساالنه جمعيت در نفر بوده است.  7789199و  18828219 ترتيب

هاي کشور، استانبا است. در مقایسه  آمده دست بهدرصد  1/2درصد و براي استان بوشهر  21/7 کل کشور

به ترتيب  بعدازآندرصد بوده و  21/1بيشترین متوسط رشد ساالنه شهري مربوط به استان هرمزگان با مقدار 

درصد،  99/2 با سمنان و 72/9 چهارمحال و بختياري ،19/9 بوشهر ،77/1جنوبی با  هاي خراساناستان

استان خراسان جنوبی که به عبارتی بعد از  .اندهبيشترین متوسط رشد ساالنه جمعيت را به خود اختصاص داد

، نرخ رشد استان بوشهر باالترین نرخ رشد جمعيتی بوده است که از دالیل عمده آن ایجاد باشد یمدرصد  92/9

 باشد.در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی و جذب مهاجرین در این منطقه میي شغلی ها فرصت
 

و مقایسه با کل کشور 1949-19 یها سالجمعیت استان بوشهر طی : 2جدول   

 7985 7989 7995 7915 7985 7955 7915 شاخص/سال
استان  جمعيت

 بوشهر
257827 958278 872799 119815 998281 7992818 7789199 

کل  جمعيت

 کشور
25199122 99199111 18115979 89955199 19185192 15718888 18828219 

سهم جمعيت 

استان از کل 

 کشور

9489 7498 7421 7421 7428 7491 7418 
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هاتوزیعجمعیتاستانوشهرستان

نفر  7789199داراي  شهرستان ده با ، استان بوشهر7985بر اساس نتایج سرشماري نفوس و مسكن سال 

. به لحاظ توزیع و پراکندگی داشته استدرصدي  79قبل رشد  سرشماريباشد که نسبت به جمعيت می

استان در شهرستان بوشهر  درصد جمعيت 2541 ،گرددمشاهده می 9 شماره که در جدول طور همانجمعيت 

بيشترین مساحت را در بين  لومترمربعيک 98/8921شهرستان دشتستان که با داشتن  ازآن پس .باشندساکن می

است. شهرستان دیلم با  داده يجادرصد از جمعيت استان را در خود  2741 که باشدهاي استان دارا میشهرستان

 باشد.درصد( را دارا می 9جمعيت استان )نفر جمعيت کمترین سهم از  91929

 
1919برحسب خانوار، جنس و شهرستان: آبان  استان جمعیت: 9جدول   

 شهرستان
جمع

زنمرد جمعیت خانوار

 512819 829122 7789199 927928 کلاستان

 715992 759572 289581 95529 بوشهر

 91198 99819 18198 22999 تنگستان

 99519 98599 19957 78881 جم

 721978 721297 252911 19819 دشتستان

 19799 19278 98978 21111 دشتي

 28978 99188 89872 78199 دیر

 71711 71857 91929 8958 دیلم

 22978 57812 19859 78188 عسلویه

 99199 88917 791997 21919 کنگان

 59858 57925 792191 29797گناوه
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شهرستان  بعدازآناست.  قرارگرفتهشهر، در رتبه نخست  8شهر استان بوشهر، شهرستان دشتستان با  19از 

 شهر 9با  هاي تنگستان و کنگانشهر، شهرستان 1، دشتی، جم و عسلویه با ي بوشهرها شهرستانشهر،  5دیر با 

 .باشندمیشهر  2 داري هرکدام و گناوههاي دیلم و شهرستان

 

داراي باالترین جمعيت  ،نفر جمعيت 229591استان بوشهر، بندر بوشهر با جمعيتی در ميان شهرهاي  ازنظر

 اند.داراي کمترین جمعيت شهري بوده نفر 2795 با جمعيت برابر با بوشكانشهري استان بوشهر و شهر 

 29 که يطور به ،روبرو هستند یتيجمع کماستان بوشهر با تراکم  شهرهاي طبقات جمعيت شهري، برحسب

نفر  229591شهر استان بوشهر تنها بندر بوشهر با  19اند. از ميان هزار نفر جمعيت داشته 79شهر استان زیر 

 اند.، باالي صد هزار نفر جمعيت داشته7985نفر در سال  779581و شهر برازجان با  جمعيت
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1919های جمعیتی استان بوشهر در سال شاخص :4جدول   

شهریواحد بوشهراستان
روستایيوغیر

ساکن
جمع

 7789199 921115 995855 نفر جمعيت کل

 829122 799298 191578 نفر مرد

 512819 711298 989198 نفر زن

 927928 91997 291925 خانوار تعداد خانوار

 9/8 9/8 9/5 نفر بعد خانوار

 2/1 9/7- 9/5 درصد 85-89نرخ رشد ساليانه 

 799 29/7 17/8 درصد ي/ روستاییشهر

89/29299 … … لومترمربعيک مساحت استان  

 در واحد سطح تراکم
نفر به 

 لومترمربعيک
… … 59 

 مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

 

پراکندگيمراکزعمدهفعالیتدراستان

کشاورزی(الف

 ؛نمایددر استان بوشهر به دو شكل عمل می کشاورزيحوزه 

شود که سابقه زیادي در هاي وسيعی را در استان شامل میسنتی نخلستان طور بهدات باغی که تولي ؛اول

 شود.حدود در استان بوشهر دیده میم صورت بهنيز ها ت مرکبات در وسعت کمتر و تاکستاناستان دارد. باغا

فرنگی است که محصول گوجه ازجملهجات گندم و جو، تنباکو، کنجد و صيفی محصوالت زراعی نظير ؛دوم

 کند.زراعت آبی استان بازي می خارج فصل آن یا محصوالت زمستانه نقش مهمی در بخش

برداري کشاورزي واحد بهره 82591، در استان بوشهر 7989بر اساس اطالعات سرشماري کشاورزي سال 

بوده ري و پرورش دام کوچک هاي زراعت، باغدابرداريها مربوط به بهرهبرداريوجود داشته است. بيشترین بهره

-برداريکمترین سهم از بهره نيب نیدراپرورش دام بزرگ قرار دارند.  هاي بعدي پرورش ماکيان وو در رتبه است

طور نسبی در اکثر پرورش ماهی تعلق داشته است. چنين روندي به به ازآن پسو  زنبورعسلها به پرورش 

 هاي استان نيز حاکم است.شهرستان

هاي کشاورزي برداريبهرهتستان بيشترین سهم را در شهرستان دش هاي استان بوشهر،شهرستاندر بين 

با  بعدازآن. بوده استو سپس باغداري  زنبورعسلرش برداري این شهرستان در پرو. بيشترین بهرهداشته است

داشته برداري را بيشترین بهره يا گلخانهتوليد  نهيدرزماختالف شهرستان دشتی قرار دارد که این شهرستان 

تا شهرستان باعث گردیده  نیدر ا. شهرستان تنگستان در رتبه بعدي قرار دارد. دارا بودن بيشترین مرز آبی است

همچنين وجود نخيالت فراوان در  .در شهرستان تنگستان مستقر باشد ،سهم عمده پرورش ماهی استان

ها پس از پرورش ماهی برداريشهرستان در بهرهشهرستان تنگستان سبب شده باغداري بيشترین سهم این 

باشد. در شهرستان ماکيان به روش سنتی نيز رایج می در این شهرستان پس از باغداري، پرورش نيهمچنباشد. 

باشد. زراعت در این شهرستان برداري مربوط به بخش زراعت می، بيشترین سهم بهرهگناوه در بخش کشاورزي

 باشد.میکاري دیم صورت بهمربوط به کاشت گندم و  بيشتر

شته است و هاي کشاورزي دابرداريکمتر سهمی در بهره يوادارسياسی مرکزیت  ليبه دلشهرستان بوشهر 

باشد. شهرستان دیر نيز در زمينه هاي کشاورزي در پرورش ماکيان به روش سنتی میبيشترین سهم از فعاليت

اي در این شهرستان توليد گلخانهکه  با این تفاوت ،داشته استکشاورزي سهمی مشابه شهرستان بوشهر 

سهم کمی در  ، عسلویه و دیلم قرار دارند کههاي کنگانشهرستان ها نیازا پسداشته است.  بيشترین سهم را

 اند.زمينه کشاورزي داشته
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(صنعتب

. اند شدهي مختلف صنایع از شمال تا جنوب استان گسترده ها گروهطيفی از  صورت بهصنایع در استان بوشهر 

در گذار از شمال به جنوب  ،که تنوع در نوع صنایع دهد میي نوع صنایع موجود در این گستره نشان ها یبررس

. شده است واقعپيرامونی شهر بوشهر  حوزهي مرکزي و در ها بخشترین تنوع صنایع در  استان متغير است. بيش

دهد که نظام  این امر نشان می که يطور بهابد یکاهش می شدت بهشمالی استان تعداد صنایع ي ها بخشدر 

ص نيافته است. بخش جنوبی استان با توجه به تمرکز صنایع يصنعت تخص  ي نهيدرزمفعاليتی بخش شمالی 

 نفت و گازي به این سمت گرایش داشته است.

هاي  از فعاليت اند عبارتبه ترتيب  افزوده ارزشتوليد  ازنظرهاي صنعتی  فعاليت نیتر مهمدر استان بوشهر 

، ساخت سایر مانند الستيک و پالستيک ونقل حملساخت مواد و محصوالت شيميایی، ساخت سایر تجهيزات 

ها بيشترین سهم را عاليتاز بين این ف محصوالت کانی غيرفلزي و ساخت محصوالت غذایی و انواع آشاميدنی.

تان هاي صنعتی است. بيشترین کارگاههاي ساخت و محصوالت شيميایی به خود اختصاص داده اسفعاليت

 باشند.بوشهر در نقاط شهري مستقر می

باشند اما سهم شهرستان بوشهر از دیگر استان بوشهر مستقر می يها شهرستانصنایع شيميایی در همه 

دشتستان و سپس کنگان در رتبه بعدي محصوالت شيميایی قرار دارند.  بعدازآن .باشد یمبيشتر  ها شهرستان

با اختالف  ازآن پسباشند. صنعتی استان در شهرستان بوشهر میمحصوالت غذایی بيشترین واحدهاي  ٔ  نهيدرزم

-الزم به ذکر است که محصوالت غذایی در تمام شهرستان است. قرارگرفتهشهرستان دشتستان و سپس کنگان 

-میها مستقر ر همه شهرستاننيز مانند محصوالت غذایی د يرفلزيغهاي استان وجود دارند. محصوالت کانی 

رتبه دوم و سوم در این زمينه به ترتيب به  .باشداما بيشترین فراوانی واحدها در شهرستان دشتستان می ،باشند

شهرستان کنگان و تنگستان نيز به لحاظ دارا بودن واحدهاي  بوشهر و دشتی اختصاص دارد. يها شهرستان

 و سلولزي عمدتاً رومحرکهين، ، برقيساز نيماش. صنایع اند قرارگرفتههاي بعدي در جایگاه ،يرفلزيغصنعتی کانی 

 باشند.در شهرستان بوشهر مستقر می

برخورداري  ازنظرشهرستان بوشهر  یطورکل به ،در برنامه آمایش استان بوشهر شده انجامبندي با توجه به رتبه

هاي بعدي قرار دارند. کنگان به ترتيب در رتبههاي دشتستان و از واحدهاي صنعتی رتبه اول و شهرستان

 همچنين شهرستان جم رتبه آخر تعداد واحدهاي صنعتی در استان را به خود اختصاص داده است.
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 (معدنج

 عنوان بهمواد اوليه صنایع محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی  کننده نيتأمهاي ترین بخشمعدن از عمده

برداري ر ایفا کند و در همين راستا بهرهتواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشویک امكان بالقوه می

 است. داکردهيپهاي اخير نقش و اهميت خاصی را در کشور اقتصادي از معادن در سال

 کوهی واریزه و گچ سنگ الشه، سنگ معدنی ماده سه به درصد 88 حدود بوشهر یعنی استان معادن عمده

 تعلق نمک سنگ و آلویوم ،مارت ،آهک سنگ شامل دیگر ماده چهار به آن درصد 1 حدود و داشته اختصاص

 صورت به ،ها يبردار بهره ازآن پسو باشند داري استان بوشهر بيشتر خصوصی میبرمعادن در حال بهره .دارد

 اند.تعاونی و سپس عمومی بوده

مرکز آمار ایران، با دارا  7981سال برداري کشور ج آمارگيري از معادن در حال بهرهاستان بوشهر طبق نتای

عبارتی ه ب ،باشددارا میرا رتبه دهم  ،شرقی هاي کشور بعد از استان آذربایجانبين استاندر معدن  779ودن ب

 است. داده يجادر خود درصد معادن کل کشور را  9/9وشهر استان ب

 ميزان مجموع از درصد 5/28 دشتی شهرستان 7981 سال پایان تا که است این از حاکی موجود آمارهاي

 دشتستان شهرستان شهرستان دشتی، از بعد. است داده اختصاص خود به را استان معدنی مواد قطعی ذخایر

 ترتيب به نيز تنگستان و کنگان دیر، هاي شهرستان و داده اختصاص خود به را ذخایر این درصد 8/78 حدود

 درصد 8/98 حدود گرید عبارت به. اند داده يجا خود در را استان معدنی مواد ذخایر درصد 1/72 و 79 ،79 حدود

 و داشته اختصاص تنگستان و کنگان دشتی، دیر، دشتستان، شهرستان پنج به استان معدنی مواد قطعی ذخایر از

 .دارد اختصاص گناوه و دیلم جم، عسلویه، شهرستان چهار به نيز ذخایر باقيمانده درصد 7/79 حدود

 و تعداد درصد 5/28 دشتی شهرستان نيز 7981 سال پایان تا استان برداريبهره حال در معادن بخش در

 و تعداد درصد 7/25 نيز دشتستان شهرستان. است داده اختصاص خود به را معادن این اشتغال درصد 8/25

 تعداد درصد 8/71 دیر شهرستان. است گردیده شامل را استان يبردار بهره حال در معادن اشتغال درصد 8/21

 .است داده اختصاص خود به را معادن این اشتغال درصد 78 و معادن
 
 

نفتوگاز(د

باشد. يار خاص و استراتژیكی در کشور میداراي موقعيت بس فارس جيخلبا  يجوار هماستان بوشهر به دليل 

شود. این استان با داشتن بيشترین مرز آبی با یافت می وفور بهخداوندي بسيار،  در هر گوشه از استان، نعمات

 . وجود پاالیشگاه گاز کنگانداراست خودزمينه استفاده از دریا را به هر نوع در کيلومتر(  879)حدود  فارس جيخل

پایانه صادرات نفت  نیتر بزرگ، جزیره خارگ عنوان مترمكعبميليون  99)جم(، با توليد روزانه بيش از 

هزار تن  8تا  5تن گوگرد و  899خاورميانه و در کنار آن وجود مجتمع پتروشيمی خارگ با توليد روزانه بيش از 

 نیتر بزرگ عنوان بهباشد. وجود ميدان گازي پارس جنوبی هاي این استان میها، از دیگر قابليتنکربانواع هيدرو

گازي ایران  ریذخا% کل 99گازي جهان و  ریذخا%  9/8تریليون فوت مكعب،  159مخزن یكپارچه گاز جهان، با 



 
21 

 

برداري از این ميدان، تحولی عظيم در صنعت گاز و پتروشيمی و صنایع جانبی، را به خود اختصاص داده که بهره

 .خود معطوف ساخته است در کشور به وجود آورده و به همين علت، توجه همه جهانيان را به

 گازي سازندهاي ميدان 5 و گازي مستقل ميدان صورت به آن ميدان 75کشور  گاز فعال ميدان 22از مجموع 

  دانيم 9بين  نیاز ؛ کهباشد یمدر دریا  گازي سازند ميدان 7گازي و  مستقل ميدان 7و  خشكی در نفتی ميادین

س ، ميدان گازي پارميدان گلشن، ميدان گازي فردوسیاز:  اند عبارتکه  اند قرارگرفته گازي در استان بوشهر

کوه مند، ميدان گازي کنگان، ميدان گازي  افتهين توسعه، ميدان مستقل گازي جنوبی، ميدان گازي پارس شمال

 نار، ميدان گازي ميالتون.

دریا  در آن ميدان 78 و خشكی در ميدان 82 که باشد یمميدان  19 نفتی فعال ميادین تعداد درمجموع

 از: اند عبارتاست که برخوردار نفتی   دانيم 78از استان بوشهر  نيب نیدرا. اند شده واقع

 ش، ميدان نوروز، ميدان نفت سنگينميدان ابوذر، ميدان اسفندیار، ميدان درود، ميدان فروزان، ميدان سرو

مكان، ميدان کيلورکریم، ميدان بينک، فردوس، منطقه نفتی بهرگان، ميدان نفت سنگين زاغه، ميدان سياه 

ميدان شور، ميدان گلخاري، ميدان بوشكان، ميدان نرگسی، ميدان کوه کاکی، ميدان نفتی کوه مند، ميدان 

 پارس جنوبی.

 



(گردشگریه

رشد اقتصادي  تأميننقش مهمی را در  هاي اقتصادي،بخشكی از پردرآمدترین ی عنوان بهصنعت گردشگري 

شگري بناهاي گردتواند با توسعه تسهيالت و زیرقتصادي نيز میکند و از سوي دیگر رشد امیکشورها ایفا 

افزوده  باارزشیک صنعت کارساز  عنوان بهامروزه صنعت گردشگري د. موجب توسعه صنعت گردشگري شو

شگر گاهی هشت فرصت شغلی ایجاد با ورود یک گرد که يطور بهچشمگير در سطح جهان مطرح است  نسبتاً

-برنامهو  اندبه اثرات اقتصادي این صنعت برده عمده کشورهاي جهان پی که نیاگردد، بنابراین با توجه به می

 ازجملههاي متنوع گردشگري کشور ایران با توجه به جذابيت اند.بينی کردهی در جهت توسعه آن پيشهای

مزایاي  تواند ازیم هزارساله هفتمتنوع و تمدن  یدست عیصنا، باارزشمناظر طبيعی و چهارفصل، آثار تاریخی و 

 مند شود.این صنعت بهره

 هستند مهم بسيار دارد انسان اقتصادي هايفعاليت در که حياتی هاينقش و هاکاربري سبب به ساحلی نواحی

 ساحلی نواحی در جمعيت تراکم زیاد علت به .ددارن سكونت سواحل در دنيا جمعيت درصد 89 حدود که يطور به

 هايسيستم تداخل واسطه به همچنين است. شدیدتر نواحی این در انسان مداخالت و هافعاليت از ناشی فشار

 فرآیندهاي تأثير تحت ساحلی مناطق موجود و کنترل مدیریت هايسيستم ،طبيعی و اجتماعی اقتصادي،

 را ايپيچيده اکوسيستم نيز ساختمانی ازنظر عموماًو  هستند تحول دائمی و تغيير حال در و دارند قرار ايپيچيده

 باشد.سواحل می از کافی اطالعات و دانش نيازمند سواحل مدیریت و يريگ ميتصم بنابراین دهند یم تشكيل
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تاریخی، طبيعی و  ازلحاظ ؛ کهبرخوردار است گردشگري هايها و جاذبهتوانمندي گونه همه از بوشهر استان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:صنعتی می

آثار باقيمانده از  ،در مناطق مختلف استان ابنيه تاریخی، بوشهر شهربافت قدیم  مانندآثاري  ،تاریخی ازنظر

 دلواري و ... . یعل سيرئموزه شهيد  ،(پاسارگاد بناي به کامل شباهت)با  دختر گوربناي بندر تاریخی سيراف، 

 شده حفاظتمناطق ، با دریا جنگلی( و ايصخره اي،)ماسهسواحل طوالنی همچون هایی جاذبه، طبيعی ازنظر 

 ،چهل خانهغار  هاي دشتستان، تنگستان و دشتی،هاي انبوه در شهرستاننخلستان، شكارممنوعو  یطيمح ستیز

 جاشک گنبد نمكی، بندنایدریایی  پارک ملیدر  هاي حراانبوه جنگلجزیره خارگ، تاریخی و طبيعی  يها جاذبه

هاي با جاذبه ام الكرم و نخيلو جزایر، خاورميانهنمكی موجود در ایران و  يگنبدهاو زیباترین  نیتر بزرگ عنوان به

و انواع  يکف ز، جانداران شور پسندگياهان هاي دریایی، انواع پشتگذاري الکمحل تخممحيطی و زیست

 یکوهستان و یبيابانمناطق و  اقيانوسی پرندگان مهاجر

 هاآن نیتر مهم از ،پارس ویژه اقتصادي منطقهتمدن بزرگ صنعت نفت، گاز و پتروشيمی در ، صنعت در بخش

 .باشدمی
 
 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%AF
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 فصل سوم
 

 

 

 ساختار و ساماندهی اجرایی

 در استان
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مقدمه

محترم (، دستورات ریاست یالعال مدظله) استان بوشهر در راستاي اجراي منویات مقام معظم رهبري

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، نسبت به تشكيل  يها هيابالغو  جمهور سيرئ مجمهوري، معاون اول محتر

، اعضاي ستاد فرماندهی و مود که در ادامه ساختار تشكيالتیاقدام ن آن يها کارگروهستاد فرماندهی استان و 

 مربوطه آورده شده است. يها کارگروه

 

 تشكيالتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:ارکان نظام 

 استان( ریزي برنامهسازمان مدیریت و قتصاد مقاومتی استان: دبيرخانه )ستاد فرماندهی ا -

 شهرستان استان( 79فرمانداري فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان: دبيرخانه )ستاد  -

 ربط ذيهاي کاري تخصصی مرتبط با حوزههاي کارگروه -

 

 :رسالت ستاد

بين مدیران و مدیریت جهادي و پرهيز از بخشی نگري و محلی نگري با  مند نظامایجاد یكپارچگی و پيوستگی  -

 تخصصی کار تقسيم

 اقتصادي، علمی و اجرایی استان هاي ظرفيتاستفاده از تمامی  -

مقاومتی  کانون ایجاد همگرایی و وفاق و عزم استانی در بين مسئولين سطح استانی در مسائل اساسی اقتصاد -

 استان

 پذیري مدیران و مسئوالن در حل مسائل اساسی استانو افزایش ریسکپذیرش مسئوليت و پاسخگویی جمعی  -

 

هاي کلی اقتصاد مقاومتی ها در اجراي سياستترین فعاليت استان هاي اقتصاد مقاومتی، مهمتدوین پروژه

ها با اسناد باالدستی، رعایت حداکثري پروژهشده است. به همين منظور چارچوبی کلی متضمن انطباق  تعریف

ها و خطوط راهنما در تعریف پروژه و مراحل پيشنهاد تا اجراي پروژه، در راستاي نقش راهبري و محورها، اولویت

توسط جناب آقاي  7988ها در سال هاي اقتصاد مقاومتی استانهماهنگی، براي تدوین و تصویب پروژه

وبودجه و دبير ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به  ور اقتصادي و هماهنگی برنامهپورمحمدي معاون محترم ام

 استان ابالغ گردید.

ترین محورهاي پيگيري شده توسط دبيرخانه ستاد، شامل موارد مهمی بدین  در اجراي ابالغيه مذکور، مهم

 باشد:شرح می

 هاي محرک و پيشران توسعهها و طرحشناسایی و تصویب پروژه -7

ویژه در حوزه  هاي اقتصادي توسط بخش خصوصی بهگيري فعاليتهاي شكلها و مشوقپيگيري طرح -2

 تأمين منابع مالی

 توسعه بنيه فنی و مهارتی -9
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 هاي شغلی جدید و جذب و تثبيت اشتغال نيروهاي بومیایجاد فرصت -1

ل کشاورزي حوهاي مختلف مشتمل بر طرح ت آفرین در حوزههاي تحولتصویب و اجرایی نمودن طرح -5

 وريمصرف بهينه آب و افزایش بهره باهدفاي ، طرح توسعه کشت گلخانهدشتستان )طرح نخلستان(

 توسعه ظرفيت بندرها -8

 پرورش آبزیان -1

نونی واگذاري به هاي اجرایی و انجام پيگيري براي طی فرآیند قاتمام دستگاه هاي نيمههشناسایی پروژ -9

 بخش غيردولتی

 

رویکردهایستادفرماندهياقتصادمقاومتياستاننیترعمده

برداري ها، بهرهها، ارتقاء توانمندياستفاده از پتانسيل منظور بههاي کلی اقتصاد مقاومتی و در راستاي سياست

استان، رویكردهاي زیر در هر بخش  زا درهاي نسبی و ایجاد بستر مناسب براي رشد و توسعه دروناز مزیت

 باشد.می مدنظر

 وخاکآبمدیریتمنابع

 در مناطق ساحلی کن شيرین آبآبی و مرتفع نمودن بحران آب با احداث سازگاري با کم 

 هاي سطحی با احداث سدهاي مخزنیمهار آب 

 داريو آبخوان اجراي عمليات آبخيزداري 

 احداث اجراي طرح تحول کشاورزي در شهرستان دشتستان،  وري آب در بخش کشاورزي:افزایش بهره

 کشتتغيير الگوي و  اجراي سامانه نوین آبياري، گلخانه

 پروریآبزیتوسعه

 پرورش ماهی در قفس 

 پرورش متراکم ميگو 

 پروري آبزيهاي زیرساخت تأمين 

 و تكميل زنجيره توليد آبزیان بخشی تنوع 

توانتولیددربخشکشاورزیارتقاء

 افزایش توليد محصوالت اساسی 

 افزایش توليد محصوالت خارج از فصل 

 افزایش ظرفيت نگهداري محصوالت کشاورزي 

 هاي توليدتكميل زنجيره 

 کشت گياهان دارویی 

 کاهش ضایعات بخش کشاورزي 
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 تسهیلورفعموانعرونقتولیددربخشصنعتومعدن

 بازسازي و نوسازي صنایع 

 هاي بزرگ ملیطرحتكميل و توسعه  حمایت از 

 درصد پيشرفت فيزیكی 89هاي باالي برداري از طرحتكميل و بهره 

 سرمایه در گردش واحدهاي صنعتی تأمين 

 تسهيل و رفع موانع توليد 

 تكميل مطالعات اکتشافی معادن با تأکيد بر عناصر کمياب 

 دستيصنایعهایگردشگریوتوسعهفعالیت

 هاي بوم گرديتوسعه اقامتگاه 

 احداث هتل و واحدهاي اقامتی 

 دستی صنایعهاي کارگاه اندازي راه 

 هاي گردشگريتوسعه دهكده 

 توسعهونوسازیمسکن

 زدایی با احداث مسكن مددجوییها و محروميتزیرساخت تأمين 

 هاي فرسودهاحياء و نوسازي بافت 

 تكميل مسكن مهر 

 وفناوربنیاندانشواحدهایگیریشکلحمایتاز

  گيري واحدهاي فناوراز شكلحمایت 

 بنيان دانشسازي محصوالت حمایت از تجاري 

 محور مسئلههاي پژوهشی و فناورانه حمایت از طرح 

 غیرنفتيتوسعهصادرات

 تسهيل و حمایت از توسعه مبادالت تجاري با کشور قطر 

 هاي مزیتیتشكيل ميزهاي کاالیی در حوزه 

  تجاري هاي هيئتپذیرش و اعزام 

گذاریهایسرمایهمنابعماليطرحتأمین

 تسهيالت اشتغال پایدار روستایی و عشایري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 

  قانون بودجه 79تسهيالت بند )الف( تبصره 

 تسهيالت رونق توليد 

 نامه معاونت توسعه روستایی و مناطق زایی در مناطق روستایی موضوع تفاهمبرنامه تسهيالت اشتغال

 حروم کشورم
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 خصوصی –هاي عمومی گذاريحمایت از سرمایه 

 تمام نيمههاي تكميل طرحبر هاي عمرانی جدید و تمرکز کاهش پروژه 

 

آیند الزم، پروژه و طرح به شرح ذیل احصاء و پس از طی فر 91تعداد  7988با توجه به موارد فوق، در سال 

 1هاي مرتبط با آب با اقتصاد مقاومتی استان بوشهر، طرحهاي در نگاهی کلی به پروژهتأیيد و ابالغ گردید. 

ها را به خود پروژه، بيشترین تعداد از پروژه 1با  طرح هاي صنعت و معدنپروژه و  78پروري با پروژه، بخش آبزي

درمان و مسكن محرومين کشاورزي 4 ، بندرهاي گردشگري، ها نيز مربوط به بخشاند. سایر پروژهاختصاص داده

 ست.ا

 

 با توجه به استقرار سامانه نظام یكپارچه پيشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی )نيپا(، اطالعات تمام 

ا هاي مصوب اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل در موعد مقرر در سامانه مذکور بارگذاري شده و بها و پروژهطرح

ها و اجرایی مرتبط و مجریان طرحهاي اربري، براي هر یک از دستگاهتعيين سطح دسترسی و تعریف نام ک

 باشد.ها در دسترس میپروژه

بندي اجرایی و نحوه هاي اقتصاد مقاومتی )مشتمل بر مشخصات، برنامه زمانها و پروژهالف( منشور طرح

 مالی و ...( تأمين

 هاي اقتصاد مقاومتیها و پروژههاي فصلی طرح ب( گزارش

 هاي اقتصاد مقاومتیها و پروژهطرحهاي ویژه از وضعيت پيشرفت  ج( گزارش

 د( کليه مستندات مربوط به تشكيل جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 

تشکیلجلساتستادفرماندهياقتصادمقاومتياستان

هاي (، برنامهالعالی مدظلههاي اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبري )استان بوشهر متعاقب ابالغ سياست

هاي ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور و تان را بر این اساس و در راستاي دستورالعملعملياتی اس

اقدام به برگزاري جلسات ستاد  7985هاي دولت تدبير و اميد آغاز نمود و از ابتداي سال رهنمودها و برنامه

 ریزي استان نمود.ت و برنامهو دبيري سازمان مدیری به ریاست استاندار فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

هاي استان نيز این ستاد به ریاست فرماندار شهرستان و دبيري معاون فرماندار و همچنين در سطح شهرستان

ستاد اقتصاد مقاومتی در  در ادامه عملكرد شهرستانی تشكيل گردیده است.متناظر هاي دستگاهعضویت 

 گيرد.میقرار  مورداشاره هاآنصوبات هاي استان و مشهرستان

د فرماندهی اقتصاد مقاومتی شده جهت برگزاري جلسات ستا ریزي بر اساس برنامه زمانی برنامه 7988در سال 

 جلسه به شرح ذیل برگزار شد. 79 درنهایتبينی گردید که جلسه پيش 72جلسه و جمعاً  7 هرماه، در استان
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1911ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال  برگزارشده: جلسات 1جدول   

 نامهتاریخدعوت نامهشمارهدعوت ستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانجلسهتشکیلتاریخردیف

11/ 12/ 99اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  9  81032 21 /12 /11  

11/ 13/ 99دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  2  291019 18 /13 /11  

11/ 13/ 21سومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  9  232931 91 /13 /11  

11/ 13/ 91چهارمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  0  233911 21 /13 /11  

11/ 11/ 2پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  3  238133 19 /11 /11  

11/ 13/ 21ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  1  012113 28 /13 /11  

11/ 18/ 99هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  3  029111 91 /18 /11  

11/ 18/ 91هشتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  8  093230 93 /18 /11  

11/ 11/ 91نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  1  311031 21 /11 /11  

11/ 99/ 19اقتصاد مقاومتی مورخ دهمین جلسه ستاد  91  333801 21 /91 /11  

11/ 92/ 19یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  99  103191 12 /92 /11  

11/ 92/ 91دوازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  92  181933 98 /92 /11  

11/ 92/ 20سیزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ  99  113339 29 /92 /11  

   
 

ستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانجلساتدستورکار

 عنوان بهدر اجراي مسؤوليت دبيرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نسبت به بررسی و تعيين موارد الزم 

جلسه ستاد  79دستور کار در  99جمعاً  7988دستور کار جلسات ستاد اقدام گردید. بر همين اساس در سال 

 باشد.فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مطرح گردید که اطالعات آن به شرح جدول ذیل می
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1911ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال دستور کار : 2جدول   

 دستورکار تاریخجلسه

97 /92 /88  

 های اجرایی مرتبطو درج آن در سامانه نیپا توسط دستگاه 18اقتصاد مقاومتی سال  و طرح پروژه 29گزارش عملکرد یک ساله پیشرفت  -

 های اجرایی مرتبطو درج منشور آن در سامانه نیپا توسط دستگاه 11اقتصاد مقاومتی مصوب سال  و طرح پروژه 93گزارش برنامه عملیاتی تعداد  -

 اد مقاومتیستاد فرماندهی اقتص 18پیگیری نحوه اجرای مصوبات سال  -

 سایر موارد -

77 /95 /88  

های مختلف اقتصادی )بخش صنعت و معدن، کشاورزی، گذاری در بخشهای سرمایهبرداری از طرحگزارش وضعیت واگذاری اراضی و نحوه اجرا و بهره -

 پروری(آبزی

 های اقتصادیبررسی نحوه اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در زمینه واگذاری اراضی به طرح -

در استان توسط اداره کل صنعت، معدن و و ایدرو درویمیسازمان ا یگذار هیشرکت صدرا و سرما تیتداوم فعال یهاگزارش وضع موجود، مشکالت و برنامه -

 تجارت

 های اجرایی مرتبطها در حوزه مسئولیت دستگاهطرح و بررسی موانع و مشکالت مؤثر بر عدم اجرای به موقع طرح -

29 /95 /88  
 های کشاورزی، شیالت، صنعت و پارک علم و فناوری یجهش تولید استان در بخشهاطرح ییاجراارائه و بررسی مسایل  -

 استان جیبس یاقتصاد مقاومت گاهیپا یمردم یهاتوسعه پروژهطرح و بررسی  -

 های عاملبا بانک 11های جهش تولید سال تعیین تکلیف انعقاد قرارداد عاملیت طرح -

99 /95 /88  شرح تفاهم نامه جهش تولید استان و اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن آن  - 

 ارائه گزارش بارگذاری منشور و عملکرد سه ماهه پروژه های اقتصاد مقاومتی استان توسط دستگاههای اجرایی در سامانه نیپا -

2 /98 /88  

 التیدر استان بوشهر توسط اداره کل ش گویپرورش م انیبه متقاض یاراض یواگذار طیشدن شرا ییو نها یبررس -

 یامور اراض تیریشدن آن طرحها توسط مد ییاجرا تیوضع نیو آخر 9911از سال  انیبه متقاض یواگذار یاراض تیارائه گزارش از وضع -

 ییاجرا یاستان توسط دستگاهها یاقتصاد مقاومت یپروژه ها تیوضع نیارائه گزارش از آخر -

 (لمیکن در شهرستان د نیریو آبش یدیخورش روگاهیاحداث ن التیتسهی موارد )طرح و بررس ریسا -

28 /91 /88  
 های جهش تولید استان  ها و طرح بررسی عملکرد پروژه -

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

 سایر موارد -

77 /99 /88  

( قانون 3تبصره ) "و"موضوع بند  یبه بانک مرکزیاز محل مطالبات پیمانکاران از دستگاه های اجرایی سسات اعتبارؤبانک ها و م یبدهتهاتر تیوضع یبررس -

 9911بودجهسال 

 دیجهش تول یطرح ها تیقرارداد عامل تیوضع یبررس -

 یاقتصاد مقاومت یمصوبات ستاد فرمانده یریگیپ -

78 /99 /88  های پیشنهادی جهش تولید در بخش های کشاورزی، آبزی پروری و صنعت توسط دانشگاه خلیج فارسبررسی طرح - 

99 /98 /88  
 گزارش آخرین وضعیت پروژه های اقتصاد مقاومتی سال جاری توسط دستگاههای اجرایی و دبیرخانه ستاد -

 9918گزارش عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و شهرستان ها در سال  -

 سایر -

97 /77 /88  

 یدر شهرستان هاسایر اقدامات مرتبط با اهداف اقتصاد مقاومتی  و یاقتصاد مقاومت یپروژه ها تیوضع نیو آخر یاقتصاد مقاومت تهیگزارش عملکرد کم -

 یتنگستان و دشت

و صنعت ، معدن و تجارت، شرکت  یجهاد کشاورز یتوسط سازمان ها یتنگستان و دشت یشهرستان ها یاقتصاد مقاومت یپروژه ها تیوضع نیآخر گزارش -

 التی)ره( و ش ینیامداد امام خم تهیکم ،یزداریو آبخ یعیآب و فاضالب و ادارات کل منابع طب

 پایدر سامانه ن یاقتصادمقاومت یهااطالعات پروژه یارذبارگ تیوضع نیو  ارائه گزارش آخر یبررس -

 سایر -
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99 /72 /88  
 پیشنهادی توسعه دریا محور )دکتر بیگ محمد لو( هایتبیین و بررسی سیاست -

 های دریا محور بندی نظرات کارشناسی مدیران و نخبگان محلی در خصوص فعالیتارائه و جمع  -

 سایر -

78 /72 /88  

 های اجرایی مسئولهای اقتصاد مقاومتی بر اساس سامانه نیپا و ارایه توضیحات توسط دستگاهماهه سال جاری پروژه 92ارائه گزارش عملکرد  -

های سال آتی اقتصاد مقاومتی در شهرستان بوشهر های اقتصاد مقاومتی سال جاری و ارائه برنامهارائه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی و آخرین وضعیت پروژه  -

 توسط فرماندار 

 پیگیری مصوبات سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان -

21 /72 /88  9011های اقتصاد مقاومتی استان در سال ها و پروژهبندی طرحبررسی و جمع  - 

دستورکار83تعداد جمع  

 

 ابالغمصوبات

در اجراي مسؤوليت دبيرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در موعد مقرر نسبت به تهيه و ابالغ مصوبات 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام گردید. اهم اطالعات در رابطه با مصوبات جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد 

 .ه استگردیدمقاومتی استان، طی جدول ذیل ارائه 

 
 1911ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال  شده ابالغات مصوب: 9جدول  

 نامهتاریخ شمارهنامه ستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانجلسهتشکیلتاریخ

11/ 12/ 99اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ   993211 93 /19 /11  

11/ 13/ 99دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ   919191 93 /11 /11  

11/ 13/ 21سومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ   919199 93 /11 /11  

11/ 13/ 91چهارمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ   999399 21 /11 /11  

11/ 11/ 2پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ   211911 92 /11 /11  

11/ 13/ 21ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ   039130 21 /18 /11  

11/ 18/ 99هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ   039111 21 /18 /11  

11/ 18/ 91هشتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ   031129 28 /18 /11  

11/ 11/ 91نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ   319322 11 /99 /11  

11/ 99/ 19مقاومتی مورخ دهمین جلسه ستاد اقتصاد   119991 92 /99 /11  

11/ 92/ 19یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ   132933 92 /92 /11  

11/ 92/ 91دوازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ   399018 23 /92 /11  

11/ 92/ 20سیزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مورخ   391913 21 /92 /11  



 
31 

 

          

 

پیگیریمصوبات

هاي اقتصاد ها و پروژهدبيرخانه فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستاي پيگيري مصوبات و نحوه پيشرفت طرح

مقاومتی، عالوه بر ابالغ مصوبات و طرح موضوع نحوه اجراي مصوبات در دستور کار جلسات ستاد، طی مكاتبات 

هاي مصوب و نتایج اجراي مصوبات ستاد را احصاء و پيگيري نموده است. ها و پروژهمستمر آخرین وضعيت طرح

 .گردیدشده با موضوع پيگيري مصوبات ارائه  طی جدول ذیل مشخصات تعدادي از مكاتبات انجام

 
  

 1911ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال پیگیری مصوبات : 4جدول 

 موضوع نامهتاریخ شمارهنامه

89101 23/2/11  پیگیری مصوبات مربوط به تمامی دستگاههای اجرایی 

920911 21/9/11  پیگیری مصوبات مربوط به فرمانداری های استان  

923133 20/1/11  پیگیری مصوبات مربوط به اداره کل  میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی 

923033 20/1/11  پیگیری مصوبات مربوط به امور مالیاتی 

923391 20/1/11  پیگیری مصوبات مربوط به اداره کل حفاظت محیط زیست  

980991 91/3/11  پیگیری مصوبات مربوط به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

918908 23/3/11  پیگیری مصوبات مربوط به فرمانداری شهرستان دشتستان 

033311 23/8/11  پیگیری مصوبات مربوط به فرمانداری دشتی 

032139 0/1/11  پیگیری مصوبات مربوط به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

039813 0/1/11  پیگیری مصوبات مربوط به اداره کل شیالت 

032801 3/1/11  پیگیری مصوبات مربوط به بانک صنعت و معدن 

108111 9/92/11  پیگیری مصوبات مربوط به معاونت امور اقتصادی استانداری 

130183 3/92/11  پیگیری مصوبات مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری 

130033 3/92/11  پیگیری مصوبات مربوط به بانک صنعت و معدن 

133201 1/92/11  پیگیری مصوبات مربوط به تمام دستگاههای اجرایی 
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8893-99هاینبهتفکیکشهرستاندرسالوضعیتجلساتومصوباتاقتصادمقاومتياستا

اقتصاد  شده تشكيلتعداد جلسات  7988سال در گردد مشاهده می 5شماره جدول که در  گونه همان

. دستور جلسه همراه بوده است 971درصدي نسبت به سال قبل داشته و این تعداد با  51رشد مقاومتی استان 

بيشتر موضوع اقتصاد اهميت توجه و نشان از  ،قبلتعداد دستور جلسات نسبت به سال  توجه قابلاختالف 

 باشد.می و بررسی موضوعات بيشترهاي استان شهرستانمقاومتی در 

 

 18رشد  ،باشد که نسبت به سال قبلمصوبه می 7288 بر بالغت کل استان مصوبا 7988در کل در سال 

مصوبه اجرایی نگردیده است.  299شده و  ییمصوبه اجرا 7989 تعدادمجموع مصوبات، درصدي داشته است از 

 درصدي نسبت به سال قبل داشته است. 99اقتصاد مقاومتی رشد  ٔ  درزمينهاستان  اجراشدهمصوبات 

 

رگزاري بيشترین تعداد بجلسه،  85با برگزاري  7988ر سال د کنگانشهرستان  ،جدولهاي دادهبا توجه به 

. قراردادندهاي بعدي تشكيل جلسات در رتبه دیرو  دشتیهاي شهرستان ازآن پسجلسات استان را داشته است. 

هاي ، رتبه نخست شهرستاناجراشدهمصوبه  978با  کنگانشهرستان ، اجراشدهمصوبات  ٔ  درزمينهچنين هم

است که کل مصوبات این شهرستان نسبت به سال قبل رشد  ذکر قابل .استان را به خود اختصاص داده است

 ، رتبهمصوبه 799با  دشتستان  شهرستانو  اجراشدهمصوبه  781با  دشتیستان درصدي داشته است. شهر 719

استان در کل نسبت به سال قبل رشد  اجراشدهباشند. مصوبات را دارا می 7988سال  اجراشدهات بعدي در مصوب

 .دهدرا نشان میدرصدي داشته است که عملكرد مناسب و پيگيري ستاد اقتصاد مقاومتی استان  99

 

درصد  ،اجرانشده بيشتر مصوبات اجرایی گردیده است و مصوبات 7989-88 هاي سالستان بوشهر طی ادر 

ل این رقم در سا .ده استاجرایی نشدرصد مصوبات  79صرفاً  88به خود اختصاص داده است. در سال کمی را 

-88هاي استان هستند که طی سال یهایگناوه تنها شهرستان کنگان وهاي درصد بوده است. شهرستان 9قبل 

 باشند.می اجرانشدهاند و فاقد مصوبه ه مصوبات خود را اجرایی کردههم 7989
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 1918-11های وضعیت جلسات و مصوبات اقتصاد مقاومتی استان به تفکیک شهرستان در سال :9جدول 

شهرستان

وضعیتانجاممصوباتتعداد

تعدادکلاجرانشدهتعداداجراشدهتعداددستورجلسهجلسه

8893889988938899889388998893889988938899

 795 771 17 78 81 89 98 91 95 99بوشهر

 798 98 71 72 98 21 59 27 28 71تنگستان

 759 97 59 9 799 97 19 71 98 77دشتستان

 279 291 27 75 781 278 82 97 89 51دشتي

 728 18 11 77 52 89 728 258 52 91دیر

 29 17 2 5 27 98 8 71 5 9دیلم

 978 799 9 9 978 799 978 799 85 71کنگان

 22 91 9 9 22 91 78 29 8 71گناوه

 99 89 9 9 99 89 59 98 99 29جم

 798 95 71 72 98 19 82 88 25 71عسلویه

0828536873863868278680883338097کلاستان
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هایاستانستاداقتصادمقاومتيدرشهرستانگزارش
 

 شهرستانبوشهر

 الف( وضعيت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی

 تعداد جلسات شرح
تعداد دستور 

 جلسات

 مصوبات تعداد

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 771 78 89 91 99 7989 سال

 795 17 81 98 95 7988 سال

 
 

 

 

اقداماتودستاوردهایویژهواثرگذاردرراستایرونقتولیدواشتغالب(اهمتصمیمات،

 

  جلسه با حضور فرماندار، معاون برنامه ریزي و توسعه فرماندار و سایر اعضاء 95تشكيل 

  هاي استان و هاي امور بانکمدیرکل، معاون مدیرکل و روسا و معاونان هماهنگی 19حضور بيش از

 الزا به فراخور دستور کار جلسهمتقاضيان طرح هاي اشتغ

  واحد راکد توليدي در شهرستان بوشهر 72احياء 

  جلسه  مشترک با کارگروه اشتغال شهرستان بوشهر 8برگزاري افزون بر 
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 بازدید مستمر از واحدهاي توليدي صنعتی و کشاورزي و گردشگري شهرستان 

 کننده تسهيالت اشتغالزاییبازرسی مستمر از واحدهاي دریافت 

 شناسایی واحدهاي توليدي شهرستان بر اساس اولویتهاي سی گانه  اعالم شده توسط وزارت کشور 

 هاي ایشان از طریق برگزاري نشست مشترک فرماندار با کارآفرینان و پيگيري مسایل و درخواست

 هاي عاملهاي اجرایی و بانکدستگاه

 ر و روستاییپيگيري روند پرداخت تسهيالت به متقاضيان تسهيالت فراگي 

 پيگيري و اجراي اعتبارات مشاغل خانگی 
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شهرستانتنگستان

 مقاومتیوضعيت جلسات اقتصاد گزارش الف( 

 تعداد دستور جلسات تعداد جلسات شرح
 مصوبات تعداد

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 91 92 23 29 90 7989 سال

 911 93 81 38 21 7988 سال

 
 

 

 

 ب(اهمتصمیمات،اقداماتودستاوردهایویژهواثرگذاردرراستایرونقتولیدواشتغال

 

  بازگشت به فعاليت شرکت توليدي جهان مرغ با پيگيري فرمانداري، اداره صمت، جهاد کشاورزي و

 ساله سود و جریمه تسهيالت 5همكاري بانک ملی با تقسيط 

  شهرکهاي کشاورزيواگذاري سایت گلخانه اي به شرکت 

 دعوت و حصور سرمایه گذار قطري جهت سرمایه گذاري در سایت هاي گلخانه اي 

  79ميليون ریال به متقاضيان خرید تراکتور و ادوات کشاورزي با ایجاد اشتغالزایی  79999پرداخت حدود 

 نفر

  درصد از اعتبارات تسهيالت مشاغل خانگی و مستقل در حوزه اشتغال 89جذب 

  تعاونی در حوزه پرورش ماهی در قفس طالیی در شهرستان 97ایجاد 
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  مجدد آن هاشرکت از تملک بانک و فعاليت  1پيگيري جهت خروج  

  ميليون ریال تسهيالت سرمایه در گردش مرغداري روستاي گلنگون  5999پيگيري جهت پرداخت مبلغ

 با استفاده از منابع داخلی بانک کشاورزي و فعاليت مجدد آن

 جنوب تيكاي شرکت مشكالت حل 
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شهرستاندشتستان

 وضعيت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی الف(

 تعداد جلسات شرح
 تعداد دستور

 جلسه
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 99 1 99 93 99 9918سال 

 939 31 919 09 91 9911سال 

 

 

 

دستاوردهایویژهواثرگذاردرراستایرونقتولیدواشتغالاهمتصمیمات،اقداماتوب(

 بررسی و رفع مشكالت گلخانه ها و کمک جهت احداث و ایجاد شهرکهاي گلخانه اي 

 رفع مشكل تسهيالت طرحهاي سردخانه و صنایع بسته بندي و فرآوري خرما 

  و شهرک صنعتی جهت فعال شناسایی طرحهاي نيمه تمام واحدهاي توليدي و تعامل با بانک هاي عامل

 سازي طرحهاي راکد و نيمه فعال و طرحهاي در تملک بانک ها

  بازنگري و ساماندهی وضعيت هفتگانه طرحهاي اقتصادي و پيگيري در جهت بهره برداري از طرحها و

 درصد پيشرفت فيزیكی 89واحدهاي توليدي 

  خرما با توجه به ظرفيت شهرستانساماندهی و رفع مشكالت نخيالت و پيگيري احداث ناحيه صنعتی 

  پيگيري در جهت تسهيل روند اجرایی شدن طرحهاي اشتغالزاي روستایی در روستاهاي مورد هدف با

 تعامل و همكاري بنياد برکت و دستگاههاي وابسته

 بررسی و رفع مشكالت زنبورداران و طرح هاي پرورشی از جمله واحد توليدي پرورش مرغ آمين  
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  تسریع احداث کشتارگاه صنعتی شهر برازجانپيگيري در 

  برازجان بررسی مسائل و پيگيري توسعه شهرک صنعتی 

 پيگيري در جهت رفع مشكالت ناحيه صنعتی کشاورزي غدیر 
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شهرستاندشتي

 وضعيت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی الف(

 تعداد جلسات شرح
 تعداد دستور

 جلسه
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 290 93 291 89 30 9918سال 

 298 29 913 12 11 9911سال 

 

 

 

 اهم تصميمات، اقدامات و دستاوردهاي ویژه و اثرگذار در راستاي رونق توليد و اشتغال ب(

 پيگيري توسعه گلخانه ها و تسهيل در امور استعالمات با هماهنگی ادارات و نهادهاي ذیربط 

 پيگيري تسهيالت ارزان قيمت جهت انجام عمليات اجرایی و راه اندازي نيروگاههاي خورشيدي 

  توسط اداره بررسی و پيگيري دالیل عدم افزایش آمار نصب کنتورهاي هوشمند در شهرستان طی سالهاي اخير

 منابع آب

 اطالع رسانی الزم به مردم در خصوص مصرف سرانه آب بصورت حضوري و فضاي مجازي 

  برنامه اي از مدیریت برق و جهاد کشاورزي و ابالغ آن به کشاورزان در خصوص مصرف بهينه  احصاء و پيگيري

 بخصوص در مناطقی مانند دشت پلنگبرق 

  پيگيري زمانبندي نصب کنتورهاي هوشمند 

 شهرپيگيري در تسریع اجراي پروژه روشنایی شهرک صنعتی خورموج توسط شرکت شهرکهاي صنعتی استان بو 
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 مربوط به واحدهاي توليد آسفالت، شن و ماسه، بتن و قطعات بتنی  مالياتی و گاز پيگيري و اعالم نتيجه مسائل

 خانم دربنده در روستاي گنخک
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 دیرشهرستان

 الف( وضعيت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی

 تعداد دستور جلسه تعداد جلسات شرح
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 31 99 18 231 90 9918سال 

 921 33 32 921 32 9911سال 

 

 

 

 ب( اهم تصميمات، اقدامات و دستاوردهاي ویژه و اثرگذار در راستاي رونق توليد و اشتغال

 پيگيري استقرار دستگاه ایكس ري در گمرک شهرستان 

 پيگيري راه اندازي شهرک شيالتی خورخان 

  هكتاري 711حضور و جذب سرمایه گذار در پروژه احداث گلخانه پيگيري 

 پيگيري حضور سرمایه گذار در شهرک صنعتی 
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 شهرستاندیلم

 وضعيت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی( الف

 تعداد دستور جلسه تعداد جلسات شرح
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 09 3 91 90 8 9918سال 

 29 2 29 1 3 9911سال 

 

 
 

 اشتغال در راستاي رونق توليد و اثرگذار دستاوردهاي ویژه و اقدامات و ( اهم تصميمات،ب

 

  کرونا از طریق بانكهااز پيگيري دستگاههاي متولی طرح هاي مشاغل آسيب دیده 

  مستقل و اقدامات الزمپيگيري و نظارت بر طرح هاي مشاغل خانگی 

  تسهيالت اشتغالزایی روستایی توسط دستگاههاي اجراییاطالع رسانی در مورد 

 همكاري بانكهاي عامل با متقاضيان در تسریع پرداخت 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

تعداد دستور  تعداد جلسات
 جلسات

 تعداد مصوبات

 0311سال 

 0311سال 



 
52 

 

 شهرستانکنگان

 ( وضعيت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتیالف

 تعداد دستور جلسه تعداد جلسات شرح
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 991 1 991 991 93 9918سال 

 991 1 991 991 13 9911سال 

 

 

 
 

 

 ب( اهم تصميمات، اقدامات و دستاوردها در راستاي رونق توليد و اشتغال

 تن در سال 599در قفس به ميزان  راه اندازي پروژه پرورش ماهی  

 راه اندازي کارخانه قند و بسته بندي شكر 

  راه اندازي کارگاه توليدي ماسک با دستگاه تمام اتوماتيک پيشرفته 

 ساخت استراکچر قطعات فلزي( راه اندازي شرکت زاگرس نصب سپاهان( 

 راه اندازي و افتتاح هتل پتروجم کنگان 

 راه اندازي چندین بچينگ و قطعات بتنی 
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 تعداد کل اجرانشده اجراشده
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 0311سال 
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 شهرستانگناوه

 الف( وضعيت جلسات اقتصاد مقاومتی

 تعداد دستور جلسه جلساتتعداد  شرح
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 93 1 93 28 90 9918سال 

 22 1 22 91 1 9911سال 

 

 
 

 اهم تصميمات و اقدامات و دستاوردهاي ویژه و اثرگذار در راستاي رونق توليد و اشتغال ب(

  کشتارگاه صنعتی طيور در راستاي تكميل بهره برداري از طرح کارخانه جوجه کشی همتی نژاد و طرح

 رنجيره پرورش طيور و توليد گوشت مرغ در شهرستان

 تدوین طرح مطالعاتی بنادر گناوه و ریگ در سازمان بنادر 

 تسریع و تسهيل در احداث شهرک شيالتی رودشور شمالی 

 احداث حوضچه آرامش در روستاي جزیره جنوبی توسط دهياري 

 
 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

تعداد دستور  تعداد جلسات
 جلسات

 تعداد مصوبات

 0311سال 

 0311سال 
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 شهرستانجم

 وضعیت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتیالف( 

 تعداد دستور جلسه تعداد جلسات شرح
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 18 1 18 81 28 9918سال 

 88 8 81 39 98 9911سال 

 

 
 

 ب( اهم تصمیمات، اقدامات و دستاوردها در راستای رونق تولید و اشتغال

 هاتلف و کاهش زمان و پروسه استعالممخ يها ادارهها در برداري گلخانهتسهيل روند اعطاي پروانه بهره 

  داران با گذاري در سطح استان و رفع مشكل گلخانهو اصالح نرخها مصرفی گلخانهبرق بهاي رفع مشكل

 هاي ویژه شهرستان جمپيگيري

 هاجلسات کميتهیري با مصوبه افزایش تسریع در اعطاي تسهيالت فراگير شهري و روستایی و عشا 

 مشارکتی آب و برق  تأمينهاي مختلف صنعتی با مصوبات حمایتی در خصوص رفع موانع توليد در بخش

 صنایع
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 شهرستانعسلویه

 الف( وضعیت جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی

 تعداد دستور جلسه تعداد جلسات شرح
 تعداد مصوبات

 تعداد کل اجرانشده اجراشده

 83 92 39 11 93 9918سال 

 911 93 81 12 23 9911سال 

 
 

 
 

 اهم تصمیمات، اقدامات و دستاوردهای ویژه و اثرگذار در راستای رونق تولید و اشتغالب( 

  جهت پذیرش وثيقه و اسناد ملكی روستایی در پرداخت تسهيالتها يه بانککلجلب همكاري 

 با هماهنگی اداره تعاون  يبردار بهرهها پس از اتمام و پيش از بررسی و تعيين تكليف جذب نيرو کليه طرح

 در سامانه رصد اشتغال کشورثبت شهرستان و 

 هاي اجرایی، توسط دستگاهحداقل دو بار در ماه هاي اقتصادي ریزي بازدید از طرحهماهنگی و برنامه

 و رفاه اجتماعیکار  ،نمایندگان فرمانداري و اداره تعاون
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 چهارمفصل 
 

 

 

 مصوبات

 ستاد اقتصاد مقاومتی استان
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مقدمه

و تصویب جهت تدوین هاي الزم و بررسی، هماهنگی هاوظایف ستاد اقتصاد مقاومتی استانترین از عمده

در چارچوب هاي ملی و همچنين برش استانی پروژهی استاندر سطح هاي اجرایی هاي عملياتی دستگاهبرنامه

 پيگيري جهت مرتفع نمودن ژهیو بهو ی بين دستگاه هايایجاد هماهنگیو  کلی اقتصاد مقاومتیهاي سياست

 .باشد یمها آنموانع و مشكالت اجرایی 

 شدن ییاجرا باهدفاقتصاد مقاومتی فرماندهی دبيرخانه ستاد  عنوان بهریزي استان سازمان مدیریت و برنامه

در موعد مقرر و مكاتبات وه بر ابالغ مصوبات الع، اقتصاد مقاومتیستاد فرماندهی مصوبات  و حصول نتيجه از

در دستور کار هاي اجرایی توسط دستگاهاجراي مصوبات ستاد  نحوه گزارشارائه موردي و نيز لحاظ نمودن 

تدوین و  ،ذیل شرح بهدستگاهی  هايبرشدر قالب  مصوبات ستاد را جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،

هاي اجرایی دستگاهبه و روند پيشرفت و موانع موجود مصوبات جهت پيگيري و ارائه گزارش نتيجه اقدامات 

 نمود.ابالغ استان 

 هایاجرایياستانمرتبطباتمامدستگاهعموميمصوبات (8

 هایاستانمصوباتمرتبطبابانک (0

هایاجرایيدستگاهبهاختصاصيمربوطمصوبات (8
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 هایاجرایياستانمرتبطباتمامدستگاهعموميمصوبات

 باشد.هاي اجرایی استان مرتبط میبا تمام دستگاهاست که مصوبه عمومی  29شامل این مجموعه مصوبات، 

 
 هایاجرایياستانکلیهدستگاهمربوطبه8899مصوباتستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانبوشهردرسال:8جدول

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه
های قرار گرفت و مقرر شد دستگاهطرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست پیوست مورد تصویب  93تعداد  9

 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت منشور پروژه
 یک هفته

در سامانه نیپا،  18های سال ها و پروژهمقرر شد با توجه به لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح 2
جرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت گزارشات عملکرد ساالنه در های ادستگاه

 سامانه مذکور اقدام نمایند.
 یک هفته

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                  93/9/11تاریخ جلسه:  

9 
گردند در اسرع وقت نسبت مقرر شد دستگاههای اجرایی که مشمول یارانه تسهیالتی در طرح های جهش تولید می

به انعقاد قرارداد عاملیت  با بانک های عامل خود اقدام نموده و به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال 
 نمایند.

 در اسرع وقت

0 
همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی نمودن پروژه ها تا 

 پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال

9 
موفق به ثبت نهایی گزارش عملکرد در سامانه نیپا که تا کنون  ییدستگاههاپروژه مربوط به  91مقرر شد تعداد 

 نشده اند،  به مدت یک هفته نسبت به بارگذاری اطالعات  اقدامات الزم را انجام دهند. 
 هفته کی

3 
با توجه به مشکالت مربوط به  صادرات محصوالتی همچون خرما، گوجه فرنگی و میگو و افزایش هزینه تولید آنها 

ریزی مناسب جهت فروش این های دقیق و برنامهههای مربوطه موظف شدند تا با بررسیدر سال جاری، دستگا
 محصوالت و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان و پرورش دهندگان اقدامات الزم را انجام دهند.  

 مستمر

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

1 
ننموده  یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تاکنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند . عتریاند اقدام الزم را هرچه سر
 هفته کی

 21/8/11مورخ  499194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 21/1/11تاریخ جلسه:  

9 

پروژه به شرح جدول پیوست  22پروژه جهش تولید استان، تعداد  92مقرر شد با توجه به گزارش وضعیت پیشرفت 
های اجرایی مرتبط جهت بررسی و پیگیری قرار گیرد. اهتمام ویژه دستگاهبرداری مورد بهره 9911در پایان سال 

پروژه فوق  22برداری از های مصوب و انجام اقدامات الزم جهت بهرهرفع موانع و مشکالت احتمالی کلیه پروژه
 ت. ریزی مورد تأکید اسو ارائه گزارشات الزم به سازمان مدیریت و برنامه 9911حداکثر تا پایان سال 

حداکثر تا پایان سال 
9911 

0 
های عامل، های اجرایی و بانکهای مصوب جهش تولید، دستگاهمقرر شد در ارتباط با پرداخت تسهیالت به طرح

در اسرع وقت نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت پرداخت تسهیالت اقدام نمایند و قراردادهای منعقده را جهت پیگیری 
 ریزی ارائه نمایند.برنامهت به سازمان مدیریت و تخصیص یارانه سود تسهیال

 در اسرع وقت

 21/8/11مورخ  499111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         11/8/11تاریخ جلسه:  
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9 

موضوع تهاتر بدهی دستگاه های اجرایی به پیمانکاران و بدهی  ( قانون بودجه3تبصره ) "و"بند اجرای در رابطه با 
و بانک پیمانکاران به سیستم بانکی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط 

به سازمان  گزارش اقدامات را حداکثر استفاده از این ظرفیت را به عمل آورند و به صورت هفتگی عامل یها
 . ندینما ائهار یزیو برنامه ر تیریمد

 هر هفته بطور مستمر

2 

مقرر گردید در رابطه با مواردی که علیرغم وجوه بدهی دستگاه به ( قانون بودجه 3تبصره ) "و"بند  یدر اجرا
مکان جابجایی بدهی بین بانکی پیمانکار و پیمانکار به بانک، بانک فاقد بدهی به بانک مرکزی باشد، موضوع ا

 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری گردد.

 مستمر

1 
مقرر شد وضعیت نحوه اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط به 

 صورت شفاف جهت جمع بندی و تهیه گزارشات الزم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه گردد. 
 اسرع وقت

9 

ه های اجرایی مرتبط حداکثر تا پایان هفته در رابطه با تسهیالت طرح های مصوب جهش تولید مقرر گردید دستگا
جاری نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با بانک های عامل اقدام و یک نسخه از قراردادهای منعقده را جهت پیگیری 

 تخصیص یارانه سود به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ارسال نمایند . 
ایی برای جایگزینی طرح ها  همچنین تغییر نوع تسهیالت از تبصره: با توجه به اعالم تعدادی از دستگاه های اجر

سرمایه گذاری در گردش به ثابت مقرر شد قرارداد عاملیت بر اساس تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه کشور و 
استانداری بوشهر منعقد گردد و در صورت اخذ مجوز، نسبت به جایگزینی طرح ها و اصالح  نوع تسهیالت اقدام 

  شود.

 یک هفته

 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11تاریخ جلسه:  

9 

 گذاریاقتصاد مقاومتی مطابق با هدفهای ها و طرحهای اجرایی در رابطه با نحوه پیشرفت پروژهعملکرد دستگاه
توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مورد ارزیابی قرار گرفته و در جلسات آتی ستاد ارائه شود و  18سال 

اند، عالوه بر هایی که عملکرد مناسب نداشتهمعاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری در رابطه با دستگاه
 های مورد نظر، موضوع را به مراجع ذیربط در مرکز منعکس نمایند.هتذکر به دستگا

 جلسه آینده ستاد

99 
ها به ها توسط فرمانداران شهرستانهای اقتصاد مقاومتی شهرستانها و پروژهمقرر شد گزارش اقدامات و طرح

شهرستان( ارائه و بررسی  2صورت حضوری یا وبینار در جلسات ویژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )در هر جلسه 
 شود. 

 از هفته آینده

 12/11/11مورخ  139993وبات طی نامه شماره ارسال مص                                                                                                    1/11/11تاریخ جلسه:  

99 

هفته پاسخ دهند و در مکاتبات با  2های عامل را ظرف مدت های اجرایی استعالمات بانکمقرر شد کلیه دستگاه
را در  "شودهفته به منزله پاسخ مثبت تلقی می 2عدم ارائه پاسخ ظرف مدت "های طرف استعالم قید دستگاه

نمایند و در پایان این مهلت، نتیجه مبنای عمل قرار گیرد و هر گونه تبعات ناشی از عدم پاسخ در مکاتبات تأکید 
های اجرایی را های عامل گزارش نحوه اقدام دستگاهموعد مقرر بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه خواهد بود. بانک

 لسات ستاد ارسال نمایند.در این زمینه به دستگاه اجرایی مرتبط و دبیرخانه ستاد جهت طرح در ج

 به صورت مستمر

90 

مقرر شد با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه موضوع ورود اطالعات )منشور+گزارش عملکرد سه ماهه، شش 
 های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در سامانه نیپا؛ها و پروژهماهه و نه ماهه( طرح

اند، ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص و ورود اقدام ننمودههای اجرایی که تاکنون الف( کلیه دستگاه
 اطالعات با اعمال نظارت و دقت الزم اقدام نمایند.

ها تذکر و رونوشت آن به بازرسی ب( در پایان این مهلت توسط دبیرخانه ستاد با امضای استاندار به مدیران دستگاه
 ها را نیز در جلسه آتی ستاد ارائه نماید.بندی دستگاهرتبهاستانداری و سازمان مرکزی مرتبط ارسال گردد و 

 هفته 9

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  
 تا پایان سالهای اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرههای امقرر شد دستگاه 2



 
11 

 

روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به
 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

1 
های اجرایی عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ شود که شخصاً در جلسات ستاد مقرر گردید به دستگاه

 نمایند. شرکت
 در اسرع وقت

99 
های اقتصاد مقاومتی در سامانه ها و پروژههای اجرایی در بارگذاری گزارشات طرحمقرر گردید نتیجه اقدامات دستگاه

های اجرایی به صورت های ارزیابی مدیران دستگاهنیپا و همچنین اجرای مصوبات ستاد به عنوان یکی از شاخص
 ویژه لحاظ گردد.

 مستمربه صورت 

22 
های اجرایی در اجرای ابالغیه ریاست محترم جمهوری در رابطه با شناسایی و اعالم مقرر گردید کلیه دستگاه

فرآیندها و پیشنهادات اصالحی، کوتاه شدن زمان آن به یک سوم و حذف فرآیندهای موازی در مهلت تعیین شده 
 و دارایی استان ارائه نمایند.  اقدام و به وزارتخانه مربوطه و اداره کل امور اقتصادی

تا پایان فروردین سال 
9011 

92 

های های اجرایی در رابطه با تسریع پاسخ استعالمات و صدور مجوزهای فعالیتمقرر گردید کلیه مدیران دستگاه
-واحد سرمایهاندازی سامانه پنجره الزم را با متقاضیان معمول نمایند. همچنین با توجه به راه اقتصادی همکاری

های اجرایی نسبت گذاری و امکان شفافیت در زمینه مراحل ارائه پاسخ و صدور مجوزها، کلیه فرمانداران و دستگاه
ها و پیگیری استعالمات و اخذ مجوزها از طریق به راهنمایی و هدایت متقاضیان جهت طی فرآیند ثبت درخواست

 سامانه مذکور اقدام نمایند.
 

 به صورت مستمر

 21/12/11مورخ  113911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     24/12/11تاریخ جلسه:  

9 
های اجرایی ذیربط های پیشنهادی توسط دستگاهها و پروژههای تکمیلی و اصالحی طرحمقرر شد اطالعات کاربرگ

 تکمیل و طی هفته جاری در اختیار دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گیرد.
 طی هفته جاری
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 هایاستانمصوباتمرتبطبابانک

 باشد.هاي استان میبانککليه مصوبه مرتبط با  1این مجموعه مصوبات، شامل 

 
 هایاستانکلیهبانکمربوطبه8899مصوباتستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانبوشهردرسال:0جدول

 21/8/11مورخ  499111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         11/8/11تاریخ جلسه:  

ردیف 

 مصوبه
 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه

9 

موضوع تهاتر بدهی دستگاه های اجرایی به پیمانکاران و بدهی  ( قانون بودجه3تبصره ) "و"بند اجرای در رابطه با 
 یبانک هاو پیمانکاران به سیستم بانکی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط 

و برنامه  تیریبه سازمان مد حداکثر استفاده از این ظرفیت را به عمل آورند و به صورت هفتگی گزارش اقدامات را عامل
  . ندینما ائهار یزیر

اطالعات ) :بانک ملی

متقاضیان استفاده از 
مزایای این بند را به 
پیوست ارسال کرده 

اند.(الزم به ذکر است 
تاکنون از اسناد مبالغ مزبور 

سوی بانک مرکزی و اداره 
کل حسابداری و بودجه 
بانک ملی جهت تسویه 

 ابالغ نگردیده است

9 

در رابطه با تسهیالت طرح های مصوب جهش تولید مقرر گردید دستگاه های اجرایی مرتبط حداکثر تا پایان هفته جاری 
سخه از قراردادهای منعقده را جهت پیگیری تخصیص نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با بانک های عامل اقدام و یک ن

 یارانه سود به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ارسال نمایند . 
تبصره: با توجه به اعالم تعدادی از دستگاه های اجرایی برای جایگزینی طرح ها  همچنین تغییر نوع تسهیالت از 

ت بر اساس تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه کشور و سرمایه گذاری در گردش به ثابت مقرر شد قرارداد عاملی
 استانداری بوشهر منعقد گردد و در صورت اخذ مجوز، نسبت به جایگزینی طرح ها و اصالح  نوع تسهیالت اقدام شود. 

 بررسی

0 
، کلیه بانک های عامل با قید فوریت همکاری الزم را با دستگاه های اجرایی جهت انعقاد  9مقرر گردید در اجرای بند 

 قرارداد عاملیت طرح های مصوب جهش تولید بعمل آورند. 
 بررسی

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

99 

هفته پاسخ دهند و در مکاتبات با  2های عامل را ظرف مدت های اجرایی استعالمات بانکمقرر شد کلیه دستگاه
را در مکاتبات  "شودتلقی می هفته به منزله پاسخ مثبت 2عدم ارائه پاسخ ظرف مدت "های طرف استعالم قید دستگاه

تأکید نمایند و در پایان این مهلت، نتیجه مبنای عمل قرار گیرد و هر گونه تبعات ناشی از عدم پاسخ در موعد مقرر بر 
های اجرایی را در این زمینه به های عامل گزارش نحوه اقدام دستگاهعهده دستگاه اجرایی مربوطه خواهد بود. بانک

 مرتبط و دبیرخانه ستاد جهت طرح در جلسات ستاد ارسال نمایند.دستگاه اجرایی 
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هایاجرایيبهدستگاهاختصاصيمربوطمصوبات

 است.هاي اجرایی به تفكيک دستگاهتخصصی شامل مصوبات این مجموعه مصوبات، 

 
 های اجراییدستگاه تفکیک : مصوبات اختصاصی به9جدول 

 

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
جهت پیگیری و رفع موانع و مشکالت  11های اقتصاد مقاومتی سال ها و پروژهمقرر شد برش شهرستانی طرح

 های مربوطه ارسال شود.های الزم در سطح شهرستان به فرمانداریاحتمالی و انجام هماهنگی
 در اسرع وقت

 13/1/11مورخ  214448نامه شماره ارسال مصوبات طی                                                                                             11/9/11تاریخ جلسه:  

9 
های اقتصادی )شناسایی شده توسط ها و اراضی ملی مستعد ساحلی و غیرساحلی جهت اجرای طرحمقرر شد پهنه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان( جهت بررسی انطباق با مطالعات آمایش استان در نشست تخصصی با 
 رسی و متعاقباً در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه گردد.ریزی برسازمان مدیریت و برنامه

 یک هفته

 13/1/11مورخ  219111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              23/9/11تاریخ جلسه:  

9 
های مصوب و ابالغیه سازمان برنامه و بودجه در خصوص جهش تولید، فهرست نهایی طرحنامه مقرر شد تفاهم

 های اجرایی ذیربط ارسال شود.موارد حائز اهمیت در انعقاد قرارداد عاملیت به دستگاه
 در اسرع وقت

 13/1/11مورخ  219134ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              23/9/11تاریخ جلسه:  

9 

ریزی با همکاری سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق )ع( نسبت به بررسی مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه
مقاومتی بسیج استان و های مردمی پایگاه اقتصاد های مرتبط با جهش تولید در حوزه توسعه پروژهو تعیین پروژه

 نامه اقدام نماید.انعقاد تفاهم

 در اسرع وقت

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                         93/9/11تاریخ جلسه:  

1 
های تولید کود شیمیایی به عنوان طرحهای اقتصاد مقاومتی پیگیری حل با توجه به اینکه هدف از معرفی طرح

باشد مقرر گردید  عناوین این سه طرح نیز مسائل و مشکالت آنها برای تامین مواد اولیه و سرمایه درگردش می
 برای ثبت در سامانه نیپا به فعال سازی تغییر نماید. 

- 

91 
هزینه های سرمایه گذاری پروژه احداث پایانه کانتینری مجتمع بندری مقرر شد با توجه به افزایش قابل توجه 

جزیره نگین و انصراف سرمایه گذار نسبت به حذف و جایگزینی آن با پروژه احداث موج شکن های طرح توسعه 
 کنگان در سامانه نیپا اقدام شود.

- 

99 
ری دیلم مقرر گردید این پروژه از فهرست با توجه به مشکالت بوجود آمده در روند اجرای پروژه دهکده گردشگ

 پروژه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان حذف شود.
- 

 21/38/11مورخ  499194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 21/31/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

های جهش های اجرایی و بازدید از پروژهمقرر شد با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه توسط مدیران دستگاه
های نامه، پروژههای مصوب تفاهمهای جهش تولید استان، مشتمل بر پروژهتولید، مشکالت و پیشنهادات پروژه

نامه( و همچنین مشکالت کلی مرتبط با جهش تولید، مشکالت )خارج از تفاهمآفرین استان پیشران و تحول
های عامل در زمینه انعقاد قرارداد عاملیت و ... به تفکیک احصاء و جهت پیگیری توسط نمایندگان محترم بانک

 ویژه نهاد ریاست جمهوری ارائه شود.

 در اسرع وقت
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2 

ند استاندار محترم، مستندات، سوابق و پیشنهادات مورد نظر در رابطه با مقرر شد با توجه به تأکید جناب آقای گراو
های نامه( شامل احداث سد دالکی، پروژههای پیشران جهش تولید استان )عالوه بر تفاهمتسریع در پروژه

ط ، شرکت صدرا و تسهیالت سندیکایی شرکت پلی استر آریان، به تفکیک احصاء و جهت پیگیری توسکنآبشیرین
 نمایندگان محترم ویژه نهاد ریاست جمهوری ارائه شود.

 در اسرع وقت

 21/8/11مورخ  499111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         11/8/11تاریخ جلسه:  

9 

موضوع تهاتر بدهی دستگاه های اجرایی به پیمانکاران و بدهی  ( قانون بودجه3تبصره ) "و"بند اجرای در رابطه با 
و پیمانکاران به سیستم بانکی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط 

به سازمان  هفتگی گزارش اقدامات را حداکثر استفاده از این ظرفیت را به عمل آورند و به صورت عامل یبانک ها
 . ندینما ائهار یزیو برنامه ر تیریمد

 هر هفته بطور مستمر

2 

مقرر گردید در رابطه با مواردی که علیرغم وجوه بدهی دستگاه به ( قانون بودجه 3تبصره ) "و"بند  یدر اجرا
وضوع امکان جابجایی بدهی بین بانکی پیمانکار و پیمانکار به بانک، بانک فاقد بدهی به بانک مرکزی باشد، م

 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری گردد.

 مستمر

9 

در رابطه با تسهیالت طرح های مصوب جهش تولید مقرر گردید دستگاه های اجرایی مرتبط حداکثر تا پایان هفته 
از قراردادهای منعقده را جهت پیگیری جاری نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با بانک های عامل اقدام و یک نسخه 

 تخصیص یارانه سود به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ارسال نمایند . 
تبصره: با توجه به اعالم تعدادی از دستگاه های اجرایی برای جایگزینی طرح ها  همچنین تغییر نوع تسهیالت از 
سرمایه گذاری در گردش به ثابت مقرر شد قرارداد عاملیت بر اساس تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه کشور و 

جایگزینی طرح ها و اصالح  نوع تسهیالت اقدام  استانداری بوشهر منعقد گردد و در صورت اخذ مجوز، نسبت به
 شود. 

 یک هفته

 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11تاریخ جلسه:  

9 

 گذاریهای اقتصاد مقاومتی مطابق با هدفها و طرحاجرایی در رابطه با نحوه پیشرفت پروژههای عملکرد دستگاه
توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مورد ارزیابی قرار گرفته و در جلسات آتی ستاد ارائه شود و  18سال 

اند، عالوه که عملکرد مناسب نداشتههایی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری در رابطه با دستگاه
 های مورد نظر، موضوع را به مراجع ذیربط در مرکز منعکس نمایند.بر تذکر به دستگاه

 جلسه آینده ستاد

99 
ها به ها توسط فرمانداران شهرستانهای اقتصاد مقاومتی شهرستانها و پروژهمقرر شد گزارش اقدامات و طرح

شهرستان( ارائه و  2لسات ویژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )در هر جلسه صورت حضوری یا وبینار در ج
 بررسی شود. 

 از هفته آینده

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

 در اسرع وقت میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شود. 0مقرر شد جهت احداث کارگاه عبابافی در شهرستان دشتی مبلغ  8

99 

هفته پاسخ دهند و در مکاتبات با  2های عامل را ظرف مدت های اجرایی استعالمات بانکمقرر شد کلیه دستگاه
را در  "شودهفته به منزله پاسخ مثبت تلقی می 2پاسخ ظرف مدت  عدم ارائه"های طرف استعالم قید دستگاه

مکاتبات تأکید نمایند و در پایان این مهلت، نتیجه مبنای عمل قرار گیرد و هر گونه تبعات ناشی از عدم پاسخ در 
جرایی را های اهای عامل گزارش نحوه اقدام دستگاهموعد مقرر بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه خواهد بود. بانک

 در این زمینه به دستگاه اجرایی مرتبط و دبیرخانه ستاد جهت طرح در جلسات ستاد ارسال نمایند.

 به صورت مستمر

29 
نامه نحوه صدور مجوز آب و راهکارهای آن بررسی و در جلسه آینده ارائه آیین 28و  23مقرر شد موضوع مواد 

 شود.
 در اسرع وقت

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  
 طی یک هفتهکه با هماهنگی  9011های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی استان برای سال پیشنهاد دبیرخانه سازمان از پروژه 9
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اجرایی تنظیم شده بود، مورد موافقت اعضاء جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت. های دستگاه
های جدید از طرف ضمناً مقرر گردید دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در صورت ارایه پروژه

های اقتصاد مقاومتی مجموعه پروژه ها را بررسی و درصورت تأیید بههای اجرایی تا یک هفته آینده، آندستگاه
 اضافه نماید.  9011پیشنهادی استان برای سال 

 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

1 
های اجرایی عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ شود که شخصاً در جلسات ستاد مقرر گردید به دستگاه

 شرکت نمایند.
 در اسرع وقت

99 
های اقتصاد مقاومتی در ها و پروژههای اجرایی در بارگذاری گزارشات طرحمقرر گردید نتیجه اقدامات دستگاه

های اجرایی به های ارزیابی مدیران دستگاهی مصوبات ستاد به عنوان یکی از شاخصسامانه نیپا و همچنین اجرا
 صورت ویژه لحاظ گردد.

 به صورت مستمر

 21/12/11مورخ  113911شماره ارسال مصوبات طی نامه                                                                                                     24/12/11تاریخ جلسه:  

2 
های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی ها و پروژهمقرر شد دبیرخانه ستاد حداکثر طی هفته جاری فهرست نهایی طرح

 را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. 9011سال 
 طی هفته جاری

 

 

 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

3 
واحد آبشیرین کن سیراف، به دلیل باال  با توجه به عدم موافقت هیأت مدیره بانک صنعت و معدن با تسهیالت

بودن مبلغ و تکمیل سقف تسهیالت، مقرر شد موضوع توسط استاندار محترم از طریق مدیر عامل بانک صنعت و 
 معدن پیگیری شود.

 در اسرع وقت

92 
مضان با توجه به مسایل و مشکالت تکمیل طرح شرکت پروتئین گستر سینا، مقرر شد پس از پایان ماه مبارک ر

موضوع توسط استاندار محترم از طریق جناب آقای فتاح رییس محترم بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی پیگیری 
 شود.

 در اسرع وقت

 12/1/11مورخ  211913ت طی نامه شماره ارسال مصوبا                                                                                                           2/1/11تاریخ جلسه:  

92 
، اداره کل  یستیامداد، بهز تهیو مقرر شد کم دیرس بیسواحل استان مطرح و به تصو کاریبدون ب یطرح روستاها

طرح به عمل  یمراحل مختلف در اجرا یگر لیالزم جهت تسه یها همکار یاریو ده یتعاون، کار و رفاه اجتماع
 آورند.

 مستمر

 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11جلسه:  تاریخ 

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

 گذاریهای اقتصاد مقاومتی مطابق با هدفها و طرحپیشرفت پروژههای اجرایی در رابطه با نحوه عملکرد دستگاه
توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مورد ارزیابی قرار گرفته و در جلسات آتی ستاد ارائه شود و  18سال 

ند، عالوه بر اهایی که عملکرد مناسب نداشتهمعاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری در رابطه با دستگاه
 های مورد نظر، موضوع را به مراجع ذیربط در مرکز منعکس نمایند.تذکر به دستگاه

 جلسه آینده ستاد

2 
ای با مسؤولیت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور دبیرخانه ستاد و مقرر شد در کمیته

های پیگیری و بدون نتیجه و همچنین اقدامات و پیگیری های اجرایی مرتبط، مصوبات اجرا نشده، در دستدستگاه
 مورد نیاز در سطح ملی و استانی، بررسی و نتیجه در جلسات آتی ستاد ارائه شود.

 دو هفته



 
15 

 

9 
-شور شمالی از طریق شرکت برق منطقه نامه تأمین دائمی برق شهرک شیالتی رودمقرر شد موضوع اجرای تفاهم

 خلی سایت پیگیری شود.ای فارس و تکمیل شبکه دا
 در اسرع وقت

3 
ستاد اجرایی فرمان  طرح 9111مقرر شد توسط حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برش شهرستانی 

ها برداری و نظارت بر انجام مراحل مسایل اجرایی و رسیدگی به مشکالت احتمالی آنحضرت امام )ره( جهت بهره
 ها قرار گیرد.رستاندر اختیار فرمانداران شه

 در اسرع وقت

99 

ای توسط معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی با حضور مسؤوالن بنیاد علوی، فرماندار شهرستان مقرر شد جلسه
گذاری بنیاد مذکور در دشتی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل شیالت به منظور تسریع در تعیین تکلیف سرمایه

نامه واگذاری رت و متعاقباً واگذاری به افراد بومی واجد شرایط انجام شود و یا طبق نظامسایت پرورش میگوی زیا
 پروری توسط سازمان جهاد کشاورزی به افراد بومی واجد شرایط واگذار گردد.های آبزیاراضی به طرح

 در اسرع وقت

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                        1/11/11تاریخ جلسه:  

1 

 ها و نواحی صنعتی؛مقرر شد در ارتباط با تأمین برق مورد نیاز شهرک
نیروی های صنعتی و شرکت توزیع الف( گزارشی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت شهرک

های صنعتی ایران، به برق تهیه و جهت نشست استاندار محترم با شرکت توانیر و سازمان صنایع کوچک و شهرک
 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارائه شود.

ها و نواحی صنعتی و مسؤولیت ای در رابطه با تأمین برق شهرکب( توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت نامه
رو در این زمینه با امضای استاندار محترم عنوان آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور وزارت نی

 تهیه و به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارائه شود.
ها و نواحی صنعتی استان به صورت موقت را به ج( شرکت توزیع نیروی برق موضوع تأمین برق مورد نیاز شهرک

ای فارس پیگیری و گزارش اقدامات را در جلسه آتی ستاد ه و با نگاه مثبت از طریق شرکت برق منطقهصورت ویژ
 ارائه نماید.

 هفته 9

1 
مقرر شد در رابطه با واگذاری بندر الور ساحلی از اداره کل شیالت به اداره کل بنادر و دریانوردی کلیه سوابق و 

محترم عنوان آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور جهت مستندات و متن نامه با امضای استاندار 
 اخذ مصوبه در اختیار حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قرار گیرد. 

 هفته 9

92 
اندازی ایستگاه برق جائینک، های اقتصادی راهمقرر شد به منظور تسریع در تأمین برق مورد نیاز منطقه و طرح

 ای فارس پیگیری گردد. توسط استاندار محترم از طریق شرکت برق منطقهمراتب 
 در اسرع وقت

91 

ای با مسؤولیت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی جلسه 9هکتاری دلوار  211مقرر شد در رابطه با سایت 
شیالت، امور اراضی و ریزی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل استانداری و با حضور سازمان مدیریت و برنامه

های انجام شده گذاریشرکت توزیع نیروی برق تشکیل و با توجه به توافقات قبل و نحوه فعالیت و وضعیت سرمایه
 های مشترک کل سایت، در رابطه با واگذاری فازهای باقیمانده بررسی و تعیین تکلیف شود. در زیرساخت

 هفته 2

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

9 

-مقرر شد کمیته تخصصی با مسؤولیت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور کلیه دستگاه

بندی و به مرتبط با دریا تشکیل و پیشنهادات استان را در حوزه توسعه دریا محور جمعهای های اجرایی در حوزه
 مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید. 

 هفته 9

 21/12/11مورخ  119438طی نامه شماره  ارسال مصوبات                                                                                                    11/12/11تاریخ جلسه:  

3 
ای با مسئولیت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور سازمان مدیریت مقرر گردید طی جلسه

های اقتصاد مقاومتی با پیشرفت کم و راکد ها و طرحهای اجرایی مرتبط، وضعیت پروژهریزی و دستگاهو برنامه
 ها اتخاذ گردد.مقتضی جهت فعال سازی آنبررسی و تصمیمات 

 در اسرع وقت

 



 
11 

 

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
-شور شمالی از طریق شرکت برق منطقهنامه تأمین دائمی برق شهرک شیالتی رود مقرر شد موضوع اجرای تفاهم

 ای فارس و تکمیل شبکه داخلی سایت پیگیری شود.
 در اسرع وقت

 

 گذاریدفتر جدب و حمایت از سرمایه
 21/8/11مورخ  499194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         21/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

2 

محترم، مستندات، سوابق و پیشنهادات مورد نظر در رابطه با مقرر شد با توجه به تأکید جناب آقای گراوند استاندار 
-های آبشیریننامه( شامل احداث سد دالکی، پروژههای پیشران جهش تولید استان )عالوه بر تفاهمتسریع در پروژه

، شرکت صدرا و تسهیالت سندیکایی شرکت پلی استر آریان، به تفکیک احصاء و جهت پیگیری توسط کن
 محترم ویژه نهاد ریاست جمهوری ارائه شود.نمایندگان 

 در اسرع وقت

 21/8/11مورخ  499111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         11/8/11تاریخ جلسه:  

3 

ای با مسوولیت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور سازمان مقرر گردید طی جلسه
مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای هماهنگی بانک های استان، موضوع منابع 

بت به مکاتبه با و مصارف بانک های استان به تفکیک بررسی و تعیین تکلیف شده و بر اساس نتایج حاصله نس
 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذیربط در مرکز با امضای استاندار محترم اقدام شود. 

 یک ماه

3 

مقرر شد در راستای تجهیز منابع بانکی استان، نظام سپرده گذاری منابع مالی واحدهای تولیدی به ویژه طرح های 
های بزرگ در بانک های استان محل فعالیت به عنوان پیشنهاد به نمایندگان نفت و گاز و پتروشیمی و سایر واحد

 محترم استان ارسال گردد. 

 مستمر

 21/12/11رخ مو 119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                    11/12/11تاریخ جلسه:  

1 
مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل شیالت نسبت به تعیین تکلیف سایت زیارت و واگذاری به متقاضیان 

 ها اقدام گردد.واجد شرایط بومی، با جلب همکاری بنیاد علوی در زمینه ایجاد زیرساخت
 در اسرع وقت

 

 کلیه فرمانداریها
 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

92 

های و صدور مجوزهای فعالیت های اجرایی در رابطه با تسریع پاسخ استعالماتمقرر گردید کلیه مدیران دستگاه
-اندازی سامانه پنجره واحد سرمایهالزم را با متقاضیان معمول نمایند. همچنین با توجه به راه اقتصادی همکاری

های اجرایی نسبت گذاری و امکان شفافیت در زمینه مراحل ارائه پاسخ و صدور مجوزها، کلیه فرمانداران و دستگاه
ها و پیگیری استعالمات و اخذ مجوزها از طریق قاضیان جهت طی فرآیند ثبت درخواستبه راهنمایی و هدایت مت

 سامانه مذکور اقدام نمایند.

 به صورت مستمر

 

 

 

 



 
17 

 

 فرمانداری شهرستان دشتی

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             93/9/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

3 
مقرر شد فرمانداری شهرستان دشتی در اسرع وقت نسبت به همکاری با اداره کل شیالت در رابطه با اتمام طرح 

 شهرک شیالتی زیارت اقدامات الزم را انجام دهد.
 اسرع وقت

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

93 
از محل سد خائیز موضوع سرشماری نخیالت با جلب مشارکت  مقرر شد با توجه به لزوم تعیین حقابه نخیالت

   کشاورزان توسط سازمان جهاد کشاورزی و همکاری فرمانداری شهرستان دشتی انجام گیرد.
 در اسرع وقت

 

 فرمانداری شهرستان کنگان
 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

درینه سیاه بنیان توسط شرکت دانش های نفتیجامد و مایع شهری و صنعتی و تبدیل به فرآورده مجتمع بازیافت هیدروکربنی احداثدر رابطه با اجرای طرح 

مرحله طرح و  2ها، های مصوب ملی و استانی اقتصاد مقاومتی است، با توجه به سوابق یک ساله پیگیریدر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که جزء طرح

 د نیاز؛محیطی و واگذاری بخشی از اراضی مورتصویب در هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، صدور مجوزهای زیست

9 
خروج پسماندهای تولیدی حوزه پارس جنوبی از استان ممنوع است و در همین رابطه اداره کل حفاظت محیط 

های ذیربط و نیروی انتظامی جهت جلوگیری از خروج پسماندهای تولیدی حوزه زیست با فرمانداران شهرستان
 پارس جنوبی از استان مکاتبه نماید.

 طی هفته جاری

 

 فرمانداری شهرستان عسلویه
 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

بنیان درینه سیاه توسط شرکت دانش های نفتیجامد و مایع شهری و صنعتی و تبدیل به فرآورده مجتمع بازیافت هیدروکربنی احداثدر رابطه با اجرای طرح 

مرحله طرح و  2ها، های مصوب ملی و استانی اقتصاد مقاومتی است، با توجه به سوابق یک ساله پیگیریدر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که جزء طرح

 محیطی و واگذاری بخشی از اراضی مورد نیاز؛تصویب در هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، صدور مجوزهای زیست

9 
خروج پسماندهای تولیدی حوزه پارس جنوبی از استان ممنوع است و در همین رابطه اداره کل حفاظت محیط 

های ذیربط و نیروی انتظامی جهت جلوگیری از خروج پسماندهای تولیدی حوزه شهرستانزیست با فرمانداران 
 پارس جنوبی از استان مکاتبه نماید.

 طی هفته جاری

 

 های عاملکلیه بانک
 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

99 

هفته پاسخ دهند و در مکاتبات با  2های عامل را ظرف مدت های اجرایی استعالمات بانکمقرر شد کلیه دستگاه
را در  "شودهفته به منزله پاسخ مثبت تلقی می 2عدم ارائه پاسخ ظرف مدت "های طرف استعالم قید دستگاه

مکاتبات تأکید نمایند و در پایان این مهلت، نتیجه مبنای عمل قرار گیرد و هر گونه تبعات ناشی از عدم پاسخ در 
های اجرایی را های عامل گزارش نحوه اقدام دستگاهموعد مقرر بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه خواهد بود. بانک

 زمینه به دستگاه اجرایی مرتبط و دبیرخانه ستاد جهت طرح در جلسات ستاد ارسال نمایند.در این 

 به صورت مستمر



 
11 

 

های ملی، صادرات، تجارت، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، پارسیان، آینده، گردشگری، اقتصاد بانک

 الحسنه مهر ایران، شهرنوین، قرض
 21/8/11مورخ  499111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         11/8/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

موضوع تهاتر بدهی دستگاه های اجرایی به پیمانکاران و بدهی  ( قانون بودجه3تبصره ) "و"بند اجرای در رابطه با 
و بانک پیمانکاران به سیستم بانکی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط 

به سازمان  حداکثر استفاده از این ظرفیت را به عمل آورند و به صورت هفتگی گزارش اقدامات را عامل یها
  . ندینما ائهار یزیو برنامه ر تیریدم

 هر هفته بطور مستمر

 

 های صنعت و معدن، کشاورزی، تجارت، پست بانک، توسعه تعاونبانک
 21/8/11مورخ  499111نامه شماره  ارسال مصوبات طی                                                                                                        11/8/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

در رابطه با تسهیالت طرح های مصوب جهش تولید مقرر گردید دستگاه های اجرایی مرتبط حداکثر تا پایان هفته 
جاری نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با بانک های عامل اقدام و یک نسخه از قراردادهای منعقده را جهت پیگیری 

 نمایند .  تخصیص یارانه سود به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ارسال
تبصره: با توجه به اعالم تعدادی از دستگاه های اجرایی برای جایگزینی طرح ها  همچنین تغییر نوع تسهیالت از 
سرمایه گذاری در گردش به ثابت مقرر شد قرارداد عاملیت بر اساس تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه کشور و 

وز، نسبت به جایگزینی طرح ها و اصالح  نوع تسهیالت اقدام استانداری بوشهر منعقد گردد و در صورت اخذ مج
 شود. 

 یک هفته

0 
، کلیه بانک های عامل با قید فوریت همکاری الزم را با دستگاه های اجرایی جهت  9مقرر گردید در اجرای بند 

 انعقاد قرارداد عاملیت طرح های مصوب جهش تولید بعمل آورند. 
 یک هفته

 

 بانک توسعه تعاون
 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

90 
مقرر گردید بانک توسعه تعاون نسبت به استمهال تسهیالت آقای ایمان محمدی باغمالیی مجری طرح مجتمع 

 اقامتی پارک شغاب همکاری الزم به عمل آورد. 
 هفته 9

 

 بانک کشاورزی
 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

2 
گذاری کشاورزی تأکیدات الزم در ارزش سازی و تسهیل امور و رضایتمندی متقاضیان بانکمقرر شد کمک به روان

 گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام گردد.جمله ارزشواقعی وثایق ملکی جهت پرداخت تسهیالت، از 
 به صورت مستمر

 

 

 

 



 
11 

 

 سازمان جهاد کشاورزی

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
های طرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستگاه 93تعداد 

 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت منشور پروژه
 یک هفته

2 
در سامانه نیپا،  18های سال ها و پروژهبه لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح مقرر شد با توجه

های اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت گزارشات عملکرد ساالنه در سامانه دستگاه
 مذکور اقدام نمایند.

 یک هفته

3 

در حال اجرا، به ویژه در سایت توسعه  سایت 1پرورش میگو در  با توجه پیشرفت کم عملیات احداث استخرهای
 شیف )سایت بامداد( مقرر شد:

ها در قالب اجاره و بدون واگذاری مالکیت اوالً؛ طبق قوانین و مقررات موجود واگذاری اراضی برای اجرای طرح
نی لغو واگذاری انجام گیرد و در است، لذا در مورد اراضی که تاکنون طرح اجرا نشده است، بررسی و مراحل قانو

 رابطه با مجریان طرح در سایت توسعه شیف )سایت بامداد( به صورت ویژه مکاتبه و اخطار الزم داده شود.
ثانیاً؛ سازمان جهاد کشاورزی با انجام بررسی حقوقی نسبت به طراحی مدل تعهدنامه محضری و اخذ تعهد از 

ها واگذار شده، اقدام نماید به نحویکه در بازه زمانی مشخص، طرح به آناشخاصی که اراضی جهت پرورش میگو به 
های احتمالی نیز از آنان برداری برسد و در غیر اینصورت ضمن لغو واگذاری، امکان ادعای برگشت انجام هزینهبهره

 سلب شود. 

 در اسرع وقت

8 
واگذاری زمین صرفاً در قالب فراخوان انجام های پرورش میگو در سطح استان، مقرر شد در رابطه با اجرای طرح

 باشد.های واگذاری ممنوع میپذیرد و سایر شیوه
 در اسرع وقت

1 
هکتاری  1311هکتاری سعدآباد،  2011ناحیه )شبکه  0مقرر شد در رابطه با طرح نخلستان، با توجه به آماده شدن 

بخشی به شروع کار در برداران جهت سرعتههای بهرهکتاری کلل(، نشست هماهنگی با تشکل 9211آبپخش و 
 باغات انجام شود. 

 در اسرع وقت

 13/1/11مورخ  214448ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                  11/9/11تاریخ جلسه:  

2 
جهاد کشاورزی مبنی بر عدم امکان صدور موافقت اصولی جدید در زمینه  مقرر شد با توجه به دستورالعمل وزارت

های صادر شده قبلی، نسبت به پیگیری جهت اصالح پرورش ماهی در قفس تا زمان تکمیل شدن موافقت
 دستورالعمل و اعالم نتیجه اقدام شود.

 در اسرع وقت

9 
تا پایان سال  83های اقتصادی از ابتدای سال مقرر شد مشخصات کامل اراضی ملی واگذار شده جهت اجرای طرح

و آخرین وضعیت فسخ قراردادها به تفکیک شهرستان تهیه و جهت طرح در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد  18
 مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارسال گردد.

 دو هفته

0 
مقررات باالدستی و نظرات تخصصی های آبزی پروری با رعایت قوانین و نامه واگذاری اراضی به طرحمقرر شد نظام

 های ذیربط تهیه و جهت طرح در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارسال گردد.دستگاه
 در اسرع وقت

3 
مقرر شد مسایل و مشکالت قانونی ناشی از فسخ قراردادهای واگذاری اراضی جهت پیگیری از طریق ستاد 

 ی کشور به دبیرخانه ستاد اعالم گردد. فرماندهی اقتصاد مقاومت
 در اسرع وقت

 13/1/18مورخ  219111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 23/9/11تاریخ جلسه:  

2 
 1های عامل جهت تعداد هماهنگی با بانک مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی با همکاری اداره کل شیالت ضمن

عنوان طرح مصوب پرورش میگو نسبت به تدوین قرارداد عاملیت اقدام و  9مصوب بخش کشاورزی و  عنوان طرح
 به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.    

 یک هفته

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                  93/9/11تاریخ جلسه:  
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9 
گردند در اسرع وقت نسبت مقرر شد دستگاههای اجرایی که مشمول یارانه تسهیالتی در طرح های جهش تولید می

اقتصاد مقاومتی ارسال به انعقاد قرارداد عاملیت  با بانک های عامل خود اقدام نموده و به دبیرخانه ستاد فرماندهی 
 نمایند.

 در اسرع وقت

0 
همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی نمودن پروژه ها تا 

 پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال

3 
گوجه فرنگی و میگو و افزایش هزینه تولید آنها با توجه به مشکالت مربوط به  صادرات محصوالتی همچون خرما، 

ریزی مناسب جهت فروش این های دقیق و برنامهدر سال جاری، دستگاههای مربوطه موظف شدند تا با بررسی
 محصوالت و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان و پرورش دهندگان اقدامات الزم را انجام دهند.  

 مستمر

8 
واقدامات الزم برای تسریع در پرورش آرتمیا از آب خروجی سایت پرورش میگوی رود شور بررسی ها، پیگیریها 

 انجام شود.
 مستمر

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                    2/1/11تاریخ جلسه:  

2 
 یالتیبامداد و شهرک ش تی، سا یغرب فیدر ش ژهیبو گویپرورش م یواگذار شده به طرح ها یها نیزممقرر شد 
نشده است طبق دستورالعمل نظام نامه مجدداً  یاتیکه تاکنون عمل یگردد و موارد یمجددا بررس گناوهرود شور 

 .ردیصورت پذ یواگذار ندیفرا
 هفته کی

9 
 انیو ....  متقاض نیزم یواگذار زانیها و م رساختی، سهم مشارکت در زی، مسائل قانون یسنج تیمقرر شد اهل

 لحاظ گردد . التیطرح در نظام نامه اداره کل ش
 اسرع وقت

1 
ننموده  یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تا کنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند . عتریا هرچه سراند اقدام الزم ر
 هفته کی

 21/8/11مورخ  499194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 21/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

پروژه به شرح جدول پیوست  22پروژه جهش تولید استان، تعداد  92وضعیت پیشرفت مقرر شد با توجه به گزارش 
های اجرایی مرتبط جهت بررسی و پیگیری رفع برداری قرار گیرد. اهتمام ویژه دستگاهمورد بهره 9911در پایان سال 

پروژه فوق حداکثر  22از  برداریهای مصوب و انجام اقدامات الزم جهت بهرهموانع و مشکالت احتمالی کلیه پروژه
 ریزی مورد تأکید است. و ارائه گزارشات الزم به سازمان مدیریت و برنامه 9911تا پایان سال 

حداکثر تا پایان سال 
9911 

0 
های عامل، در های اجرایی و بانکهای مصوب جهش تولید، دستگاهمقرر شد در ارتباط با پرداخت تسهیالت به طرح

اسرع وقت نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت پرداخت تسهیالت اقدام نمایند و قراردادهای منعقده را جهت پیگیری 
 ریزی ارائه نمایند.برنامهتخصیص یارانه سود تسهیالت به سازمان مدیریت و 

 در اسرع وقت

 21/8/11مورخ  499111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         11/8/11تاریخ جلسه:  

9 

در رابطه با تسهیالت طرح های مصوب جهش تولید مقرر گردید دستگاه های اجرایی مرتبط حداکثر تا پایان هفته 
جاری نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با بانک های عامل اقدام و یک نسخه از قراردادهای منعقده را جهت پیگیری 

 نمایند .  تخصیص یارانه سود به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ارسال
تبصره: با توجه به اعالم تعدادی از دستگاه های اجرایی برای جایگزینی طرح ها  همچنین تغییر نوع تسهیالت از 
سرمایه گذاری در گردش به ثابت مقرر شد قرارداد عاملیت بر اساس تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه کشور و 

مجوز، نسبت به جایگزینی طرح ها و اصالح  نوع تسهیالت اقدام استانداری بوشهر منعقد گردد و در صورت اخذ 
  شود.

 یک هفته

 28/8/11مورخ  491129ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              11/8/11تاریخ جلسه:  

9 
ای، با توجه های کشاورزی گلخانههای هیدروپونیک جهت فعالیترح مشاوره و ساخت سیستممقرر شد در رابطه با ط

های مصوب جهش تولید از طریق بانک کشاورزی ای به عنوان طرحهای کشت گلخانهبه اینکه تسهیالت طرح
 در اسرع وقت
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 گیرد؛پرداخت و یارانه سود نیز تعلق می
ای جهش هکتار کشت گلخانه 991ای در فهرست شت گلخانهاوالً؛ اجرای طرح پیشنهادی به عنوان شیوه نوین ک

تولید لحاظ شود و طبق فرآیند تعریف شده جهت بررسی، تصویب و پرداخت تسهیالت به سازمان جهاد کشاورزی 
 معرفی شود.

 ای هیدروپونیک در مساحت دارای توجیه اقتصادی، به عنوان یکثانیاً؛ مدل اقتصادی و مالی اجرای کشت گلخانه
بینی ارائه خدمات گذاری توسط دانشگاه خلیج فارس و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی با پیشمدل سرمایه

ای و فنی توسط دانشگاه و ساز و کارهای تأمین تسهیالت توسط سازمان جهاد کشاورزی، تدوین و به مشاوره
 ای ارائه گردد.متقاضیان کشت گلخانه

0 

ای و ریز ازدیادی محصوالت باغی و زارعی، هسته فناور متقاضی رابطه با طرح کشت درون شیشهمقرر شد در 
نسبت به ایجاد ساختار حقوقی در قالب شرکت اقدام و جهت طی مراحل اخذ تسهیالت اجرای طرح )با اولویت 

ت( به سازمان جهاد ها به نتیجه رسیده است و در مراحل بعد سایر محصوالمحصوالتی که نتایج کشت بافت آن
 کشاورزی معرفی شود.  

 در اسرع وقت

 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11تاریخ جلسه:  

8 

هکتاری سعدآباد در  2011بردار طرح تحول کشاورزی در فاز به کشاورزان بهرهرسانی مقرر شد به منظور اطالع
های منطقه اعم از شورای اسالمی، زمینه مسایل فنی نسبت به برگزاری جلسات توجیهی و ترویجی با تشکل

 معتمدین محلی و ... اقدام شود. همچنین در همین زمینه جهادکشاورزی موظف شد تا با بررسی بیشتری جهت
اجرایی نمودن طرح تحول )با توجه به مشکالت پیش آمده در بخش سعدآباد( بدون افزایش اعتبار، طرح مذکور را 

 عملیاتی نمایند یا تعیین تکلیف کنند.  

 در اسرع وقت

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

9 

های کوچک مقیاس نسبت به صدور مجوز استفاده از آب احداث گلخانه 9911مقرر شد مستند به دستورالعمل سال 
ها ز آب چاهخانگی روستای کردالن شهرستان دشتی با اعمال کنترل و نظارت الزم مبنی بر استفاده ا گلخانه 99چاه 

برداران جهت اخذ مجوزهای الزم از سازمان های بهرههای مذکور اقدام شود تا امکان سایر پیگیریجهت گلخانه
 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فراهم گردد.

 هفته 2

9 
نسبت به  مقرر شد بانک کشاورزی در پرداخت تسهیالت به متقاضیان احداث گلخانه که چاه دارای مجوز دارند،

 ای اقدام نمایند.  تکمیل پرونده و طی فرآیند پرداخت تسهیالت بدون استعالم از شرکت آب منطقه
 به صورت مستمر

3 
مقرر شد توسط سازمان جهاد کشاورزی تغییر کاربری اراضی کارگاه رب گوجه فرنگی شهرستان دشتی روستای 

 شود. درصدی با پیگیری متقاضی اقدام 81مرحوای با پیشرفت 
 هفته 2

99 

هکتاری پشتیبان طرح پرورش ماهی توسط سازمان جهاد  8سازی و تکمیل سایت مقرر شد در رابطه با فعال
روز آینده جهت شروع کار اقدام  91کشاورزی به شرکت پروتئین گستر سینا اخطار داده شود تا در صورتیکه ظرف 

-های آبزید، طبق فرآیند مصوب واگذاری اراضی به طرحنشود، واگذاری اراضی فسخ گردد. در صورت فسخ قراردا

 پروری نسبت به واگذاری اراضی به متقاضیان واجد شرایط پرورش میگوی فوق متراکم اقدام شود.

 در اسرع وقت

93 
مقرر شد با توجه به لزوم تعیین حقابه نخیالت از محل سد خائیز موضوع سرشماری نخیالت با جلب مشارکت 

 کشاورزان توسط سازمان جهاد کشاورزی و همکاری فرمانداری شهرستان دشتی انجام گیرد.  
 در اسرع وقت

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 21/12/11ورخ م 119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  
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3 
مقرر شد با توجه به رکود فعالیت طرح پرورش ماهی در قفس شرکت پروتئین گستر سینا، اداره کل  منابع طبیعی و 
آبخیزداری با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی و اداره کل شیالت نسبت به پیگیری موضوع اقدام و در 

 گیری زمین اقدام نماید.به فسخ قرارداد و بازپسصورت عدم اقدام جهت ادامه فعالیت، نسبت 
 هفته 9

1 
مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل شیالت نسبت به تعیین تکلیف سایت زیارت و واگذاری به متقاضیان 

 ها اقدام گردد.واجد شرایط بومی، با جلب همکاری بنیاد علوی در زمینه ایجاد زیرساخت
 در اسرع وقت

8 
گذار و فرآیند واگذاری اراضی در سایت جهاد کشاورزی در اسرع وقت نسبت به انجام فراخوان جذب سرمایهسازمان 

-پرورش میگوی شیف غربی اقدام نماید. بدیهی است وضعیت مستثنیات و اثبات مالکیت شاکیان احتمالی در بخش

 هایی از این اراضی از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.
 در اسرع وقت

91 
-مقرر شد در رابطه با شهرک کشاورزی خصوصی جهت اجرای طرح کشت هیدوپونیک در منطقه رود حله، دستگاه

 عمل آورند.های اجرایی همکاری الزم را طبق قوانین و مقررات مربوط در صدور مجوزهای مورد نیاز به
 در اسرع وقت

99 
هکتار در حاشیه رود حله )بین روستای  9111دود مقرر شد در رابطه با ایجاد سایت جدید پرورش میگو به وسعت ح

 های کارشناسی صورت گیرد.محیطی بررسیرستمی تا فراکه( با رعایت حرایم و فاصله با مناطق حفاظت شده زیست
 در اسرع وقت

 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
های طرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستگاه 93تعداد 

 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.رفع نواقص و طی فرآیند ثبت منشور پروژهاجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به 
 یک هفته

2 
در سامانه نیپا،  18های سال ها و پروژهمقرر شد با توجه به لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح

ت عملکرد ساالنه در های اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت گزارشادستگاه
 سامانه مذکور اقدام نمایند.

 یک هفته

 13/1/11مورخ  214448ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            11/9/11تاریخ جلسه:  

9 
های اقتصادی )شناسایی شده توسط و غیرساحلی جهت اجرای طرحها و اراضی ملی مستعد ساحلی مقرر شد پهنه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان( جهت بررسی انطباق با مطالعات آمایش استان در نشست تخصصی با 
 ریزی بررسی و متعاقباً در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه گردد.سازمان مدیریت و برنامه

 یک هفته

1 
مقرر شد مشخصات اراضی ملی واگذار شده در بخش صنعت جهت بررسی نحوه پیشرفت اجرای طرح و سایر 

 اقدامات قانونی به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.
 در اسرع وقت

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                          93/9/11تاریخ جلسه:  

0 
همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی نمودن پروژه ها تا 

 پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

1 
 یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تا کنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند. عتریننموده اند اقدام الزم را هرچه سر
 هفته کی

 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

 در اسرع وقتداری در های آبخیزداری و آبخوانمیلیارد تومان اعتبار به اجرای پروژه 23به تخصیص مبلغ مقرر شد با توجه  91
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 ها صورت گیرد. سازه( و دیلم )سد دره امیری( پیگیری الزم برای اجرای پروژه 21دشتی )حدود  هایشهرستان
 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

3 
برداری از پروژه پارک چاچاهو روند خصوصی جهت تکمیل و بهره -مقرر شد در راستای جلب مشارکت عمومی

 واگذاری به کارخانه سیمان مند دشتی تسریع شود.
 وقتدر اسرع 

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد پروژه ها وبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

3 
مقرر شد با توجه به رکود فعالیت طرح پرورش ماهی در قفس شرکت پروتئین گستر سینا، اداره کل  منابع طبیعی و 

پیگیری موضوع اقدام و در آبخیزداری با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی و اداره کل شیالت نسبت به 
 گیری زمین اقدام نماید.صورت عدم اقدام جهت ادامه فعالیت، نسبت به فسخ قرارداد و بازپس

 هفته 9

99 
هکتار در حاشیه رود حله )بین روستای  9111مقرر شد در رابطه با ایجاد سایت جدید پرورش میگو به وسعت حدود 

های کارشناسی صورت محیطی بررسیفاصله با مناطق حفاظت شده زیسترستمی تا فراکه( با رعایت حرایم و 
 گیرد.

 در اسرع وقت

 

 های کشاورزیشرکت شهرک
 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
-شور شمالی از طریق شرکت برق منطقهنامه تأمین دائمی برق شهرک شیالتی رود مقرر شد موضوع اجرای تفاهم

 ای فارس و تکمیل شبکه داخلی سایت پیگیری شود.
 در اسرع وقت

 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

91 
-مقرر شد در رابطه با شهرک کشاورزی خصوصی جهت اجرای طرح کشت هیدوپونیک در منطقه رود حله، دستگاه

 عمل آورند.طبق قوانین و مقررات مربوط در صدور مجوزهای مورد نیاز بههای اجرایی همکاری الزم را 
 در اسرع وقت

 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 12/11/11مورخ  139993نامه شماره  ارسال مصوبات طی                                                                                                    1/11/11تاریخ جلسه:  

9 

های کوچک مقیاس نسبت به صدور مجوز استفاده از آب احداث گلخانه 9911مقرر شد مستند به دستورالعمل سال 
-خانگی روستای کردالن شهرستان دشتی با اعمال کنترل و نظارت الزم مبنی بر استفاده از آب چاه گلخانه 99چاه 

برداران جهت اخذ مجوزهای الزم از سازمان های بهرهور اقدام شود تا امکان سایر پیگیریهای مذکها جهت گلخانه
 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فراهم گردد.

 هفته 2

9 
مقرر شد بانک کشاورزی در پرداخت تسهیالت به متقاضیان احداث گلخانه که چاه دارای مجوز دارند، نسبت به 

 ای اقدام نمایند.  فرآیند پرداخت تسهیالت بدون استعالم از شرکت آب منطقهتکمیل پرونده و طی 
 به صورت مستمر
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 مدیریت امور اراضی

 13/1/11مورخ  214448ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
تا پایان سال  83های اقتصادی از ابتدای سال مقرر شد مشخصات کامل اراضی ملی واگذار شده جهت اجرای طرح

و آخرین وضعیت فسخ قراردادها به تفکیک شهرستان تهیه و جهت طرح در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد  18
 به دبیرخانه ستاد ارسال گردد.مقاومتی 

 دو هفته

3 
مقرر شد مسایل و مشکالت قانونی ناشی از فسخ قراردادهای واگذاری اراضی جهت پیگیری از طریق ستاد 

 فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور به دبیرخانه ستاد اعالم گردد. 
 در اسرع وقت

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

3 
 زانیم کیبه تفک 9911از سال  یاقتصاد یشده به واحدها یواگذار یاراض تیاز وضع یمقرر شد گزارش کامل

 ارائه گردد . یو شهرستان توسط واحد امور اراض شرفتیپ
هفتهدو   

1 
 یاراض ینامه ها و بخش نامه ها مرتبط با واگذار نیی، آ ینواقص مواد قانون یو جهاد کشاورز یمقرر شد امور اراض

 . دیارسال نما یاقتصاد مقاومت یجهت طرح در ستاد فرمانده رخانهیرا احصاء نموده و به دب
هفته کی  

3 
 ییاجرا یبه دستگاهها یفعال را  به صورت مرحله ا ریواگذار شده غ یها نیمشخصات زم یمقرر شد امور اراض

 . دیمرتبط ارسال نما
هفته کی  

8 
و گزارش آن در  دیاقدام نما عتریواگذار شده  در سامانه مربوطه سر ینسبت به ورود اطالعات اراض یامور اراض
 ستاد ارائه گردد. یجلسه آت

 دو هفته

 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
های مقرر شد دستگاهطرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و  93تعداد 

 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت منشور پروژه
 یک هفته

2 
در سامانه نیپا،  18های سال ها و پروژهمقرر شد با توجه به لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح

در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت گزارشات عملکرد ساالنه در های اجرایی مرتبط دستگاه
 سامانه مذکور اقدام نمایند.

 یک هفته

 13/1/11خ مور 219188ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/11تاریخ جلسه:  

9 

های اجرا شده صدرا مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به مقرر گردید گزارشی از آخرین وضعیت طرح
منظور مکاتبه و پیگیری واگذاری خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری سکوها توسط وزارت نفت و همچنین 

دریایی توسط شرکت صدرا جهت مکاتبه و کش مصوب شورای عالی صنایع های ساخت یدکگزارشی از طرح
 پیگیری تأمین تسهیالت از طریق صندوق توسعه ملی به دبیرخانه ستاد ارسال گردد.

 در اسرع وقت

9 
مقرر گردید مسایل و مشکالت شرکت صدرا در رابطه با رفع توقیف کشتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 

 مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
 در اسرع وقت

0 
مقرر گردید گزارشی از سوابق، مسایل، مشکالت و پیشنهادات مربوط به مالکیت جزیره صدرا جهت طرح و بررسی 

 در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه شود.
 در اسرع وقت

 13/1/11مورخ  219111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              23/9/11تاریخ جلسه:  

 یک هفتهمصوب  عنوان طرح 8های عامل جهت تعداد مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت ضمن هماهنگی با بانک 9
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 بخش صنعت نسبت به تدوین قرارداد عاملیت اقدام و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.    
 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            93/9/11اریخ جلسه:  ت

9 
گردند در اسرع وقت مقرر شد دستگاههای اجرایی که مشمول یارانه تسهیالتی در طرح های جهش تولید می

به انعقاد قرارداد عاملیت  با بانک های عامل خود اقدام نموده و به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  نسبت
 ارسال نمایند.

 در اسرع وقت

2 
به ننموده اند اقدامی  پایسامانه ننسبت به بارگذاری منشور در که تا کنون  ییدستگاههاپروژه مربوط به  3 مقرر شد

 اقدامات الزم را انجام دهند .مدت یک هفته 
 هفته کی

9 
موفق به ثبت نهایی گزارش عملکرد در سامانه نیپا که تا کنون  ییدستگاههاپروژه مربوط به  91مقرر شد تعداد 

 نشده اند،  به مدت یک هفته نسبت به بارگذاری اطالعات  اقدامات الزم را انجام دهند. 
 هفته کی

0 
همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی نمودن پروژه ها 

 تا پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال

3 
با توجه به مشکالت مربوط به  صادرات محصوالتی همچون خرما، گوجه فرنگی و میگو و افزایش هزینه تولید 

ریزی مناسب جهت فروش های دقیق و برنامهسال جاری، دستگاههای مربوطه موظف شدند تا با بررسی آنها در
 این محصوالت و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان و پرورش دهندگان اقدامات الزم را انجام دهند.  

 مستمر

1 
ین دستی متناسب با شرکت های انجام اقدامات و پیگیریهای الزم برای استقرار پروژه های میان دستی و پای

 پتروشیمی در ناحیه صنعتی دیر 
 مستمر

1 
با توجه به اینکه هدف از معرفی طرحهای تولید کود شیمیایی به عنوان طرحهای اقتصاد مقاومتی پیگیری حل 

نیز  باشد مقرر گردید  عناوین این سه طرحمسائل و مشکالت آنها برای تامین مواد اولیه و سرمایه درگردش می
 برای ثبت در سامانه نیپا به فعال سازی تغییر نماید. 

- 

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

1 
 یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تا کنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند . عتریننموده اند اقدام الزم را هرچه سر
 هفته کی

 21/8/11مورخ  499194نامه شماره ارسال مصوبات طی                                                                                 21/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

پروژه به شرح جدول پیوست  22پروژه جهش تولید استان، تعداد  92مقرر شد با توجه به گزارش وضعیت پیشرفت 
جهت بررسی و پیگیری های اجرایی مرتبط برداری قرار گیرد. اهتمام ویژه دستگاهمورد بهره 9911در پایان سال 

پروژه فوق  22برداری از های مصوب و انجام اقدامات الزم جهت بهرهرفع موانع و مشکالت احتمالی کلیه پروژه
 ریزی مورد تأکید است. و ارائه گزارشات الزم به سازمان مدیریت و برنامه 9911حداکثر تا پایان سال 

حداکثر تا پایان سال 
9911 

0 
های عامل، های اجرایی و بانکهای مصوب جهش تولید، دستگاهاط با پرداخت تسهیالت به طرحمقرر شد در ارتب

در اسرع وقت نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت پرداخت تسهیالت اقدام نمایند و قراردادهای منعقده را جهت پیگیری 
 .ریزی ارائه نمایندبرنامهتخصیص یارانه سود تسهیالت به سازمان مدیریت و 

 در اسرع وقت

 21/8/11مورخ  499111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         11/8/11تاریخ جلسه:  

9 

در رابطه با تسهیالت طرح های مصوب جهش تولید مقرر گردید دستگاه های اجرایی مرتبط حداکثر تا پایان هفته 
جاری نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با بانک های عامل اقدام و یک نسخه از قراردادهای منعقده را جهت پیگیری 

 نمایند .  تخصیص یارانه سود به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ارسال
تبصره: با توجه به اعالم تعدادی از دستگاه های اجرایی برای جایگزینی طرح ها  همچنین تغییر نوع تسهیالت از 
سرمایه گذاری در گردش به ثابت مقرر شد قرارداد عاملیت بر اساس تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه کشور و 

وز، نسبت به جایگزینی طرح ها و اصالح  نوع تسهیالت اقدام استانداری بوشهر منعقد گردد و در صورت اخذ مج

 یک هفته
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  شود.

 28/8/11مورخ  491129ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              11/8/11تاریخ جلسه:  

9 

طرح شامل: انژکتور و سایر قطعات استراتژیک مورد نیاز صنایع دریایی، خدمات  0نیاز مقرر شد تسهیالت مورد 
پروری، دوچرخه دریایی و جت بورد در جلسه سازمان صنعت، معدن و فنی و مهندسی سیستم هوشمند آبزی

ساعد مورد ها مطرح و با نظر متجارت با نمایندگی صندوق توسعه صنایع دریایی در استان با حضور مجریان آن
 حمایت قرار گیرند.

 در اسرع وقت

3 
های مرتبط در جلسه آتی مقرر شد نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای مصوبات جلسه توسط دستگاه

 ستاد ارائه شود.
 جلسه آتی ستاد

 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11تاریخ جلسه:  

0 
گذاری در شهرک صنایع پایین دستی پتروشیمی در شهرستان دیر مقرر شد پیگیری های الزم در خصوص سرمایه

 صورت پذیرد.
 در اسرع وقت

3 
به منظور  -شهرستان گناوه در استان بوشهر -ب در کشورشهرستان منتخ 99مقرر  گردید در راستای طرح  توسعه 

های پیشنهادی استان، جهت تشکیل جلسه با وزارت تخصیص خوراک و سایر مسایل مرتبط با اجرایی شدن طرح
 صنعت، معدن و تجارت با حضور استاندار محترم هماهنگی شود.

 در اسرع وقت

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

0 
های ها و حمایتدرصدی طرح و پیگیری 13مقرر شد در رابطه با طرح کربنات کلسیم اکباتان با توجه به پیشرفت 

معوق و پیگیری و تصویب تسهیالت کامل مورد نیاز طرح، نسبت به تکمیل و متعدد در خصوص تمدید تسهیالت 
 برداری طرح اقدام شود.بهره

 هفته 2

1 

 ها و نواحی صنعتی؛مقرر شد در ارتباط با تأمین برق مورد نیاز شهرک
های صنعتی و شرکت توزیع الف( گزارشی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت شهرک

های صنعتی وی برق تهیه و جهت نشست استاندار محترم با شرکت توانیر و سازمان صنایع کوچک و شهرکنیر
 ایران، به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارائه شود.

ها و نواحی صنعتی و مسؤولیت ای در رابطه با تأمین برق شهرکب( توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت نامه
در این زمینه با امضای استاندار محترم عنوان آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور وزارت نیرو 

 تهیه و به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارائه شود.
ها و نواحی صنعتی استان به صورت موقت را به ج( شرکت توزیع نیروی برق موضوع تأمین برق مورد نیاز شهرک

ای فارس پیگیری و گزارش اقدامات را در جلسه آتی ستاد با نگاه مثبت از طریق شرکت برق منطقه صورت ویژه و
 ارائه نماید.

 هفته 9

90 

مقرر شد با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه موضوع ورود اطالعات )منشور+گزارش عملکرد سه ماهه، شش 
 و جهش تولید در سامانه نیپا؛های اقتصاد مقاومتی ها و پروژهماهه و نه ماهه( طرح

اند، ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص و ورود های اجرایی که تاکنون اقدام ننمودهالف( کلیه دستگاه
 اطالعات با اعمال نظارت و دقت الزم اقدام نمایند.

و رونوشت آن به بازرسی ها تذکر ب( در پایان این مهلت توسط دبیرخانه ستاد با امضای استاندار به مدیران دستگاه
 ها را نیز در جلسه آتی ستاد ارائه نماید.بندی دستگاهاستانداری و سازمان مرکزی مرتبط ارسال گردد و رتبه

 هفته 9

93 
ها را در اسرع وقت مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت مستندات مربوط به طرح ارکان شیمی و سایر طرح

نخبگان بانکی استان ارسال نماید و جلسه مجمع نخبگان بانکی نیز با قید فوریت جهت طرح و بررسی به مجمع 
 تشکیل و در این خصوص اعالم نظر نماید.

 هفته 9

 12/12/11مورخ  112911مه شماره ارسال مصوبات طی نا                                                                                                    9/12/11تاریخ جلسه:  
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2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 21/12/11مورخ  113911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     24/12/11تاریخ جلسه:  

9 
های اجرایی ی توسط دستگاههای پیشنهادها و پروژههای تکمیلی و اصالحی طرحمقرر شد اطالعات کاربرگ

 ذیربط تکمیل و طی هفته جاری در اختیار دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گیرد.
 طی هفته جاری

 

 

 های صنعتیشرکت شهرک
 13/1/11مورخ  214448ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             11/9/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

3 
ها و نواحی صنعتی جهت پیگیری پیشرفت ها در شهرکمقرر شد گزارش مشخصات اراضی واگذار شده به طرح

 اجرای طرح و انجام اقدامات قانونی به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.
 در اسرع وقت

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

1 

 ها و نواحی صنعتی؛مورد نیاز شهرک مقرر شد در ارتباط با تأمین برق
های صنعتی و شرکت توزیع نیروی الف( گزارشی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت شهرک

های صنعتی ایران، به برق تهیه و جهت نشست استاندار محترم با شرکت توانیر و سازمان صنایع کوچک و شهرک
 داری ارائه شود.معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان

ها و نواحی صنعتی و مسؤولیت ای در رابطه با تأمین برق شهرکب( توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت نامه
وزارت نیرو در این زمینه با امضای استاندار محترم عنوان آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور 

 اری ارائه شود.تهیه و به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاند
ها و نواحی صنعتی استان به صورت موقت را به ج( شرکت توزیع نیروی برق موضوع تأمین برق مورد نیاز شهرک

ای فارس پیگیری و گزارش اقدامات را در جلسه آتی ستاد صورت ویژه و با نگاه مثبت از طریق شرکت برق منطقه
 ارائه نماید.

 هفته 9

 

 اداره کل شیالت

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11جلسه:  تاریخ 

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
های گرفت و مقرر شد دستگاهطرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست پیوست مورد تصویب قرار  93تعداد 

 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت منشور پروژه
 یک هفته

2 
در سامانه نیپا،  18های سال ها و پروژهمقرر شد با توجه به لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح

مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت گزارشات عملکرد ساالنه در  های اجراییدستگاه
 سامانه مذکور اقدام نمایند.

 یک هفته

3 

در حال اجرا، به ویژه در سایت توسعه  سایت 1با توجه پیشرفت کم عملیات احداث استخرهای پرورش میگو در 
 شیف )سایت بامداد( مقرر شد:

ها در قالب اجاره و بدون واگذاری مالکیت ن و مقررات موجود واگذاری اراضی برای اجرای طرحطبق قوانی اوالً؛
 در اسرع وقت
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است، لذا در مورد اراضی که تاکنون طرح اجرا نشده است، بررسی و مراحل قانونی لغو واگذاری انجام گیرد و در 
 ه و اخطار الزم داده شود.رابطه با مجریان طرح در سایت توسعه شیف )سایت بامداد( به صورت ویژه مکاتب

سازمان جهاد کشاورزی با انجام بررسی حقوقی نسبت به طراحی مدل تعهدنامه محضری و اخذ تعهد از  ثانیاً؛

ها واگذار شده، اقدام نماید به نحویکه در بازه زمانی مشخص، طرح اشخاصی که اراضی جهت پرورش میگو به آن
های احتمالی نیز از ضمن لغو واگذاری، امکان ادعای برگشت انجام هزینهبرداری برسد و در غیر اینصورت به بهره

 آنان سلب شود. 

8 
های پرورش میگو در سطح استان، مقرر شد واگذاری زمین صرفاً در قالب فراخوان انجام در رابطه با اجرای طرح

 باشد.های واگذاری ممنوع میپذیرد و سایر شیوه
 در اسرع وقت

91 

بینی تأمین اعتبار اجرای خط های شهرک شیالتی رود شور شمالی، با توجه به پیشدر رابطه با اجرای زیرساخت
گذار انتقال از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری، مقرر شد شبکه برق داخل شهرک نیز همزمان توسط سرمایه

وی برق ارائه شود و شرکت توزیع انجام شود و اطالعات و مشخصات طرح جهت بررسی به شرکت توزیع نیر
 نیروی برق در این زمینه همکاری و مساعدت الزم بعمل آورد. 

 در اسرع وقت

 13/1/11مورخ  214448ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              11/9/11تاریخ جلسه:  

0 
های آبزی پروری با رعایت قوانین و مقررات باالدستی و نظرات نامه واگذاری اراضی به طرحمقرر شد نظام

های ذیربط تهیه و جهت طرح در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارسال تخصصی دستگاه
 گردد.

 در اسرع وقت

 13/1/18مورخ  219111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 23/9/11تاریخ جلسه:  

2 
 1های عامل جهت تعداد مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی با همکاری اداره کل شیالت ضمن هماهنگی با بانک

ورش میگو نسبت به تدوین قرارداد عاملیت اقدام و عنوان طرح مصوب پر 9مصوب بخش کشاورزی و  عنوان طرح
 به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.    

 یک هفته

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              93/9/11تاریخ جلسه:  

9 
گردند در اسرع وقت شد دستگاههای اجرایی که مشمول یارانه تسهیالتی در طرح های جهش تولید می مقرر

نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت  با بانک های عامل خود اقدام نموده و به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
 ارسال نمایند.

 اسرع وقت

9 
موفق به ثبت نهایی گزارش عملکرد در سامانه نیپا که تا کنون  ییدستگاههاپروژه مربوط به  91مقرر شد تعداد 

 نشده اند،  به مدت یک هفته نسبت به بارگذاری اطالعات  اقدامات الزم را انجام دهند. 
 هفته کی

0 
همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی نمودن پروژه ها تا 

 پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال

3 
با توجه به مشکالت مربوط به  صادرات محصوالتی همچون خرما، گوجه فرنگی و میگو و افزایش هزینه تولید آنها 

ریزی مناسب جهت فروش این های دقیق و برنامهسال جاری، دستگاههای مربوطه موظف شدند تا با بررسی در
 محصوالت و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان و پرورش دهندگان اقدامات الزم را انجام دهند.  

 مستمر

3 
شیالت در رابطه با اتمام طرح  مقرر شد فرمانداری شهرستان دشتی در اسرع وقت نسبت به همکاری با اداره کل

 شهرک شیالتی زیارت اقدامات الزم را انجام دهد. 
 اسرع وقت

8 
بررسی ها، پیگیریها واقدامات الزم برای تسریع در پرورش آرتمیا از آب خروجی سایت پرورش میگوی رود شور 

 انجام شود.
 مستمر

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

9 
ستاد  رخانهیرا به دب انیپرورش آبز انیبه متقاض نیزم یاستان نظام نامه نحوه واگذار التیمقرر شده اداره کل ش

 در جلسه ستاد مطرح شود . ییاجرا ینظرات دستگاهها ارسال تا پس از اخذ
 دو هفته



 
71 

 

2 
 یالتیبامداد و شهرک ش تی، سا یغرب فیدر ش ژهیبو گویپرورش م یواگذار شده به طرح ها یها نیمقرر شد زم

نشده است طبق دستورالعمل نظام نامه مجدداً  یاتیکه تاکنون عمل یگردد و موارد یمجددا بررس گناوهرود شور 
 .ردیصورت پذ یواگذار ندیفرا

هفته کی  

9 
 انیو ....  متقاض نیزم یواگذار زانیها و م رساختی، سهم مشارکت در ز ی، مسائل قانون یسنج تیمقرر شد اهل

 لحاظ گردد . التیطرح در نظام نامه اداره کل ش
 اسرع وقت

0 
توسط اداره کل   گویموجود پرورش م یها تیشده در سا یقابل واگذار یمقرر شد اطالعات مربوط به کل اراض

 ستاد ارائه شود. ندهیاحصا و در جلسات آ التیش
 اسرع وقت

1 
 یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تا کنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند . عتریننموده اند اقدام الزم را هرچه سر
هفته کی  

91 
 یالتیگذار در پروژه ش هیواگذار شده به سرما نیهکتار زم 211استان مجددا در خصوص  التیمقرر شد اداره کل ش

 . نمایدارائه  یستاد فرمانده یدر جلسه آترا  جهیالزم را انجام داده و نت یهایبررس  9دلوار 
 دو هفته

99 
 یو چگونگ نایگستر س نیدر قفس پروت یطرح پرورش ماه تیاز وضع یقیاستان گزارش دق التیاداره کل ش

 . دیشده ارائه نما ینیب شیتحقق اهداف پ یالزم برا یو راهکارها هیگذار ته هیعملکرد سرما
 دو هفته

 21/8/11مورخ  499194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 21/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

پروژه به شرح جدول پیوست  22پروژه جهش تولید استان، تعداد  92مقرر شد با توجه به گزارش وضعیت پیشرفت 
های اجرایی مرتبط جهت بررسی و پیگیری برداری قرار گیرد. اهتمام ویژه دستگاهمورد بهره 9911در پایان سال 

پروژه فوق  22برداری از های مصوب و انجام اقدامات الزم جهت بهرهکالت احتمالی کلیه پروژهرفع موانع و مش
 ریزی مورد تأکید است. و ارائه گزارشات الزم به سازمان مدیریت و برنامه 9911حداکثر تا پایان سال 

حداکثر تا پایان سال 
9911 

0 
های عامل، های اجرایی و بانکمصوب جهش تولید، دستگاههای مقرر شد در ارتباط با پرداخت تسهیالت به طرح

در اسرع وقت نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت پرداخت تسهیالت اقدام نمایند و قراردادهای منعقده را جهت پیگیری 
 ریزی ارائه نمایند.برنامهتخصیص یارانه سود تسهیالت به سازمان مدیریت و 

 در اسرع وقت

 28/8/11مورخ  491129ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              11/8/11تاریخ جلسه:  

2 

مقرر شد در رابطه واگذاری زمین و تسهیالت جهت طرح آرتمیا، با توجه به ابهامات و مالحظات مطرح شده از 
های پرورش میگو یا اختصاص اراضی بررسی مسایل فنی و اقتصادی، محل اجرا )خروجی یکی از سایت جمله لزوم

-ویژه پرورش آرتمیا(، با در نظر گرفتن مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر واگذاری اراضی آبزی

گیری در جلسه آتی ستاد صمیمبندی جهت تپروری صرفاً از طریق فراخوان و سایر مسایل مرتبط، بررسی و جمع
 مطرح گردد. 

 در اسرع وقت

3 
های مرتبط در جلسه آتی مقرر شد نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای مصوبات جلسه توسط دستگاه

 ستاد ارائه شود.
 جلسه آتی ستاد

 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11تاریخ جلسه:  

9 
-شور شمالی از طریق شرکت برق منطقهنامه تأمین دائمی برق شهرک شیالتی رودمقرر شد موضوع اجرای تفاهم

 ای فارس و تکمیل شبکه داخلی سایت پیگیری شود.
 در اسرع وقت

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11جلسه:   تاریخ

1 
ی کلیه سوابق و مقرر شد در رابطه با واگذاری بندر الور ساحلی از اداره کل شیالت به اداره کل بنادر و دریانورد

مستندات و متن نامه با امضای استاندار محترم عنوان آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور 
 جهت اخذ مصوبه در اختیار حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قرار گیرد. 

 هفته 9

 هفته 9نامه با پیمانکار متضمن تقبل جابجایی و خروج مواد حاصله مقرر شد اداره کل شیالت نسبت به تنظیم تفاهم 91



 
11 

 

ریزی قرار دهد تا الیروبی اسکله الور ساحلی از محل دپو با قید فوریت اقدام و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه
 امکان تعیین تکلیف پرداخت مطالبات پیمانکار فراهم شود. 

99 

هکتاری پشتیبان طرح پرورش ماهی توسط سازمان جهاد  8و تکمیل سایت سازی مقرر شد در رابطه با فعال
روز آینده جهت شروع کار اقدام  91کشاورزی به شرکت پروتئین گستر سینا اخطار داده شود تا در صورتیکه ظرف 

-یهای آبزنشود، واگذاری اراضی فسخ گردد. در صورت فسخ قرارداد، طبق فرآیند مصوب واگذاری اراضی به طرح
 پروری نسبت به واگذاری اراضی به متقاضیان واجد شرایط پرورش میگوی فوق متراکم اقدام شود.

 در اسرع وقت

90 

مقرر شد با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه موضوع ورود اطالعات )منشور+گزارش عملکرد سه ماهه، شش 
 ید در سامانه نیپا؛های اقتصاد مقاومتی و جهش تولها و پروژهماهه و نه ماهه( طرح

اند، ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص و ورود های اجرایی که تاکنون اقدام ننمودهالف( کلیه دستگاه
 اطالعات با اعمال نظارت و دقت الزم اقدام نمایند.

آن به بازرسی ها تذکر و رونوشت ب( در پایان این مهلت توسط دبیرخانه ستاد با امضای استاندار به مدیران دستگاه
 ها را نیز در جلسه آتی ستاد ارائه نماید.بندی دستگاهاستانداری و سازمان مرکزی مرتبط ارسال گردد و رتبه

 هفته 9

 12/12/11مورخ  112911ی نامه شماره ارسال مصوبات ط                                                                                                    9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 21/12/11ورخ م 119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

3 
مقرر شد با توجه به رکود فعالیت طرح پرورش ماهی در قفس شرکت پروتئین گستر سینا، اداره کل  منابع طبیعی و 
آبخیزداری با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی و اداره کل شیالت نسبت به پیگیری موضوع اقدام و 

 گیری زمین اقدام نماید.به فسخ قرارداد و بازپسدر صورت عدم اقدام جهت ادامه فعالیت، نسبت 
 هفته 9

1 
مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل شیالت نسبت به تعیین تکلیف سایت زیارت و واگذاری به متقاضیان 

 ها اقدام گردد.واجد شرایط بومی، با جلب همکاری بنیاد علوی در زمینه ایجاد زیرساخت
 در اسرع وقت

99 
هکتار در حاشیه رود حله )بین روستای  9111شد در رابطه با ایجاد سایت جدید پرورش میگو به وسعت حدود مقرر 

های کارشناسی صورت محیطی بررسیرستمی تا فراکه( با رعایت حرایم و فاصله با مناطق حفاظت شده زیست
 گیرد.

 در اسرع وقت

 

 شرکت توزیع نیروی برق

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

91 

اجرای خط بینی تأمین اعتبار های شهرک شیالتی رود شور شمالی، با توجه به پیشدر رابطه با اجرای زیرساخت
گذار انتقال از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری، مقرر شد شبکه برق داخل شهرک نیز همزمان توسط سرمایه

انجام شود و اطالعات و مشخصات طرح جهت بررسی به شرکت توزیع نیروی برق ارائه شود و شرکت توزیع نیروی 
 برق در این زمینه همکاری و مساعدت الزم بعمل آورد. 

 رع وقتدر اس

 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
-شور شمالی از طریق شرکت برق منطقه تأمین دائمی برق شهرک شیالتی رودنامه مقرر شد موضوع اجرای تفاهم

 ای فارس و تکمیل شبکه داخلی سایت پیگیری شود.
 در اسرع وقت

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  



 
10 

 

0 
های ها و حمایتدرصدی طرح و پیگیری 13مقرر شد در رابطه با طرح کربنات کلسیم اکباتان با توجه به پیشرفت 

متعدد در خصوص تمدید تسهیالت معوق و پیگیری و تصویب تسهیالت کامل مورد نیاز طرح، نسبت به تکمیل و 
 طرح اقدام شود. برداریبهره

 هفته 2

1 

 ها و نواحی صنعتی؛مقرر شد در ارتباط با تأمین برق مورد نیاز شهرک
های صنعتی و شرکت توزیع نیروی الف( گزارشی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت شهرک

های صنعتی ایران، به رکبرق تهیه و جهت نشست استاندار محترم با شرکت توانیر و سازمان صنایع کوچک و شه
 معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارائه شود.

ها و نواحی صنعتی و مسؤولیت ای در رابطه با تأمین برق شهرکب( توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت نامه
رییس جمهور  وزارت نیرو در این زمینه با امضای استاندار محترم عنوان آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم

 تهیه و به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارائه شود.
ها و نواحی صنعتی استان به صورت موقت را به ج( شرکت توزیع نیروی برق موضوع تأمین برق مورد نیاز شهرک

ه آتی ستاد ای فارس پیگیری و گزارش اقدامات را در جلسصورت ویژه و با نگاه مثبت از طریق شرکت برق منطقه
 ارائه نماید.

 هفته 9

 

  شمالی رودشور پروری آبزی مجتمع تولیدکنندگان نیاز تامین تعاونی شرکت
 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه مصوبهردیف 

91 

بینی تأمین اعتبار اجرای خط های شهرک شیالتی رود شور شمالی، با توجه به پیشدر رابطه با اجرای زیرساخت
گذار انتقال از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری، مقرر شد شبکه برق داخل شهرک نیز همزمان توسط سرمایه

انجام شود و اطالعات و مشخصات طرح جهت بررسی به شرکت توزیع نیروی برق ارائه شود و شرکت توزیع نیروی 
 برق در این زمینه همکاری و مساعدت الزم بعمل آورد. 

 در اسرع وقت

 

 ایشرکت آب منطقه

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
های طرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستگاه 93تعداد 

 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.طی فرآیند ثبت منشور پروژه اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و
 یک هفته

2 
در سامانه نیپا،  18های سال ها و پروژهمقرر شد با توجه به لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح

النه در های اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت گزارشات عملکرد سادستگاه
 سامانه مذکور اقدام نمایند.

 یک هفته

1 
در ارتباط با ایستگاه پمپاژ دشتستان با توجه به اصالح تابلوی برق و رفع مشکل نقدینگی به صورت موقت و دیون 

 به پیمانکار، مقرر شد از ظرفیت تهاتر برای پرداخت بدهی به صورت ویژه اقدام شود.
 در اسرع وقت

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            93/9/11تاریخ جلسه:  

9 
موفق به ثبت نهایی گزارش عملکرد در سامانه نیپا که تا کنون  ییدستگاههاپروژه مربوط به  91مقرر شد تعداد 

 ،  به مدت یک هفته نسبت به بارگذاری اطالعات  اقدامات الزم را انجام دهند. نشده اند
 هفته کی

0 
همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی نمودن پروژه ها تا 

 پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال



 
12 

 

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

1 
ننموده  یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تاکنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند. عتریم را هرچه سراند اقدام الز
 هفته کی

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

های کوچک مقیاس نسبت به صدور مجوز استفاده از آب احداث گلخانه 9911شد مستند به دستورالعمل سال مقرر 
-خانگی روستای کردالن شهرستان دشتی با اعمال کنترل و نظارت الزم مبنی بر استفاده از آب چاه گلخانه 99چاه 

برداران جهت اخذ مجوزهای الزم از سازمان بهرههای های مذکور اقدام شود تا امکان سایر پیگیریها جهت گلخانه
 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فراهم گردد.

 هفته 2

9 
مقرر شد بانک کشاورزی در پرداخت تسهیالت به متقاضیان احداث گلخانه که چاه دارای مجوز دارند، نسبت به 

 ای اقدام نمایند.  ت آب منطقهتکمیل پرونده و طی فرآیند پرداخت تسهیالت بدون استعالم از شرک
 به صورت مستمر

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحتکمیل و بهره های اجرایی ضمن پیگیری جهتمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 

 شرکت آب و فاضالب

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
های طرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستگاه 93تعداد 

 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.بط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت منشور پروژهاجرایی مرت
 یک هفته

2 
در سامانه نیپا،  18های سال ها و پروژهمقرر شد با توجه به لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح

و طی فرآیند ثبت گزارشات عملکرد ساالنه در  های اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقصدستگاه
 سامانه مذکور اقدام نمایند.

 یک هفته

 یک هفته ماهه پیگیری شود. 2واحد آبشیرین کن دشتستان ظرف مهلت  2برداری از  مقرر شد جهت تکمیل و بهره 0
 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            93/9/11تاریخ جلسه:  

0 
همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی نمودن پروژه ها تا 

 پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

1 
 یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تا کنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند . عتریزم را هرچه سرننموده اند اقدام ال
 هفته کی

93 
 نیریآبش یپروژه ها یگذار هیسرما فیتکل نییو تع یریگیمقرر شد شرکت آب و فاضالب در اسرع وقت نسبت به پ

 . دیاقدام نما 2و  9دشتستان  یکن ها
 اسرع وقت

 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

1 
ترخیص و حمل به موقع تجهیزات، تأمین برق از مقرر شد در رابطه با طرح آبشیرین کن سیراف موضوع تسریع در 

 و تأمین تسهیالت از طریق بانک توسعه تعاون پیگیری شود. 20و  22فازهای 
 در اسرع وقت

 12/12/11مورخ  112911طی نامه شماره ارسال مصوبات                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  



 
13 

 

2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 

 اداره کل بنادر و دریانوردی

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
های طرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستگاه 93تعداد 

 نمایند.ها در سامانه نیپا اقدام اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت منشور پروژه
 یک هفته

2 
در سامانه نیپا،  18های سال ها و پروژهمقرر شد با توجه به لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح

های اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت گزارشات عملکرد ساالنه در دستگاه
 سامانه مذکور اقدام نمایند.

 یک هفته

99 
ابطه با پروژه احداث پایانه کانتینری مجتمع بندری نگین مقرر شد با تکمیل تأسیسات و استقرار تجهیزات در ر

 برداری پیگیری شود. اسکله، جهت اخذ مجوز بهره
 در اسرع وقت

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              93/9/11تاریخ جلسه:  

2 
به ننموده اند اقدامی  پایسامانه ننسبت به بارگذاری منشور در که تا کنون  ییدستگاههاپروژه مربوط به  3 مقرر شد

 مدت یک هفته اقدامات الزم را انجام دهند .
 هفته کی

0 
همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی نمودن پروژه ها تا 

 پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال

91 
مقرر شد با توجه به افزایش قابل توجه هزینه های سرمایه گذاری پروژه احداث پایانه کانتینری مجتمع بندری 
جزیره نگین و انصراف سرمایه گذار نسبت به حذف و جایگزینی آن با پروژه احداث موج شکن های طرح توسعه 

 کنگان در سامانه نیپا اقدام شود.

- 

 12/1/11مورخ  211913نامه شماره ارسال مصوبات طی                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

1 
 یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تا کنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند . عتریننموده اند اقدام الزم را هرچه سر
 هفته کی

 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

90 
 های در حال اجرا( درهای مصوب اقتصاد مقاومتی و سایر پروژههای بندری استان )اعم از پروژهمسایل اجرایی پروژه

 ها مرتفع گردد.های ساحلی به صورت جدی پیگیری و موانع و مشکالت آنشهرستان
 به صورت مستمر

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

1 
مقرر شد در رابطه با واگذاری بندر الور ساحلی از اداره کل شیالت به اداره کل بنادر و دریانوردی کلیه سوابق و 
مستندات و متن نامه با امضای استاندار محترم عنوان آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور جهت 

 استانداری قرار گیرد.  اخذ مصوبه در اختیار حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی
 هفته 9

21 
)امکان استفاده از  99، مصوبه شماره 23/11/9918با توجه به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مورخ 

خارگ( از تاریخ این  NGLاسکله جزیره صدف جهت انتقال مواد معدنی و سایر امکانات اختصاصی ویژه پروژه 
 گردد.)به مدت یک سال( تمدید می 19/92/9011( تا 19/99/9911جلسه )

تا ابتدای اسفند ماه 
9011 

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  
 تا پایان سالهای اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحاجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرههای مقرر شد دستگاه 2



 
14 

 

روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به
 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 

 

 پارسسازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
 1/11/11مورخ  911922ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         93/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

1 
دستی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  صنایع پایین هکتاری 9111مقرر شد موضوع اجرای زون 

گذاری پیگیری الزم انجام گیرد و مواردی که پیگیری )عسلویه( و تعیین تکلیف اراضی واگذارشده جهت سرمایه
 ویژه از طریق وزارت نفت ضرورت دارد، به استانداری اعالم شود. 

 در اسرع وقت

92 
کتار باقیمانده زمین مورد نیاز مجتمع بازیافت هیدروکربنی جامد و مایع شهری و صنعتی و ه 1مقرر شد در واگذاری 

 بنیان درینه سیاه( تسریع شود.تبدیل به فرآورده های نفتی )شرکت دانش
 در اسرع وقت

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

90 

مقرر شد با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه موضوع ورود اطالعات )منشور+گزارش عملکرد سه ماهه، شش 
 های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در سامانه نیپا؛ها و پروژهماهه و نه ماهه( طرح

اند، ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص و ورود های اجرایی که تاکنون اقدام ننمودهیه دستگاهالف( کل
 اطالعات با اعمال نظارت و دقت الزم اقدام نمایند.

ها تذکر و رونوشت آن به بازرسی ب( در پایان این مهلت توسط دبیرخانه ستاد با امضای استاندار به مدیران دستگاه
 ها را نیز در جلسه آتی ستاد ارائه نماید.بندی دستگاهازمان مرکزی مرتبط ارسال گردد و رتبهاستانداری و س

 هفته 9

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11جلسه:  تاریخ 
بنیان درینه سیاه توسط شرکت دانش های نفتیوردهجامد و مایع شهری و صنعتی و تبدیل به فرآ مجتمع بازیافت هیدروکربنی احداثدر رابطه با اجرای طرح 

مرحله طرح و  2ها، های مصوب ملی و استانی اقتصاد مقاومتی است، با توجه به سوابق یک ساله پیگیریدر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که جزء طرح

 محیطی و واگذاری بخشی از اراضی مورد نیاز؛تتصویب در هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، صدور مجوزهای زیس

9 

ستاد  91/11/11جلسه مورخ  92مقرر شد سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در اجرای مصوبه شماره 
هکتار باقیمانده زمین مورد نیاز طرح اقدام و همکاری  1فرماندهی اقتصاد مقاومتی با قید فوریت نسبت به واگذاری 

 برداری از طرح به عمل آورد.جهت تسریع و تسهیل اجرا و بهرهالزم را در 

 طی هفته جاری

 

 اداره کل حفاظت محیط زیست
 21/12/11 مورخ 119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

بنیان درینه سیاه توسط شرکت دانش های نفتیجامد و مایع شهری و صنعتی و تبدیل به فرآورده مجتمع بازیافت هیدروکربنی احداثدر رابطه با اجرای طرح 

مرحله طرح و  2ها، اقتصاد مقاومتی است، با توجه به سوابق یک ساله پیگیری های مصوب ملی و استانیدر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که جزء طرح

 محیطی و واگذاری بخشی از اراضی مورد نیاز؛تصویب در هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، صدور مجوزهای زیست

 طی هفته جاریمحیطی ناشی از پسماندهای تولیدی و عدم انجام وظایف قانونی در های زیستمقرر شد با توجه به تشدید آالیندگی 2



 
15 

 

 این زمینه، اداره کل حفاظت محیط زیست استان طی هفته جاری پیگیری و اقدام الزم انجام دهد.

9 
خروج پسماندهای تولیدی حوزه پارس جنوبی از استان ممنوع است و در همین رابطه اداره کل حفاظت محیط 

های ذیربط و نیروی انتظامی جهت جلوگیری از خروج پسماندهای تولیدی حوزه ست با فرمانداران شهرستانزی
 پارس جنوبی از استان مکاتبه نماید.

 طی هفته جاری

0 

 های نفتیجامد و مایع شهری و صنعتی و تبدیل به فرآورده مجتمع بازیافت هیدروکربنی مقرر شد در رابطه با طرح

 بنیان درینه سیاه و مشکالت ایجاد شده در اجرای طرح؛انشتوسط شرکت د

متن نامه با امضای استاندار محترم عنوان وزیر محترم نفت )رونوشت به رییس محترم سازمان حفاظت محیط  اوالً؛

 زیست و معاون علمی و فناوری رییس جمهور( تهیه گردد.

ت محیط زیست رأساً با مراجع ذیربط در مرکز در این پارک علم و فناوری خلیج فارس و اداره کل حفاظ ثانیاً؛

 زمینه مکاتبه و سوابق و اهمیت موضوع و مسایل و مشکالت آن را پیگیری نمایند.

 هفته 9

 های مصوب اقتصاد مقاومتی استان؛ها و پروژهدر رابطه با وضعیت پیشرفت طرح

99 
هکتار در حاشیه رود حله )بین روستای  9111وسعت حدود مقرر شد در رابطه با ایجاد سایت جدید پرورش میگو به 

های کارشناسی صورت محیطی بررسیرستمی تا فراکه( با رعایت حرایم و فاصله با مناطق حفاظت شده زیست
 گیرد.

 در اسرع وقت

 

 ستاد نظارت گمرکات
 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

21 
)امکان استفاده از  99، مصوبه شماره 23/11/9918با توجه به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مورخ 

خارگ( از تاریخ این  NGLاسکله جزیره صدف جهت انتقال مواد معدنی و سایر امکانات اختصاصی ویژه پروژه 
 ردد.گ)به مدت یک سال( تمدید می 19/92/9011( تا 19/99/9911جلسه )

تا ابتدای اسفند ماه 
9011 

 

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی
 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

 در اسرع وقت تکلیف و واگذاری زمین نیروگاه خورشیدی دیلم با قید فوریت انجام شود.مقرر شد فرآیند تعیین  98

 

 مجمع نخبگان بانکی
 12/11/11 مورخ 139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

93 
ها را در اسرع وقت مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت مستندات مربوط به طرح ارکان شیمی و سایر طرح

جهت طرح و بررسی به مجمع نخبگان بانکی استان ارسال نماید و جلسه مجمع نخبگان بانکی نیز با قید فوریت 
 تشکیل و در این خصوص اعالم نظر نماید.

 هفته 9

 

 ندهی انتظامیفرما
 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

بنیان درینه سیاه توسط شرکت دانش های نفتیجامد و مایع شهری و صنعتی و تبدیل به فرآورده مجتمع بازیافت هیدروکربنی احداثدر رابطه با اجرای طرح 

مرحله طرح و  2ها، های مصوب ملی و استانی اقتصاد مقاومتی است، با توجه به سوابق یک ساله پیگیریدر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که جزء طرح

 محیطی و واگذاری بخشی از اراضی مورد نیاز؛یأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، صدور مجوزهای زیستتصویب در ه
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9 
خروج پسماندهای تولیدی حوزه پارس جنوبی از استان ممنوع است و در همین رابطه اداره کل حفاظت محیط 

جهت جلوگیری از خروج پسماندهای تولیدی حوزه های ذیربط و نیروی انتظامی زیست با فرمانداران شهرستان
 پارس جنوبی از استان مکاتبه نماید.

 طی هفته جاری

 

 شهرداری بوشهر
 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

93 
گردی و گردشگری واقع در شهر بوشهر، داری، بوممقرر شد شهرداری بوشهر در راستای ایجاد مرکز آموزش هتل

ای استان ای(، با اداره کل آموزش فنی و حرفهخیابان شهید مطهری )ساختمان سابق اداره کل آموزش فنی و حرفه
 عمل آورد.   در زمینه صدور مجوزها و عوارض همکاری الزم به

 در اسرع وقت

 

 شهرداری گناوه

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
های طرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستگاه 93تعداد 

 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت منشور پروژه
 یک هفته

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                           93/9/11تاریخ جلسه:  

2 
به ننموده اند اقدامی  پایسامانه ننسبت به بارگذاری منشور در که تا کنون  ییدستگاههاپروژه مربوط به  3 مقرر شد

 یک هفته اقدامات الزم را انجام دهند . مدت
 هفته کی

9 
موفق به ثبت نهایی گزارش عملکرد در سامانه نیپا که تا کنون  ییدستگاههاپروژه مربوط به  91مقرر شد تعداد 

 نشده اند،  به مدت یک هفته نسبت به بارگذاری اطالعات  اقدامات الزم را انجام دهند. 
 هفته کی

0 
همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی نمودن پروژه ها تا 

 پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

1 
 یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تا کنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند. عتریننموده اند اقدام الزم را هرچه سر
 هفته کی

90 
در  یمنشور و گزارش سه ماهه طرح دهکده گردشگر یگناوه در اسرع وقت نسبت به بارگذار یمقرر شد شهردار

 . دیاقدام نما پایسامانه ن
 اسرع وقت

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 

 شهرداری دیلم
 12/12/11مورخ  112911شماره ارسال مصوبات طی نامه                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 
های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه

روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به
 پایان سال تا
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 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 

 شرکت صدرا

 13/1/11مورخ  219188ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            11/9/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

های اجرا شده صدرا مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به وضعیت طرحمقرر گردید گزارشی از آخرین 
منظور مکاتبه و پیگیری واگذاری خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری سکوها توسط وزارت نفت و همچنین 

کش مصوب شورای عالی صنایع دریایی توسط شرکت صدرا جهت مکاتبه و های ساخت یدکگزارشی از طرح
 تأمین تسهیالت از طریق صندوق توسعه ملی به دبیرخانه ستاد ارسال گردد. پیگیری

 در اسرع وقت

2 
مقرر شد شرکت صدرا پیگیری و اقدامات نهایی را جهت افزایش سرمایه و فراهم نمودن شرایط خروج از شمول 

 قانون تجارت انجام دهد. 909ماده 
 در اسرع وقت

9 
صدرا در رابطه با رفع توقیف کشتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح مقرر گردید مسایل و مشکالت شرکت 

 و اتخاذ تصمیم شود.
 در اسرع وقت

0 
مقرر گردید گزارشی از سوابق، مسایل، مشکالت و پیشنهادات مربوط به مالکیت جزیره صدرا جهت طرح و بررسی 

 در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه شود.
 در اسرع وقت

 

 اداره کل راه و شهرسازی

 13/1/11مورخ  219188ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            11/9/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

0 
گزارشی از سوابق، مسایل، مشکالت و پیشنهادات مربوط به مالکیت جزیره صدرا جهت طرح و بررسی مقرر گردید 

 در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه شود.
 در اسرع وقت

 

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

92 
، اداره کل  یستیامداد، بهز تهیو مقرر شد کم دیرس بیسواحل استان مطرح و به تصو کاریبدون ب یطرح روستاها

طرح به عمل  یمراحل مختلف در اجرا یگر لیالزم جهت تسه یها همکار یاریو ده یتعاون، کار و رفاه اجتماع
 آورند.

 مستمر
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 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
های طرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستگاه 93تعداد 

 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.فرآیند ثبت منشور پروژهاجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی 
 یک هفته

2 
در سامانه نیپا،  18های سال ها و پروژهمقرر شد با توجه به لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح

در  های اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت گزارشات عملکرد ساالنهدستگاه
 سامانه مذکور اقدام نمایند.

 یک هفته

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             93/9/11تاریخ جلسه:  

0 
همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی نمودن پروژه ها تا 

 پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

1 
 یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تا کنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند . عتریننموده اند اقدام الزم را هرچه سر
 هفته کی

99 
پروژه  یگذار برا هیو انتخاب سرما یینسبت به شناسااداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مقرر شد 
 .اقدام کند عتریهرچه سر لمیحماد د یگردشگر

 دو هفته

 21/8/11مورخ  499194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 21/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

شرح جدول پیوست  پروژه به 22پروژه جهش تولید استان، تعداد  92مقرر شد با توجه به گزارش وضعیت پیشرفت 
های اجرایی مرتبط جهت بررسی و پیگیری برداری قرار گیرد. اهتمام ویژه دستگاهمورد بهره 9911در پایان سال 

پروژه فوق  22برداری از های مصوب و انجام اقدامات الزم جهت بهرهرفع موانع و مشکالت احتمالی کلیه پروژه
  ریزی مورد تأکید است.ت الزم به سازمان مدیریت و برنامهو ارائه گزارشا 9911حداکثر تا پایان سال 

حداکثر تا پایان سال 
9911 

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

 در اسرع وقت میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شود. 0شد جهت احداث کارگاه عبابافی در شهرستان دشتی مبلغ  مقرر 8
 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 

 کمیته امداد امام خمینی )ره(

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
های طبق فهرست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستگاهطرح و پروژه اقتصاد مقاومتی  93تعداد 

 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت منشور پروژه
 یک هفته

2 
در سامانه نیپا،  18های سال ها و پروژهمقرر شد با توجه به لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح

های اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت گزارشات عملکرد ساالنه در دستگاه
 سامانه مذکور اقدام نمایند.

 یک هفته

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                             93/9/11تاریخ جلسه:  
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0 
همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی نمودن پروژه ها تا 

 پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

1 
 یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تا کنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند . عتریننموده اند اقدام الزم را هرچه سر
 هفته کی

92 
، اداره کل  یستیامداد، بهز تهیو مقرر شد کم دیرس بیسواحل استان مطرح و به تصو کاریبدون ب یطرح روستاها

طرح به عمل  یمراحل مختلف در اجرا یگر لیالزم جهت تسه یها همکار یاریو ده یتعاون، کار و رفاه اجتماع
 آورند.

 مستمر

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در نسبت به تکمیل و بهمقاومتی و جهش تولید، 
 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 

 ایاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

2 
در سامانه نیپا،  18های سال ها و پروژهمقرر شد با توجه به لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح

فرآیند ثبت گزارشات عملکرد ساالنه در های اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی دستگاه
 سامانه مذکور اقدام نمایند.

 یک هفته

 21/8/11مورخ  499194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 21/1/11تاریخ جلسه:  

 مصوبهتاریخ اجرای  عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

پروژه به شرح جدول پیوست  22پروژه جهش تولید استان، تعداد  92مقرر شد با توجه به گزارش وضعیت پیشرفت 
های اجرایی مرتبط جهت بررسی و پیگیری برداری قرار گیرد. اهتمام ویژه دستگاهمورد بهره 9911در پایان سال 

پروژه فوق  22برداری از انجام اقدامات الزم جهت بهرههای مصوب و رفع موانع و مشکالت احتمالی کلیه پروژه
  ریزی مورد تأکید است.و ارائه گزارشات الزم به سازمان مدیریت و برنامه 9911حداکثر تا پایان سال 

حداکثر تا پایان سال 
9911 

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

90 

مقرر شد با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه موضوع ورود اطالعات )منشور+گزارش عملکرد سه ماهه، شش 
 نیپا؛های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در سامانه ها و پروژهماهه و نه ماهه( طرح

اند، ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص و ورود های اجرایی که تاکنون اقدام ننمودهالف( کلیه دستگاه
 اطالعات با اعمال نظارت و دقت الزم اقدام نمایند.

ها تذکر و رونوشت آن به بازرسی ب( در پایان این مهلت توسط دبیرخانه ستاد با امضای استاندار به مدیران دستگاه
 ها را نیز در جلسه آتی ستاد ارائه نماید.بندی دستگاهاستانداری و سازمان مرکزی مرتبط ارسال گردد و رتبه

 هفته 9

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 سال تا پایان

 21/12/11مورخ  113911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     24/12/11تاریخ جلسه:  
 طی هفته جاریهای اجرایی ذیربط دستگاههای پیشنهادی توسط ها و پروژههای تکمیلی و اصالحی طرحمقرر شد اطالعات کاربرگ 9
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 تکمیل و طی هفته جاری در اختیار دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گیرد.

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 
های طرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستگاه 93تعداد 

 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.پروژهاجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت منشور 
 یک هفته

2 
در سامانه نیپا،  18های سال ها و پروژهمقرر شد با توجه به لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح

های اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت گزارشات عملکرد ساالنه در دستگاه
 اقدام نمایند.سامانه مذکور 

 یک هفته

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 93/9/11تاریخ جلسه:  

0 
نمودن پروژه ها تا  همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی

 پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

1 
ننموده  یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تاکنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند. عتریاند اقدام الزم را هرچه سر
 هفته کی

 21/8/11مورخ  499194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 21/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

شرح جدول پیوست  پروژه به 22پروژه جهش تولید استان، تعداد  92مقرر شد با توجه به گزارش وضعیت پیشرفت 
های اجرایی مرتبط جهت بررسی و پیگیری برداری قرار گیرد. اهتمام ویژه دستگاهمورد بهره 9911در پایان سال 

پروژه فوق  22برداری از های مصوب و انجام اقدامات الزم جهت بهرهرفع موانع و مشکالت احتمالی کلیه پروژه
  ریزی مورد تأکید است.ت الزم به سازمان مدیریت و برنامهو ارائه گزارشا 9911حداکثر تا پایان سال 

حداکثر تا پایان سال 
9911 

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

90 

مقرر شد با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه موضوع ورود اطالعات )منشور+گزارش عملکرد سه ماهه، شش 
 های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در سامانه نیپا؛ها و پروژهماهه و نه ماهه( طرح

نواقص و ورود اند، ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع های اجرایی که تاکنون اقدام ننمودهالف( کلیه دستگاه
 اطالعات با اعمال نظارت و دقت الزم اقدام نمایند.

ها تذکر و رونوشت آن به بازرسی ب( در پایان این مهلت توسط دبیرخانه ستاد با امضای استاندار به مدیران دستگاه
 ائه نماید.ها را نیز در جلسه آتی ستاد اربندی دستگاهاستانداری و سازمان مرکزی مرتبط ارسال گردد و رتبه

 هفته 9

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد ها و پروژهقع از طرحبرداری به موهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 

 پارک علم و فناوری خلیج فارس

 11/9/11مورخ  119211ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 91/2/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

 یک هفتههای طرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستگاه 93تعداد  9



 
10 

 

 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت منشور پروژهاجرایی مرتبط در اسرع وقت 
 13/1/11مورخ  219111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              23/9/11تاریخ جلسه:  

0 
مصوب  عنوان طرح 2های عامل جهت تعداد د پارک علم و فناوری خلیج فارس ضمن هماهنگی با بانکمقرر ش

 بخش صنعت نسبت به تدوین قرارداد عاملیت اقدام و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.    
 یک هفته

 21/1/11مورخ  991991ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 93/9/11تاریخ جلسه:  

9 
گردند در اسرع وقت نسبت مقرر شد دستگاههای اجرایی که مشمول یارانه تسهیالتی در طرح های جهش تولید می

اقتصاد مقاومتی ارسال به انعقاد قرارداد عاملیت  با بانک های عامل خود اقدام نموده و به دبیرخانه ستاد فرماندهی 
 نمایند.

 اسرع وقت

0 
همه دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه های اقتصاد مقاومتی موظف شدند تا نسبت به عملیاتی نمودن پروژه ها تا 

 پایان سال اقدامات الزم را انجام دهند. 
 پایان سال

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                            2/1/11تاریخ جلسه:  

1 
 یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تا کنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها

 انجام دهند. عتریننموده اند اقدام الزم را هرچه سر
 هفته کی

 21/8/11مورخ  499194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 21/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

0 
های عامل، های اجرایی و بانکدستگاههای مصوب جهش تولید، مقرر شد در ارتباط با پرداخت تسهیالت به طرح

در اسرع وقت نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت پرداخت تسهیالت اقدام نمایند و قراردادهای منعقده را جهت پیگیری 
 ریزی ارائه نمایند.برنامهتخصیص یارانه سود تسهیالت به سازمان مدیریت و 

 در اسرع وقت

 21/8/11مورخ  499111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         11/8/11تاریخ جلسه:  

9 

در رابطه با تسهیالت طرح های مصوب جهش تولید مقرر گردید دستگاه های اجرایی مرتبط حداکثر تا پایان هفته 
جاری نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با بانک های عامل اقدام و یک نسخه از قراردادهای منعقده را جهت پیگیری 

 نمایند .  تخصیص یارانه سود به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ارسال
تبصره: با توجه به اعالم تعدادی از دستگاه های اجرایی برای جایگزینی طرح ها  همچنین تغییر نوع تسهیالت از 
سرمایه گذاری در گردش به ثابت مقرر شد قرارداد عاملیت بر اساس تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه کشور و 

وز، نسبت به جایگزینی طرح ها و اصالح  نوع تسهیالت اقدام استانداری بوشهر منعقد گردد و در صورت اخذ مج
  شود.

 یک هفته

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

90 

ه به گزارش ارائه شده در جلسه موضوع ورود اطالعات )منشور+گزارش عملکرد سه ماهه، شش مقرر شد با توج
 های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در سامانه نیپا؛ها و پروژهماهه و نه ماهه( طرح

اند، ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص و ورود های اجرایی که تاکنون اقدام ننمودهالف( کلیه دستگاه
 طالعات با اعمال نظارت و دقت الزم اقدام نمایند.ا

ها تذکر و رونوشت آن به بازرسی ب( در پایان این مهلت توسط دبیرخانه ستاد با امضای استاندار به مدیران دستگاه
 ها را نیز در جلسه آتی ستاد ارائه نماید.بندی دستگاهاستانداری و سازمان مرکزی مرتبط ارسال گردد و رتبه

 هفته 9

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد و پروژهها برداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  



 
12 

 

بنیان درینه سیاه توسط شرکت دانش های نفتیجامد و مایع شهری و صنعتی و تبدیل به فرآورده مجتمع بازیافت هیدروکربنی احداثدر رابطه با اجرای طرح 

مرحله طرح و  2ها، های مصوب ملی و استانی اقتصاد مقاومتی است، با توجه به سوابق یک ساله پیگیریدر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که جزء طرح

 محیطی و واگذاری بخشی از اراضی مورد نیاز؛تصویب در هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، صدور مجوزهای زیست

0 

 های نفتیجامد و مایع شهری و صنعتی و تبدیل به فرآورده مجتمع بازیافت هیدروکربنی مقرر شد در رابطه با طرح

 بنیان درینه سیاه و مشکالت ایجاد شده در اجرای طرح؛توسط شرکت دانش

متن نامه با امضای استاندار محترم عنوان وزیر محترم نفت )رونوشت به رییس محترم سازمان حفاظت محیط  اوالً؛

 ن علمی و فناوری رییس جمهور( تهیه گردد.زیست و معاو

پارک علم و فناوری خلیج فارس و اداره کل حفاظت محیط زیست رأساً با مراجع ذیربط در مرکز در این  ثانیاً؛

 زمینه مکاتبه و سوابق و اهمیت موضوع و مسایل و مشکالت آن را پیگیری نمایند.

 هفته 9

 

 سپاه امام صادق )ع(
 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

90 

اطالعات )منشور+گزارش عملکرد سه ماهه، شش مقرر شد با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه موضوع ورود 
 های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در سامانه نیپا؛ها و پروژهماهه و نه ماهه( طرح

اند، ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص و ورود های اجرایی که تاکنون اقدام ننمودهالف( کلیه دستگاه
 مایند.اطالعات با اعمال نظارت و دقت الزم اقدام ن

ها تذکر و رونوشت آن به بازرسی ب( در پایان این مهلت توسط دبیرخانه ستاد با امضای استاندار به مدیران دستگاه
 ها را نیز در جلسه آتی ستاد ارائه نماید.بندی دستگاهاستانداری و سازمان مرکزی مرتبط ارسال گردد و رتبه

 هفته 9

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در نسبت به تکمیل و بهمقاومتی و جهش تولید، 
 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 
 

 جهاد دانشگاهی
 21/8/11مورخ  499194شماره ارسال مصوبات طی نامه                                                                                 21/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

پروژه به شرح جدول پیوست  22پروژه جهش تولید استان، تعداد  92مقرر شد با توجه به گزارش وضعیت پیشرفت 
بررسی و پیگیری های اجرایی مرتبط جهت برداری قرار گیرد. اهتمام ویژه دستگاهمورد بهره 9911در پایان سال 

پروژه فوق  22برداری از های مصوب و انجام اقدامات الزم جهت بهرهرفع موانع و مشکالت احتمالی کلیه پروژه
  ریزی مورد تأکید است.و ارائه گزارشات الزم به سازمان مدیریت و برنامه 9911حداکثر تا پایان سال 

حداکثر تا پایان سال 
9911 

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

90 

مقرر شد با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه موضوع ورود اطالعات )منشور+گزارش عملکرد سه ماهه، شش 
 های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در سامانه نیپا؛ها و پروژهاهه( طرحماهه و نه م

اند، ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص و ورود های اجرایی که تاکنون اقدام ننمودهالف( کلیه دستگاه
 اطالعات با اعمال نظارت و دقت الزم اقدام نمایند.

ها تذکر و رونوشت آن به بازرسی امضای استاندار به مدیران دستگاهب( در پایان این مهلت توسط دبیرخانه ستاد با 

 هفته 9



 
13 

 

 ها را نیز در جلسه آتی ستاد ارائه نماید.بندی دستگاهاستانداری و سازمان مرکزی مرتبط ارسال گردد و رتبه
 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 

 شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
 21/8/11مورخ  499194ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                 21/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

پروژه به شرح جدول پیوست  22پروژه جهش تولید استان، تعداد  92مقرر شد با توجه به گزارش وضعیت پیشرفت 
پیگیری های اجرایی مرتبط جهت بررسی و برداری قرار گیرد. اهتمام ویژه دستگاهمورد بهره 9911در پایان سال 

پروژه فوق  22برداری از های مصوب و انجام اقدامات الزم جهت بهرهرفع موانع و مشکالت احتمالی کلیه پروژه
  ریزی مورد تأکید است.و ارائه گزارشات الزم به سازمان مدیریت و برنامه 9911حداکثر تا پایان سال 

حداکثر تا پایان سال 
9911 

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  

90 

مقرر شد با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه موضوع ورود اطالعات )منشور+گزارش عملکرد سه ماهه، شش 
 های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در سامانه نیپا؛ها و پروژهماهه و نه ماهه( طرح

اند، ظرف مدت یک هفته نسبت به رفع نواقص و ورود های اجرایی که تاکنون اقدام ننمودهالف( کلیه دستگاه
 اطالعات با اعمال نظارت و دقت الزم اقدام نمایند.

ها تذکر و رونوشت آن به بازرسی اندار به مدیران دستگاهب( در پایان این مهلت توسط دبیرخانه ستاد با امضای است
 ها را نیز در جلسه آتی ستاد ارائه نماید.بندی دستگاهاستانداری و سازمان مرکزی مرتبط ارسال گردد و رتبه

 هفته 9

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

2 

های اقتصاد ها و پروژهبرداری به موقع از طرحهای اجرایی ضمن پیگیری جهت تکمیل و بهرهمقرر شد دستگاه
روز رسانی اطالعات و بارگذاری گزارش عملکرد سه ماهه چهارم در مقاومتی و جهش تولید، نسبت به تکمیل و به

 سامانه نیپا اقدام نمایند. 

 تا پایان سال

 

 دانشگاه خلیج فارس
 28/8/11مورخ  491129طی نامه شماره ارسال مصوبات                                                                                                         11/8/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

طرح شامل: انژکتور و سایر قطعات استراتژیک مورد نیاز صنایع دریایی، خدمات فنی  0مقرر شد تسهیالت مورد نیاز 
صنعت، معدن و تجارت با پروری، دوچرخه دریایی و جت بورد در جلسه سازمان و مهندسی سیستم هوشمند آبزی

ها مطرح و با نظر مساعد مورد حمایت قرار نمایندگی صندوق توسعه صنایع دریایی در استان با حضور مجریان آن
 گیرند.

 در اسرع وقت

9 

ای، با های کشاورزی گلخانههای هیدروپونیک جهت فعالیتمقرر شد در رابطه با طرح مشاوره و ساخت سیستم
های مصوب جهش تولید از طریق بانک ای به عنوان طرحهای کشت گلخانههیالت طرحتوجه به اینکه تس

 گیرد؛کشاورزی پرداخت و یارانه سود نیز تعلق می
ای جهش هکتار کشت گلخانه 991ای در فهرست اوالً؛ اجرای طرح پیشنهادی به عنوان شیوه نوین کشت گلخانه

جهت بررسی، تصویب و پرداخت تسهیالت به سازمان جهاد کشاورزی تولید لحاظ شود و طبق فرآیند تعریف شده 
 معرفی شود.

 در اسرع وقت



 
14 

 

ای هیدروپونیک در مساحت دارای توجیه اقتصادی، به عنوان یک ثانیاً؛ مدل اقتصادی و مالی اجرای کشت گلخانه
ئه خدمات بینی اراگذاری توسط دانشگاه خلیج فارس و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی با پیشمدل سرمایه

ای و فنی توسط دانشگاه و ساز و کارهای تأمین تسهیالت توسط سازمان جهاد کشاورزی، تدوین و به مشاوره
 ای ارائه گردد.متقاضیان کشت گلخانه

0 

ای و ریز ازدیادی محصوالت باغی و زارعی، هسته فناور متقاضی مقرر شد در رابطه با طرح کشت درون شیشه
ایجاد ساختار حقوقی در قالب شرکت اقدام و جهت طی مراحل اخذ تسهیالت اجرای طرح )با اولویت  نسبت به

ها به نتیجه رسیده است و در مراحل بعد سایر محصوالت( به سازمان جهاد محصوالتی که نتایج کشت بافت آن
 کشاورزی معرفی شود.  

 در اسرع وقت

3 
های مرتبط در جلسه آتی استای اجرای مصوبات جلسه توسط دستگاهمقرر شد نتیجه اقدامات صورت گرفته در ر

 ستاد ارائه شود.
 جلسه آتی ستاد

 

 

 

 منطقه ویژه اقتصادی تجاری صنعتی بوشهر
 21/12/11مورخ  113911مصوبات طی نامه شماره ارسال                                                                                                     24/12/11تاریخ جلسه:  

9 
های اجرایی ذیربط های پیشنهادی توسط دستگاهها و پروژههای تکمیلی و اصالحی طرحمقرر شد اطالعات کاربرگ

 تکمیل و طی هفته جاری در اختیار دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گیرد.
 تا پایان سال

 

 

 اداره کل بهزیستی

 12/1/11مورخ  211913ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                              2/1/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

92 
، اداره کل  یستیامداد، بهز تهیو مقرر شد کم دیرس بیسواحل استان مطرح و به تصو کاریبدون ب یطرح روستاها

طرح به عمل  یمراحل مختلف در اجرا یگر لیالزم جهت تسه یها همکار یاریو ده یتعاون، کار و رفاه اجتماع
 آورند.

 مستمر

 

 

 های اجراییکلیه دستگاه 
 21/8/11مورخ  499111ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                         11/8/11تاریخ جلسه:  

 تاریخ اجرای مصوبه عنوان مصوبه ردیف مصوبه

9 

موضوع تهاتر بدهی دستگاه های اجرایی به پیمانکاران و بدهی  ( قانون بودجه3تبصره ) "و"بند اجرای در رابطه با 
و بانک پیمانکاران به سیستم بانکی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط 

به سازمان  حداکثر استفاده از این ظرفیت را به عمل آورند و به صورت هفتگی گزارش اقدامات را عامل یها
 . ندینما ائهار یزیو برنامه ر تیریدم

 هر هفته بطور مستمر

1 
مقرر شد وضعیت نحوه اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط به 

 صورت شفاف جهت جمع بندی و تهیه گزارشات الزم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه گردد. 
 اسرع وقت

 12/11/11مورخ  139993ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     1/11/11تاریخ جلسه:  
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99 

در مکاتبات با  هفته پاسخ دهند و 2های عامل را ظرف مدت های اجرایی استعالمات بانکمقرر شد کلیه دستگاه
را در  "شودهفته به منزله پاسخ مثبت تلقی می 2عدم ارائه پاسخ ظرف مدت "های طرف استعالم قید دستگاه

مکاتبات تأکید نمایند و در پایان این مهلت، نتیجه مبنای عمل قرار گیرد و هر گونه تبعات ناشی از عدم پاسخ در 
های اجرایی را های عامل گزارش نحوه اقدام دستگاهاهد بود. بانکموعد مقرر بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه خو

 در این زمینه به دستگاه اجرایی مرتبط و دبیرخانه ستاد جهت طرح در جلسات ستاد ارسال نمایند.

 به صورت مستمر

91 
صاد مقاومتی های اقتها و پروژهمقرر گردید با توجه به مکاتبه دبیرخانه ستاد در خصوص بررسی و پیشنهاد طرح

ها ارسالی به دبیرخانه ستاد حداکثر تا نیمه بهمن های اجرایی نسبت به تکمیل و ارسال کاربرگدستگاه 9011سال 
 ماه اقدام نمایند.

 هفته 2

22 
های اجرایی در اجرای ابالغیه ریاست محترم جمهوری در رابطه با شناسایی و اعالم مقرر گردید کلیه دستگاه

نهادات اصالحی، کوتاه شدن زمان آن به یک سوم و حذف فرآیندهای موازی در مهلت تعیین شده فرآیندها و پیش
 اقدام و به وزارتخانه مربوطه و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارائه نمایند. 

تا پایان فروردین سال 
9011 

 12/12/11مورخ  112911ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     9/12/11تاریخ جلسه:  

9 

-که با هماهنگی دستگاه 9011های پیشنهادی اقتصاد مقاومتی استان برای سال پیشنهاد دبیرخانه سازمان از پروژه

ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت. ضمناً  های اجرایی تنظیم شده بود، مورد موافقت اعضاء جهت
های های جدید از طرف دستگاهمقرر گردید دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در صورت ارایه پروژه

های اقتصاد مقاومتی پیشنهادی ها را بررسی و درصورت تأیید به مجموعه پروژهاجرایی تا یک هفته آینده، آن
 اضافه نماید.  9011ستان برای سال ا

 طی یک هفته

 21/12/11مورخ  119438ارسال مصوبات طی نامه شماره                                                                                                     11/12/11تاریخ جلسه:  

92 

های یی در رابطه با تسریع پاسخ استعالمات و صدور مجوزهای فعالیتهای اجرامقرر گردید کلیه مدیران دستگاه
-اندازی سامانه پنجره واحد سرمایهالزم را با متقاضیان معمول نمایند. همچنین با توجه به راه اقتصادی همکاری

اجرایی نسبت  هایگذاری و امکان شفافیت در زمینه مراحل ارائه پاسخ و صدور مجوزها، کلیه فرمانداران و دستگاه
ها و پیگیری استعالمات و اخذ مجوزها از طریق به راهنمایی و هدایت متقاضیان جهت طی فرآیند ثبت درخواست

 سامانه مذکور اقدام نمایند.

 به صورت مستمر
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مصوباتستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانبهتفکیکموضوعنتایج
 درمجموعکه است جلسه نموده  79 اقدام به برگزاري 7988ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سال 

88 

اجرایی هاي به دستگاه جلسات صورتو دبيرخانه ستاد با ارسال  رسيدتصویب به مصوبه در این جلسات  

 گردید.  صورت گرفته،پيگير نتيجه اقدامات 

اقدام ، نحوه اجراي مصوباتپيگيري در تسریع ه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستاي از طرفی، دبيرخان

امورموضوعاتی چون:  در قالبموضوعی مصوبات نموده است که در این راستا مصوبات مربوطه تدوین برش  به

 صعمومياموربانکي، آبزیان، شیالتو بازرگاني، خدماتو فاضالب، آبو بودجه، نعتوماليو

در مصوبات  نحوه اجرايتدوین گردید که بر همين اساس  زیستمحیطمعدن،کشاورزیومنابعطبیعيو

  هشت موضوع طی جدول ذیل ارائه گردیده است.

 شدهو تعيين تكليف  اجرا 7988درصد از مصوبات سال  2/52گردد ل ذیل مشاهده میكه در جدویهمانطور

ار و اعتب تأمينمشكالتی چون عدم دليل ه و ب استدرصد مصوبات نيز در حال پيگيري 8/78 اجرایی شدن .است

به سال بعد موکول  هانهایی شدن اجراي آن  ،، عدم واگذاري و تعطيلی پروژه تخصيص، وجود موانع و مشكالت

چون  دالیلی بهدرصد مصوبات نيز در ستون سایر قرارگرفته که مربوط به مواردي است که  2/29. شده است

، عدم ها شرکت، عدم پاسخ شفاف و روشن از سوي دستگاه مربوطه ، داشتن بدهی  محيطی زیستخطرات 

خيرها و طوالنی شدن طبق بررسی بيشتر این تأتخصيص اعتبار و ... موجب منتفی شدن موضوع گردیده است . 

کُندي کار، نامشخص بودن ، مجوزهاي الزمتأخير در اعطاي ري، دليل وجود بروکراسی اداه ، بانجام کار مراحل

 باشد.میپاسخ ماندن مكاتبات و موارد مشابه حيطه مسئوليت و اختيارات، بی
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 نتایج مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به تفکیک موضوع: 4جدول 

نشدهانجامشدهانجامتعدادکلموضوعمصوباتردیف
دردست

اقدام

عدمحصول

نتیجهعلیرغم

پیگیری
سایر

*


 9 9 2 9 9 79 امور بانكی 7

2 
امور عمومی، مالی و 

 بودجه
98 22 9 8 9 9 

 9 9 9 9 2 2 آب و فاضالب 9

 7 9 7 9 1 8 خدمات و بازرگانی 1

 1 9 1 9 5 79 شيالت و آبزیان 5

 2 9 7 9 2 5 صنعت و معدن 8

1 
کشاورزي و منابع 

 طبيعی
8 9 9 7 9 5 

 9 9 9 9 2 5 ستیز طيمح 9

 28 9 79 9 19 82 جمع کل

 2/29 9 8/78 9 2/52 799 درصد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .باشد میمنظور از سایر: منتفی شدن موضوع، عدم دریافت پاسخ مناسب از دستگاه ، ....   *



 
11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

وضعیتمصوباتستادفرماندهياقتصادمقاومتياستانبوشهرسال

8899 
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موضوع:اموربانکي

 عنوانمصوبه نتایجاقداماتانجامشده

ف
دی
ر

 

طرح یاد شده نسبت به : بانک صنعت و معدن

اولیه در بانک اقدام که تکمیل مدارک جهت پذیرش 
به دلیل محدویت منابع و تکمیل پرتفوی بانک در 

بخش آب شیرین کن مورد موافقت بانک قرار نگرفته و 
 از دستور بانک خارج گردیده است

 به سیراف، کن آبشیرین واحد تسهیالت با معدن و صنعت بانک مدیره هیأت موافقت عدم به توجه با
 مدیر طریق از محترم استاندار توسط موضوع شد مقرر تسهیالت، سقف تکمیل و مبلغ بودن باال دلیل
 .شود پیگیری معدن و صنعت بانک عامل

 

9 

 1891 ج ب شماره نامه اساس بر: سازمان جهاد

 ، قرارداد شیالت استان، کل اداره 90/8/11 مورخ

 بانک و کشاورزی جهاد سازمان بین ما فی مربوطه

 انتظار در آن شدن اجرایی ولی منعقد شده کشاورزی

 و کشاورزی وزارت جهاد ستاد در موضوع تکلیف تعیین
 .است کشور وبودجه برنامه سازمان با کشاورزی بانک

اعتبار  9011سال  98از محل بند الف تبصره  شیالت:

دیده شده که وزارت جهاد کشاورزی در حال عقد 
 قرارداد با بانک های عامل در مرکز است

 عامل بانک های با هماهنگی ضمن شیالت کل اداره همکاری با کشاورزی جهاد سازمان شد مقرر
 به نسبت میگو پرورش مصوب طرح عنوان 9 و کشاورزی بخش مصوب طرح عنوان 1 تعداد جهت
 .  نماید ارائه ستاد دبیرخانه به و اقدام عاملیت قرارداد تدوین

2 

موضوع به وزارت اقتصاد و  :سرمایه گذاریدفتر 

دارایی و مجمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
استان منعکس و در حال پیگیری به منظور حصول 

 نتایح مد نظر می باشد

 حضور با و استانداری اقتصادی امور هماهنگی محترم معاون مسوولیت با ای جلسه طی گردید مقرر
 های بانک هماهنگی شورای دبیر و دارایی و اقتصادی امور کل اداره ریزی، برنامه و مدیریت سازمان
 اساس بر و شده تکلیف تعیین و بررسی تفکیک به استان های بانک مصارف و منابع موضوع استان،
 با مرکز در ذیربط مراجع سایر و دارایی و اقتصادی امور محترم وزیر با مکاتبه به نسبت حاصله نتایج

 . شود اقدام محترم استاندار امضای

 

9 

موضوع به وزارت اقتصاد و  :سرمایه گذاریدفتر 

دارایی و مجمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
استان منعکس و در حال پیگیری به منظور حصول 

 نتایح مد نظر می باشد

 ویژه به تولیدی واحدهای مالی منابع گذاری سپرده نظام استان، بانکی منابع تجهیز راستای در شد مقرر
 عنوان به فعالیت محل استان های بانک در بزرگ واحدهای سایر و پتروشیمی و گاز و نفت های طرح

 .گردد ارسال استان محترم نمایندگان به پیشنهاد

 

0 

بر اساس اعالم بانک کشاورزی در  سازمان جهاد:

پرونده های دارای پروانه معتبر و درج مصارف گلخانه 
 ندارنددر پروانه آب نیاز به استعالم 

 دارند، مجوز دارای چاه که گلخانه احداث متقاضیان به تسهیالت پرداخت در کشاورزی بانک شد مقرر
 اقدام منطقه ای آب شرکت از استعالم بدون تسهیالت پرداخت فرآیند طی و پرونده تکمیل به نسبت
 .  نمایند

 

3 

اطالع رسانی و مکاتبات  : اداره کل منابع طبیعی

 الزم انجام گردیده است )مستندات پیوست(

برحسب ضرورت در مدت زمان : اداره کل راهداری

 اعالم شده اقدام می گردد

با توجه به استقرار : شرکت توزیع نیروی برق

در این شرکت و وجود کلیه اطالعات  GISسامانه 
شبکه توزیع برق در نرم افزار مذکور پاسخگویی به 

کلیه استعالمات از طریق این سیستم و یا بازدید 
میدانی انجام می پذیرد شایان ذکر است اطالعات 

GIS  کلیه تجهیزات حوزه برق استان بر روی سرور

SDI آن سازمان محترم نیز بارگذاری گردیده است 

 در و دهند پاسخ هفته 2 مدت ظرف را عامل بانکهای استعالمات اجرایی دستگاههای کلیه شد مقرر
 مثبت پاسخ منزله به هفته 2 مدت ظرف پاسخ ارائه عدم" قید استعالم طرف دستگاههای با مکاتبات

 هر و گیرد قرار عمل مبنای نتیجه مهلت، این پایان در و نمایند تأکید مکاتبات در را "می شود تلقی
 عامل بانکهای. بود خواهد مربوطه اجرایی دستگاه عهده بر مقرر موعد در پاسخ عدم از ناشی تبعات گونه

 جهت ستاد دبیرخانه و مرتبط اجرایی دستگاه به زمینه این در را اجرایی دستگاه های اقدام نحوه گزارش
 .نمایند ارسال ستاد جلسات در طرح

 
1 



 
011 

 

 در دست اقدام می باشد: شیالت

تمامی استعالمات درخواستی از طرف : شرکت گاز

بانک های عامل در مدت زمان کمتر از دو هفته جواب 
 داده می شوند

ماده  2با عنایت به تبصره  اداره کل امور مالیاتی:

ق.م.م. و دستورالعمل های داخلی دستگاه حداکثر  981
 روز پاسخ ارسال میگردد 9ظرف 

رعایت شده است : کت سهامی آب منطقه ایشر

. کلیه استعالمات در موعد مقرر قانونی به بانک عامل 
 درخواست کننده ارسال گردیده است.

در صورت وصول : سازمان جهاد کشاورزی

م از بانک های عامل به مجموعه های ذیل استعال
حتی )سازمان جهاد کشاورزی ، در سریع ترین زمان 

 .پاسخ داده می شود (کمتر از دو هفته

 

طی پیگیری های صورت گرفته از سازمان صنعت: 

 طریق کارگروه تسهیل مشکل بطور کامل حل گردید.

 در را طرح ها سایر و شیمی ارکان طرح به مربوط مستندات تجارت و معدن صنعت، سازمان شد مقرر
 نخبگان مجمع جلسه و نماید ارسال استان بانکی نخبگان مجمع به بررسی و طرح جهت وقت اسرع
 .نماید نظر اعالم خصوص این در و تشکیل فوریت قید با نیز بانکی

 

3 

اصالح نهایی  23/99/11در تاریخ  سازمان جهاد:

قرارداد عاملیت جهش تولید فی ما بین سازمان جهاد 
کشاورزی و بانک کشاورزی منعقد گردیده اما تا کنون 

 تخصیصی صورت نگرفته است.

شماره قرارداد طی نامه  سازمان صنعت:

 منعقد گردیده است 23/1/11مورخ  90083/9/991

قرارداد عاملیت توسط سازمان مدیریت و  شیالت:

برنامه ریزی بسته شد اما اعتباری تخصیص نیافته 
 است.

پیگیری شده اما از جانب  پارک علم و فناوری:

بانکها بدلیل عدم تخصیص اعتبار کاری صورت 
 نپذیرفته است.

 اسرع در می گردند تولید جهش های طرح در تسهیالتی یارانه مشمول که اجرایی دستگاههای شد مقرر
 فرماندهی ستاد دبیرخانه به و نموده اقدام خود عامل های بانک با  عاملیت قرارداد انعقاد به نسبت وقت

 .نمایند ارسال مقاومتی اقتصاد
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علیرغم پیگیریهای انجام : اداره کل منابع طبیعی

هیچ پیمانکاری جهت تهاتر مراجعه ننموده شده تاکنون 
 است .

یک نفر از پیمانکاران این  مدیریت امور عشایر :

مدیریت شامل موضوع تهاتر می شدند که به ایشان 
اعالم گردید ولی ایشان تمایلی نسبت به استفاده از این 

 موضوع نشان ندادند

پرداخت مطالبات شرکت  شرکت آب وفاضالب:

 93030میا و آرون آب به مبلغ های اطلس گستر کی
 میلیون ریال در سال جاری از طریق تهاتر

میلیون ریال تهاتر  93091مبلغ  اداره کل راهداری:

تایید شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
میلیون ریال درخواست تایید  02111مجموعا مبلغ 

 باه  اجرایای  هاای  دساتگاه  بادهی  تهااتر  موضاوع  بودجاه  قاانون ( 3) تبصره "و" بند اجرای با رابطه در
 کلیاه  گردیاد  مقارر  مرکازی  باناک  به ها بانک بدهی و بانکی سیستم به پیمانکاران بدهی و پیمانکاران

 باه  و آورناد  عمال  باه  را ظرفیات  این از استفاده حداکثر عامل های بانک و مرتبط اجرایی های دستگاه
 . نمایند ارائه ریزی برنامه و مدیریت سازمان به را اقدامات گزارش هفتگی صورت
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میلیون ریال  901111شده در سیستم بانکی ، مبلغ 
 سایی شده ارسالی به بانکتهاتر شنا

تا کنون پیمانکاران تمایلی به استفاده از این  شیالت:

 ظرفیت قانونی نداشته اند

با توجه به پرداخت به موفع صورت  شرکت گاز:

وضعیت پیمانکاران لذا این شرکت هیچ ونه بدهی 
 معوقه به پیمانکاران ندارد

در خصوص درخواست های  اداره کل امور مالیاتی:

واصله از مودیان مطابق دستورالعمل مربوطه اقدام 
 گردید.

مورد بدهی  8)گزارش :  دانشگاه علوم پزشکی

 شناسایی و پیگیری شده به پیوست ارسال نموده اند(

 : شرکت سهامی آب منطقه ای
بند ذخیره ای تنگ ارم، شرکت بتن آرمه بتن  -9

 میلیارد ریال 91مبلغ 

راه گست بند ذخیره ای ارغون کلمه، شرکت  -2
 میلیارد ریال 91لیان مبلغ 

ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی رئیسعلی  -9
 3/0دلواری، شرکت سیویل پارس جنوب مبلغ 

 میلیارد ریال

بر اساس قرارداد منعقد : سازمان جهاد کشاورزی

شده با شرکت بهدام گستر جنوب به شماره 
به مدت یک سال، با عنوان  9/3/11مورخ 91998

ح نژاد بز عدنی ، با الایستگاه اص واگذاری مدیریت
توجه به اینکه مبلغ یک میلیارد ریال از مبلغ قرارداد به 

صورت اسناد خزانه و اوراق پرداخت گردیده و تاریخ سر 
بوده که بالغ بر یک سال از تاریخ  18رسید اوراق سال 

پایان قرارداد وصول شده ، شرکت خواهان مبلغ دیرکرد 
. در سایر موارد در راستای وصول مطالبات می باشد

تبصره یاد شده تا کنون درخواستی از » و«اجرای بند 
 سوی پیمانکاران به این سازمان واصل نگردیده است

اطالعات متقاضیان استفاده از مزایای ) :بانک ملی

این بند را به پیوست ارسال کرده اند.(الزم به ذکر است 
رکزی و اداره اسناد مبالغ مزبور تاکنون از سوی بانک م

کل حسابداری و بودجه بانک ملی جهت تسویه ابالغ 
 نگردیده است

قرارداد طی نامه شماره  سازمان صنعت:

 منعقد گردیده است 23/1/11مورخ  90083/9/991

 طرح عنوان 8 تعداد جهت عامل بانک های با هماهنگی ضمن تجارت و معدن صنعت، سازمان شد مقرر
 .    نماید ارائه ستاد دبیرخانه به و اقدام عاملیت قرارداد تدوین به نسبت صنعت بخش مصوب
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در صورت درخواست متقاضیان : بانک کشاورزی

تسهیالت بویژه در بخش گلخانه و واریز حق الزحمه 
ارزیابی وثایق مطابق با تعرفه کانون کارشناسان رسمی 

دادگستری؛ منعی برای واگذاری ارزیابی وجود ندارد ، 
قابل ذکر است موضوع به شعب استان نیز اطالع 

 در الزم تأکیدات کشاورزی بانک متقاضیان رضایتمندی و امور تسهیل و روان سازی به کمک شد مقرر
 کارشناسان توسط ارزش گذاری جمله از تسهیالت، پرداخت جهت ملکی وثایق واقعی ارزش گذاری

 .گردد انجام دادگستری رسمی
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 رسانی گردیده است

پیگیری شده اما از جانب  پارک علم و فناوری:

 کاری صورت،بدلیل عدم تخصیص اعتبار بانکها 
 نپذیرفته است.

 عنوان طرح 2های عامل جهت تعداد مقرر شد پارک علم و فناوری خلیج فارس ضمن هماهنگی با بانک
 مصوب بخش صنعت نسبت به تدوین قرارداد عاملیت اقدام و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.    

92 

بانک نسبت به استمهال  بانک توسعه تعاون:

تسهیالت نامبرده موافقت کرده و طی دو قرارداد به 
 این پروژه تسهیالت اعطا گردیده است.

مقرر گردید بانک توسعه تعاون نسبت به استمهال تسهیالت آقای ایمان محمدی باغمالیی مجری طرح 
 مجتمع اقامتی پارک شغاب همکاری الزم به عمل آورد.
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امورعمومي،ماليوبودجهموضوع: 

 ردیف عنوانمصوبه نتایجاقداماتانجامشده

درحال تهیه و تدوین شیوه نامه  سازمان جهاد:

واگذاری اراضی ملی در کمیته فنی استانداری و اداره 
کل شیالت می باشد که پس از این مرحله، فراخوان 

 داده میشود .

گذار و فرآیند واگذاری اراضی در نسبت به انجام فراخوان جذب سرمایهسازمان جهاد کشاورزی در اسرع وقت 
سایت پرورش میگوی شیف غربی اقدام نماید. بدیهی است وضعیت مستثنیات و اثبات مالکیت شاکیان احتمالی 

 هایی از این اراضی از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.در بخش
9  

مذکور  با توجه به مشکالت در سایت دفتر اقتصادی:

 رویکردها تغییر کرده است.

 فرماندار علوی، بنیاد مسؤوالن حضور با اقتصادی امور هماهنگی محترم معاون توسط جلسه ای شد مقرر
 سرمایه گذاری تکلیف تعیین در تسریع منظور به شیالت کل اداره و کشاورزی جهاد سازمان دشتی، شهرستان

 طبق یا و شود انجام شرایط واجد بومی افراد به واگذاری متعاقباً و زیارت میگوی پرورش سایت در مذکور بنیاد
 شرایط واجد بومی افراد به کشاورزی جهاد سازمان توسط آبزی پروری طرحهای به اراضی واگذاری نظام نامه

 .گردد واگذار

2  

در این پروژه تهاتری وجود نداشته  :آب منطقه ای

 است.

 و موقت صورت به نقدینگی مشکل رفع و برق تابلوی اصالح به توجه با دشتستان پمپاژ ایستگاه با ارتباط در
 .شود اقدام ویژه صورت به بدهی پرداخت برای تهاتر ظرفیت از شد مقرر پیمانکار، به دیون
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پروژه های آبشیرین کن   :فاضالب و آب شرکت

) آبشیرین کن  2دشتستان فعال هستنند. پروژه شماره 
مترمکعب در شبانه روز( حدود  1311وحدتیه با ظرفیت 

درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال وارد مدار می  83
) آبشیرین کن آبپخش با ظرفیت  9گردد. پروژه شماره 

سال متوقف  9مترمکعب در شبانه روز( حدود  8311
بود که مجدا با تالش سازمان بازرسی فعال گردیده و 

تا تابستان  مقرر شده طبق برنامه زمانبندی سرمایه گذار
 سال آینده، بخشی از ظرفیت آن وارد مدار گردد.

 های پروژه گذاری سرمایه تکلیف تعیین و پیگیری به نسبت وقت اسرع در فاضالب و آب شرکت شد مقرر
 . نماید اقدام 2 و 9 دشتستان های کن آبشیرین

 

0  

 29981موضوع طی نامه شماره  سازمان صنعت:

نامه شماره شرکت صدرا و  91/1/18مورخ 
سازمان پیگیری  99/99/11مورخ  19998/99119

 گردیده است

 به پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه با مرتبط صدرا شده اجرا طرح های وضعیت آخرین از گزارشی گردید مقرر
 همچنین و نفت وزارت توسط سکوها نگهداری و تعمیر و پشتیبانی خدمات واگذاری پیگیری و مکاتبه منظور

 و مکاتبه جهت صدرا شرکت توسط دریایی صنایع عالی شورای مصوب یدک کش ساخت طرح های از گزارشی
 .گردد ارسال ستاد دبیرخانه به ملی توسعه صندوق طریق از تسهیالت تأمین پیگیری

 

3  

 02991/9/991طی نامه شماره  سازمان صنعت:

سازمان ارسال گردیده دبیرخانه به  98/99/9911مورخ 
 است.

 و طرح جهت صدرا جزیره مالکیت به مربوط پیشنهادات و مشکالت مسایل، سوابق، از گزارشی گردید مقرر
 .شود ارائه ستاد دبیرخانه به مقاومتی اقتصاد ستاد جلسه در بررسی
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 02991/9/991طی نامه شماره  سازمان صنعت:

به آن سازمان ارسال گردیده است. 98/99/9911مورخ   

 شمول از خروج شرایط نمودن فراهم و سرمایه افزایش جهت را نهایی اقدامات و پیگیری صدرا شرکت شد مقرر
 .دهد انجام تجارت قانون 909 ماده

 3  

توسط شرکت شهرکها در حال پیگیری و : شیالت

 انجام است

تحویل مسیر شبکه داخلی  شرکت توزیع برق:

شهرک شیالتی رود شور شمالی جهت شرکت مترا 
نیرو)پیمانکار منتخب شرکت شهرکهای کشاورزی ( 

 انجام گردیده و پروژه شروع شده است

 اجرای اعتبار تأمین پیش بینی به توجه با شمالی، شور رود شیالتی شهرک زیرساخت های اجرای با رابطه در
سرمایه  توسط همزمان نیز شهرک داخل برق شبکه شد مقرر جمهوری، ریاست سفر اعتبارات محل از انتقال خط
 شرکت و شود ارائه برق نیروی توزیع شرکت به بررسی جهت طرح مشخصات و اطالعات و شود انجام گذار

 . آورد بعمل الزم مساعدت و همکاری زمینه این در برق نیروی توزیع
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سایت زیارت در فراخوان شرکت  سازمان جهاد:

شهرک های کشاورزی اطالع رسانی عمومی شد. 
هیچ از افراد بومی شرکت نکردند . پروژه ابتر متاسفانه 

 مانده است.
بدلیل مشکالت در سایت زیارت و اعتراض شیالت: 

مردم بومی قرار شد متقاضیان به سایت رودشور شمالی 
انتقال یابند سپس شرکت شهرکها فراخوان جدید جهت 
واگذاری طرح به صورت متراکم به افراد بومی انجام 

ز آن صورت نگرفت. گزارش داد ولی استقبالی ا
مقدماتی تهیه ولی مطالعه جامع و فنی صورت نگرفته 

 است.

مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل شایالت نسابت باه تعیاین تکلیاف ساایت زیاارت و واگاذاری باه          
 ها اقدام گردد.متقاضیان واجد شرایط بومی، با جلب همکاری بنیاد علوی در زمینه ایجاد زیرساخت

1  

مورخ  93311نامه طی  شماره  دفتر اقتصادی:

 ارسال گردید. 2/3/9011
 اداره ، بهزیساتی  اماداد،  کمیتاه  شاد  مقرر و رسید تصویب به و مطرح استان سواحل بیکار بدون طرح روستاهای

 طارح  اجارای  در مختلاف  مراحل گری تسهیل جهت الزم همکاری ها دهیاری و اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل
 .آورند عمل به

91  

بهره بردار در حال حاضر در فاز اول پروژه  شیالت:

ه در فصل ژمشغول تکمیل عملیات خود می باشد پرو
آتی پرورش میگو به بهره برداری رسیده و در خرداد 

ماه آماده ذخیره سازی می گردد. امکان عدم دستیابی 
به این امر تنها می تواند ناشی از عدم تخصیص برق 

 .ق به وقوع بپیوندد ه برسایت از سوی ادارمورد نیاز 

 پروژه در گذار سرمایه به شده واگذار زمین هکتار 211 خصوص در مجددا استان شیالت کل اداره شد مقرر
 . نماید ارائه فرماندهی ستاد آتی جلسه در را نتیجه و داده انجام را الزم بررسیهای  9 دلوار شیالتی
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مورخ  8390نامه طی شماره  : دفتر اقتصادی

 ارسال گردید. 92/3/9011مورخ  91913و  0/9/9011

 اقتصادی امور هماهنگی محترم معاون مسؤولیت با جلسه ای 9 دلوار هکتاری 211 سایت با رابطه در شد مقرر
 و اراضی امور شیالت، کل اداره کشاورزی، جهاد سازمان برنامه ریزی، و مدیریت سازمان حضور با و استانداری

 انجام سرمایه گذاری های وضعیت و فعالیت نحوه و قبل توافقات به توجه با و تشکیل برق نیروی توزیع شرکت
 .شود تکلیف تعیین و بررسی باقیمانده فازهای واگذاری با رابطه در سایت، کل مشترک زیرساختهای در شده

 

92  

مطالعات طرح جامع این پروژه  میراث فرهنگی:

نگردیده و همچنین بدلیل رفع مشکل واگذاری انجام 
 زمین این طرح متوقف شده است

 بارای  گاذار  سارمایه  انتخاب و شناسایی به نسبت دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث کل اداره شد مقرر
 .کند اقدام سریعتر هرچه دیلم حماد گردشگری پروژه
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سازمان با توجه به قرارداد فیمابین این : منطقه ویژه

 هبا شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این سازمان طی نام
در خصوص برنامه های آتی  29/1/11مورخ  38113

شرکت ملی صنایع پتروشیمی استعالم نموده است که 
ص ب مورخ  9-31111/9آن شرکت طی نامه شماره 

 برنامه اجرایی خود را اعالم نموده است. 2/91/11

 پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه در پتروشیمی دستی پایین صنایع هکتاری 9111 زون اجرای موضوع شد مقرر
 پیگیری که مواردی و گیرد انجام الزم پیگیری گذاری سرمایه جهت واگذارشده اراضی تکلیف تعیین و( عسلویه)

 . شود اعالم استانداری به دارد، ضرورت نفت وزارت طریق از ویژه
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مراتب  : داراییاداره کل امور اقتصادی و 

در  9111به شماره  2/1/11درخواست اولیه در تاریخ 
سامانه صدور مجوزهای سرمایه گذاری ثبت و به 

مدیریت امور اراضی استان وارد شده است و در حال 
حاضر نیز در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دیلم 

 در دست بررسی می باشد

 .شود انجام فوریت قید با دیلم خورشیدی نیروگاه زمین واگذاری و تکلیف تعیین فرآیند شد مقرر
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در خصوص احاله مدیریت  :اداره کل منابع طبیعی

پارک جنگلی چاهچاهو با شرکت سیمان دشتی جلسه 

در دفتر فرمانداری محترم  23/99/11ای در مورخ 

شهرستان دشتی و با حضور افراد مشروحه ذیل تشکیل 

و جهت اجرایی شدن احاله مدیریت پارک موارد ذیل 

 به تصویب رسید: 

درخواست کتبی شرکت سیمان دشتی و معرفی  -9

 نماینده جهت هماهنگی و پیگیری امور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کلیه  -2

مراحل تهیه طرح را از طریق سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی و سپس بررسی و تصویب 

نهایی آن را پیگیری و هزینه آن از طرف شرکت 

گردد  شود. طبق طرحی که تهیه می سیمان پرداخت می

متقاضی محترم )شرکت سیمان دشتی( عالوه بر 

نگهداری تاسیسات و امکانات موجود در پارک و توسعه 

ها، مبلغی را به عنوان بهره مالکانه در طول مدت   آن

 نماید.  قرارداد به حساب خزانه واریز می 

قانون حفاظت و بهره  9احاله پارک در قالب ماده  -9

د محضری بوده و طبق برداری و به صورت انعقاد قراردا

قرارداد کاربری و استفاده از آن برای عموم آزاد خواهد 

 بود. 

 نماید شرکت سیمان دشتی موافقت می -0

 روند چاچاهو پارک پروژه از بهره برداری و تکمیل جهت خصوصی -عمومی مشارکت جلب راستای در شد مقرر
 .شود تسریع دشتی مند سیمان کارخانه به واگذاری

 
91  

بزودی تهیه و به حوزه معاونت هماهنگی : شیالت

 امور اقتصادی استانداری ارائه خواهد شد.

مقرر گردید نشستی با حضور استاندار اداره کل بنادر: 

و مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و 
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان برگزار گردد و مسائل و 

به اطالع استاندار  مشکالت پیش رو بررسی و نتیجه را
رسانده و استاندار نیز از طریق معاون اول رئیس جمهور 

 پیگیری نمایند.
 

 مشکالت و مسایل خصوص در :اقتصادی دفتر

 این به که شده انجام مکاتباتی گمرکی و بندری
 موضوعات جزء همچنان و است شده اشاره هم مشکل

 .باشد می دفتر این پیگیری حال در

 و سوابق کلیه دریانوردی و بنادر کل اداره به شیالت کل اداره از ساحلی الور بندر واگذاری با رابطه در شد مقرر
 جمهور رییس محترم اول معاون جهانگیری دکتر آقای عنوان محترم استاندار امضای با نامه متن و مستندات

 . گیرد قرار استانداری اقتصادی امور هماهنگی معاونت حوزه اختیار در مصوبه اخذ جهت
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موضوع طی نامه شماره  سازمان صنعت:

باطالع شرکت 99/92/9911مورخ  01910/9/991
 0911/2/9011شهرک ها رسیده است نامه شماره 

شرکت توزیع نیروی برق استان 2/0/9011مورخ 
 بوشهر پیوست می باشد.

کارهای اداری برق شهرک ها انجام  :اقتصادی دفتر

 و معدن صنعت، سازمان توسط گزارشی( صنعتی؛الف نواحی و شهرکها نیاز مورد برق تأمین با ارتباط در شد مقرر
 با محترم استاندار نشست جهت و تهیه برق نیروی توزیع شرکت و صنعتی شهرکهای شرکت همکاری با تجارت
 استانداری اقتصادی امور هماهنگی معاونت به ایران، صنعتی شهرکهای و کوچک صنایع سازمان و توانیر شرکت

 و صنعتی نواحی و شهرکها برق تأمین با رابطه در نامه ای تجارت و معدن صنعت، سازمان توسط( ب.شود ارائه
 محترم اول معاون جهانگیری دکتر آقای عنوان محترم استاندار امضای با زمینه این در نیرو وزارت مسؤولیت

 برق نیروی توزیع شرکت( ج.شود ارائه استانداری اقتصادی امور هماهنگی معاونت به و تهیه جمهور رییس
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 مثبت نگاه با و ویژه صورت به را موقت صورت به استان صنعتی نواحی و شهرکها نیاز مورد برق تأمین موضوع آنها در حال انجام است.و عملیات اجرایی شده 
 نماید ارائه ستاد آتی جلسه در را اقدامات گزارش و پیگیری فارس منطقه ای برق شرکت طریق از

ایستگاه جائینک افتتاح و تحویل  :اقتصادی دفتر

 شرکت توزیع شده است.
 جائینک، برق ایستگاه راه اندازی اقتصادی طرح های و منطقه نیاز مورد برق تأمین در تسریع منظور به شد مقرر

 . گردد پیگیری فارس منطقه ای برق شرکت طریق از محترم استاندار توسط مراتب
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در بازدید نمایندگان ویژه نهاد سازمان مدیریت: 

برنامه ریزی برای بازدید هماهنگی و ریاست جمهوری 
از پروژه های جهش تولید، نشست تخصصی با 

دستگاههای اجرایی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
طرحها و پروژه های اطالعات کامل  انجام گردید و

جهش تولید و پروژه های پیشران خارج از تفاهم نامه 
همچنین گزارش کامل قرار گرفت و  ایشاندر اختیار 

به سازمان   20/8/11مورخ  001112طی نامه شماره 
 برنامه و بودجه کشور ارسال شد.

 رابطه در نظر مورد پیشنهادات و ابقسو مستندات، محترم، استاندار گراوند آقای جناب تأکید به توجه با شد مقرر
 پروژه های دالکی، سد احداث شامل( تفاهم نامه بر عالوه) استان تولید جهش پیشران پروژه های در تسریع با

 پیگیری جهت و احصاء تفکیک به آریان، استر پلی شرکت سندیکایی تسهیالت و صدرا شرکت آبشیرین کن،
 .شود ارائه جمهوری ریاست نهاد ویژه محترم نمایندگان توسط
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واگذاری در قالب شرکت شهرک  سازمان جهاد:

های کشاورزی بر اساس دستورالعمل ابالغی) تملک 
اراضی ، مطالعه ، فراخوآن ، اهلیت سنجی و واگذاری ( 

  انجام میگیرد
شیوه نامه واگذاری در مراحل انتهایی تدوین  شیالت:

شدن به و بررسی نهایی می باشد به محض نهایی 
 دبیرخانه ستاد ارسال خواهد شد

 نظرات و باالدستی مقررات و قوانین رعایت با پروری آبزی طرح های به اراضی واگذاری نظام نامه شد مقرر
 ستاد دبیرخانه به مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد جلسه در طرح جهت و تهیه ذیربط دستگاههای تخصصی

 .گردد ارسال
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 شده، واگذار اراضی کامل مشخصات سازمان جهاد:

ارسال  91/99/11مورخ  8991/291طی نامه شماره 
 گردیده است

تهیه گردیده و به دبیرخانه ستاد ارسال : امور اراضی

 شده است.

 پایان تا 83 سال ابتدای از اقتصادی طرح های اجرای جهت شده واگذار ملی اراضی کامل مشخصات شد مقرر
 فرماندهی ستاد جلسه در طرح جهت و تهیه شهرستان تفکیک به قراردادها فسخ وضعیت آخرین و 18 سال

 .گردد ارسال ستاد دبیرخانه به مقاومتی اقتصاد
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نامه به سازمان صنعت ارسال گردیده  :منابع طبیعی

 است.

 نحوه بررسی جهترا  صنعت بخش در شده واگذار ملی اراضی مشخصات ،اداره کل منابع طبیعی شد مقرر
 .نماید ارسال تجارت و معدن صنعت، سازمان به قانونی اقدامات سایر و طرح اجرای پیشرفت
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 از ناشی قانونی مشکالت و مسائل سازمان جهاد:

 اراضی امور توسط مدیریت واگذاری، قراردادهای فسخ

منعکس  دارایی و اقتصادی امور سازمان به و ارسال
 .است گردیده

مطالبات دولت در وصول عدم  -9 امور اراضی:

عدم پرداخت تسهیالت  -2ورات معوقه.خصوص اخذ اج
هزینه های  -9بانکی متقاضیان پرونده های فسخ شده.

تامین دلیل و خلع سند در دفترخانه در اراضی مورد 
 فسخ می بایست توسط دولت پرداخت گردد.

 

 ستاد طریق از پیگیری جهت اراضی واگذاری قراردادهای فسخ از ناشی قانونی مشکالت و مسایل شد مقرر
 . گردد اعالم ستاد دبیرخانه به کشور مقاومتی اقتصاد فرماندهی
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مورخ  3981/291طی نامه های شماره  امور اراضی:

این مدیریت به مدیریت های جهاد  93/91/11
کشاورزی شهرستان ها درخصوص تکمیل فرم های 

کنترل و نظارت اراضی واگذاری جهت گروههای 
 2و  29ساعی و طرحهای کمیسیونی ماد های 

درخواست شده است هیات نظارت نسبت به تکلمیل 
فرم عوامل نظارتی  031 فرم نظارت اقدام و تاکنون

تکمیل گردیده که نسبت به اجرای مراتب قانونی )در 
طرح در کمیسیون  -انتقال قطعی -صورت نیاز تمدید

نظارت( با برگزاری مرتب کمیسیون های مربوطه  99
 در حال اقدام می باشد.

 میزان تفکیک به 9911 سال از اقتصادی واحدهای به شده واگذاری اراضی وضعیت از کاملی گزارش شد مقرر
 . گردد ارائه اراضی امور واحد توسط شهرستان و پیشرفت
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 81/23/11شماره نامه اساس بر سازمان جهاد:

 نظام  ، کشاورزی شهرکهای شرکت  91/3/11مورخ

 شماره نامه طی و و تدوین تهیه اراضی واگذاری نامه

محترم  ریاست عنوان با 99/1/11 مورخ 99399
 به رونوشت و استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 گردیده ارسال ذیربط سایر مراجع و محترم استاندار

 باقی واگذاری اراضی نامه شیوه ابالغ از پس که است

 . شد خواهد انجام مانده

  در حال بررسی مجدد شیالت:

 متقاضیان....   و زمین واگذاری میزان و ها زیرساخت در مشارکت سهم ، قانونی مسائل ، سنجی اهلیت شد مقرر
 . گردد لحاظ شیالت کل اداره نامه نظام در طرح
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مورد پرونده در  81تعداد  11در سال  امور اراضی:

مطرح شده که تعداد  99کمیسیون هیات نظارت ماده 
 91مورد رای بر تمدید قرارداد اجاره صادر شده و  31

 .مورد رای بر فسخ و استرداد اراضی صادر گردیده است

 اجرایی دستگاههای به ای مرحله صورت به  را فعال غیر شده واگذار های زمین مشخصات اراضی امور شد مقرر
 . نماید ارسال مرتبط
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در دست بررسی می باشد و تفویض  امور اراضی:

اختیارات در خصوص برخی از عملیات اجرایی واگذاری 
اراضی به استان از جمله تعیین حد نصاب مقرر در 

های کشاورزی و حواگذارری اراضی به طر
غیرکشاورزی ، تعیین قیمت اراضی ملی و دولتی برای 
طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی و طی نامه شماره 

از وزارتخانه متبوع  91/99/11مورخ  91230/11/211
 به استان های تفویض گردید.

 واگذاری با مرتبط یها نامه بخش و ها نامه آیین ، قانونی مواد نواقص کشاورزی جهاد و اراضی امور شد مقرر
 . نماید ارسال مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد در طرح جهت دبیرخانه به و نموده احصاء را اراضی
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در حال انجام و پیگیری می باشد که به  امور اراضی:

پرونده در سامانه جامع اراضی  390طور کلی حدود 
 ثبت گردیده است.

 در آن گزارش و نماید اقدام سریعتر مربوطه سامانه در  شده واگذار اراضی اطالعات ورود به نسبت اراضی امور
 .گردد ارائه ستاد آتی جلسه
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 حال پیگیری می باشند در اداره کل بنادر:
 حال در پروژه های سایر و مقاومتی اقتصاد مصوب پروژه های از اعم) استان بندری پروژه های اجرایی مسایل

 .گردد مرتفع آنها مشکالت و موانع و پیگیری جدی صورت به ساحلی شهرستان های در( اجرا
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موضوع طی نامه های شماره : سازمان صنعت

و نامه شماره   1/99/11مورخ  319322/9/991
سازمان پیگیری  99/99/11مورخ  099231/9/991

 گردیده است.

 شهرستان در پتروشیمی دستی پایین صنایع شهرک در سرمایه گذاری خصوص در الزم های پیگیری شد مقرر
 .پذیرد صورت دیر
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نیاد برکت با فرمانداری ها از طرف ب دفتر اقتصادی:

گردیده و جلساتی برگزار شده و رئوس مطالب  مذاکره
در اختیار آنها قرار گرفته و موضوع در حال انجام است 
همچنین نمایندگانی از مرکز به استان اعزام و از روند 

 انجام کار و پروژها بازدید بعمل آوردند

 اجرایی ستاد رحط 9111 شهرستانی برش استانداری اقتصادی امور هماهنگی معاونت حوزه توسط شد مقرر
 مشکالت به رسیدگی و اجرایی مسایل مراحل انجام بر نظارت و بهره برداری جهت( ره) امام حضرت فرمان

 .گیرد قرار شهرستانها فرمانداران اختیار در آنها احتمالی
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راه اندازی سامانه پنجره  : اداره کل منابع طبیعی

واحد سرمایه گذاری با هدف تسریع و تسهیل در انجام 
تحصیل اراضی و کوتاه نمودن مدت زمان پاسخگویی 

به درخواست های متقاضیان و همچنین عدم نیاز 
 حضوری ارباب رجوع )مستندات پیوست(

انجام فرایندهای انجام کار در : اداره کل راهداری

بهبود و اصالح فرایندها  –گذاری  پنجره واحد سرمایه
 در اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

کلیه مجوزهای بخش آبزی پروری پس از : شیالت

تایید شیالت توسط نظام مهندسی صادر می شود که 
این فرایند در کمترین زمان ممکن در دست اجرا می 

 باشد

کلیه فرایندهای سازمان به روش مدییت  شرکت گاز:

یت جامع شناسایی شده و جهت حذف فرایندهای کیف
موازی و کاهش زمان فرایندها مورد بازنگری قرار 

 گرفته است.

به صورت متمرکز در ستاد   اداره کل امور مالیاتی:

 سازمان انجام می گردد

موضوع جهت : شرکت سهامی آب منطقه ای

مورخ  301/90399/11اظهار نظر طی نامه شماره 
فرایندهای سطح یک و دو مدیریت با عنوان  9/1/11

منابع آب توسط وزارت نیرو به این شرکت اعالم و 
مورخ  29111پاسخ شرکت نیز طی نامه شماره 

 به وزارت نیرو ارسال گردید. 92/1/11

صدور انواع مجوز ها و : سازمان جهاد کشاورزی

ح و توسعه طرح ها در سامانه پنجره واحد تمدید و اصال
انجام شده و متقاضیان بطور خدمات الکترونیک 

مستقیم و بدون مراجعه به شهرستان یا استان به 
سامانه مذکور وارد شده و تقاضای خود را از طریق 

سامانه ثبت نموده و کارشناسان این مدیریت نیز در 
کوتاهترین زمان تقاضاها را بررسی و کارشناسی نموده 

ه به با توج. تا مراحل صدور موافقت اولیه انجام شود
ماتی که اخذ آنها به خارج از نیاز سامانه به برخی استعال

سازمان جهادکشاورزی برمیگردد مانند آب ، محیط 
زیست ، علوم پزشکی و غیره جهت بارگذاری و صدور 

مات مشمول موافقت اولیه ، بعضا گرفتن این استعال
زمان می شود ولی در حیطه فعالیت این مدیریت و 

اولیه در صورتی که محل اجرای  سازمان ، صدور مجوز
ساعت  22طرح در شهرکها ونواحی صنعی باشد ظرف 

انجام خواهد شد و در غیر این صورت پس از اخذ 

 اعالم و شناسایی با رابطه در جمهوری محترم ریاست ابالغیه اجرای در اجرایی دستگاه های کلیه گردید مقرر
 تعیین مهلت در موازی فرآیندهای حذف و سوم یک به آن زمان شدن کوتاه اصالحی، پیشنهادات و فرآیندها

 .نمایند ارائه استان دارایی و اقتصادی امور کل اداره و مربوطه وزارتخانه به و اقدام شده
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مهای مذکور در کوتاهترین زمان انجام خواهد استعال
زم به ذکر است اگر چنانچه احساس شود که شد. ال

یک مرحله و یا یک فرایند به صورت موازی انجام می 
و یا برای صدور مجوز لزومی نداشته باشد قطعاً  شود

ح آن اقدام خواهد شد تا بتوانیم بر اساس برای اصال
 سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان اقدام نماییم

که با هماهنگی  9011مقاومتی استان برای سال های پیشنهادی اقتصاد پیشنهاد دبیرخانه سازمان از پروژه انجام گردیده استسازمان مدیریت: 
های اجرایی تنظیم شده بود، مورد موافقت اعضاء جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دستگاه

های جدید از گرفت. ضمناً مقرر گردید دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در صورت ارایه پروژه
های اقتصاد ها را بررسی و درصورت تأیید به مجموعه پروژهیی تا یک هفته آینده، آنهای اجراطرف دستگاه

 اضافه نماید. 9011مقاومتی پیشنهادی استان برای سال 
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 انجام گردیده استسازمان مدیریت: 
ای با مسئولیت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور سازمان مقرر گردید طی جلسه

های اقتصاد مقاومتی با پیشرفت کم ها و طرحهای اجرایی مرتبط، وضعیت پروژهریزی و دستگاهمدیریت و برنامه
 ها اتخاذ گردد.و راکد بررسی و تصمیمات مقتضی جهت فعال سازی آن

93  

جلسه تشکیل  3/9/9011در تاریخ  دفتر اقتصادی:

 شده است.

 

محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور کلیه مقرر شد کمیته تخصصی با مسؤولیت معاون 
-های مرتبط با دریا تشکیل و پیشنهادات استان را در حوزه توسعه دریا محور جمعهای اجرایی در حوزهدستگاه

 بندی و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید. 

91  

های پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستگاه طرح و پروژه اقتصاد مقاومتی طبق فهرست 93تعداد  اقدام گردید
 ها در سامانه نیپا اقدام نمایند.اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت منشور پروژه

93  

سامانه نیپا، در  18های سال ها و پروژهمقرر شد با توجه به لزوم تسریع در بارگذاری گزارشات پیشرفت طرح اقدام گردید
های اجرایی مرتبط در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و طی فرآیند ثبت گزارشات عملکرد ساالنه در دستگاه

  98 سامانه مذکور اقدام نمایند.

 یبارگذار پایسامانه ن یخود را بر رو یسه ماهه پروژه ها شرفتیکه تا کنون گزارش پ ییمقرر شد دستگاه ها اقدام گردید
 انجام دهند . عتریاقدام الزم را هرچه سر ننموده اند

91  
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موضوع:آبوفاضالب

 ردیف عنوانمصوبه نتایجاقداماتانجامشده

همانگونه در نامه پیوست سرمایه  شرکت آب و فاضالب:

گذار نیز آمده است موضوع در حال پیگیری و جمع بندی 
 نهایی است.
تسریع در ترخیص و حمل به موقع تجهیزات،  در خصوص

بخشی از هزینه تجهیزات پرداخت شده که پس از دریافت 
تسهیالت و تسویه حساب، از طریق مبادی ورودی به کشور 
وارد خواهد شد و در حال حاضر به لحاظ ترخیص کاالها از 

 گمرک مشکلی وجود ندارد.
انعقاد قرارداد خصوص تامین برق پروژه نیز با توجه به  در

فیمابین این شرکت و شرکت خدمات مهندسی آفرینه طوس، 
عملیات احداث ساختمان سایت میانی، جاده سازی مسیر 

نصب خط انتقال و اجرای فونداسیون مسیر نصب دکل ها در 
 حال انجام می باشد.

 تجهیزات، عموق به حمل و ترخیص در تسریع موضوع سیراف کن آبشیرین طرح با رابطه در شد مقرر
 .شود پیگیری تعاون توسعه بانک طریق از تسهیالت تأمین و 20 و 22 فازهای از برق تأمین

 

9 

پروژه های آبشیرین کن   :فاضالب و آب شرکت

دشتستان) آبشیرین  2دشتستان فعال هستنند. پروژه شماره 
مترمکعب در شبانه روز( حدود  1311کن وحدتیه با ظرفیت 

 دارد و تا پایان سال وارد مدار می گردد.درصد پیشرفت  83

 پیگیری ماهه 2 مهلت ظرف دشتستان کن آبشیرین واحد 2  از بهره برداری و تکمیل جهت شد مقرر
 .شود

 
2 

 
 
 

 و

 
 
 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

در دست  انجام نشده  انجام شده 
 اقدام 

عدم حصول 
نتیجه  

علیرغم 
 پیگیری  

 *سایر

8899وضعیتمصوباتستاداقتصادمقاومتيسال

آبوفاضالب

 انجام شده 

 انجام نشده 

 در دست اقدام 

 عدم حصول نتیجه علیرغم پیگیری  

 *سایر



 
002 

 

موضوع:خدماتوبازرگاني

 ردیف عنوانمصوبه نتایجاقداماتانجامشده

اجرایی پروژه پایانه با توجه به گستردگی در فازهای : اداره کل بنادر

کانتینری جزیره نگین، همچنین تکمیل و استقرار تجهیزات اسکله فوق، 
منوط به تکلمیل پروژه های دیگر این مجموعه می باشد که در حال 

حاضر پروژه برق رسانی به جزیره نگین در اولویت این طرح می باشد که 
وز، اقدامات الزم پس از اتمام کار جهت استقرار تجهیزات اسکله و اخذ مج

 اتخاذ خواهد شد.

 تکمیل با شد مقرر نگین بندری مجتمع کانتینری پایانه احداث پروژه با رابطه در
 . شود پیگیری بهره برداری مجوز اخذ جهت اسکله، تجهیزات استقرار و تأسیسات

 
9  

 احداث پروژه گذاری سرمایه های هزینه توجه قابل افزایش به توجه با شد مقرر در سامانه نیپا جایگزینی انجام شد: اداره کل بنادر
 حذف به نسبت گذار سرمایه انصراف و نگین جزیره بندری مجتمع کانتینری پایانه

 نیپا سامانه در کنگان توسعه طرح های شکن موج احداث پروژه با آن جایگزینی و
 .شود اقدام

 

2  

مورخ  09298/9/991موضوع طی نامه شماره  سازمان صنعت:

مورخ  02991/9/991پیگیری گردیده است. نامه شماره  99/99/11
 به آن سازمان ارسال گردیده است. 98/99/9911

 ستاد در کشتی توقیف رفع با رابطه در صدرا شرکت مشکالت و مسایل گردید مقرر
 .شود تصمیم اتخاذ و مطرح تولید موانع رفع و تسهیل

 
9  

اطالعات بر روی پنجره واحد نسبت به بارگذاری دستگاههای اجرایی 
سرمایه گذاری اقدام کرده اند که ثبت درخواست ها ، استعالمات و سایر 

 اطالعات توسط اداره کل امور اقتصاد و دارایی رصد می گردد.

های اجرایی در رابطه با تسریع پاسخ استعالمات و مقرر گردید کلیه مدیران دستگاه
الزم را با متقاضیان معمول نمایند.  مکاریهای اقتصادی هصدور مجوزهای فعالیت
گذاری و امکان شفافیت اندازی سامانه پنجره واحد سرمایههمچنین با توجه به راه

های اجرایی در زمینه مراحل ارائه پاسخ و صدور مجوزها، کلیه فرمانداران و دستگاه
و ها نسبت به راهنمایی و هدایت متقاضیان جهت طی فرآیند ثبت درخواست
 پیگیری استعالمات و اخذ مجوزها از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.

0  

مبلغ مورد نظر از طریق  بسیج سازندگی به این طرح میراث فرهنگی: 

 اختصاص داده شده است

 ریال میلیارد 0 مبلغ دشتی شهرستان در عبابافی کارگاه احداث جهت شد مقرر
 .شود داده تخصیص اعتبار
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شرکت مجری بدلیل نداشتن مجوزات زیست محیطی : ادراداره کل بن

مورد نیاز مورد تایید اداره کل بنادر قرار نگرفت و مقرر شد پس از اخذ 
 مجوزات الزم کار خود را از سر گیرد.

 ،23/11/9918 مورخ استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد مصوبات به توجه با
 و معدنی مواد انتقال جهت صدف جزیره اسکله از استفاده امکان) 99 شماره مصوبه

 جلسه این تاریخ از( خارگ NGL پروژه ویژه اختصاصی امکانات سایر
 .می گردد تمدید( سال یک مدت به) 19/92/9011 تا( 19/99/9911)
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موضوع:شیالتوآبزیان

 ردیف عنوانمصوبه نتایجاقداماتانجامشده

 قفس در ماهی پرورش طرح وضعیت از دقیقی گزارش استان شیالت کل اداره شرکت مذکور فسخ قرارداد شده استبا : شیالت
 برای الزم اهکارهای و تهیه گذار سرمایه عملکرد چگونگی و سینا گستر پروتین
 . نماید ارائه شده بینی پیش اهداف تحقق

 

9 

مورخ  91323نامه به امضاء استاندار محترم به شماره  :دفتر اقتصادی

 ارسال گردید. 1/3/18

 شد مقرر سینا، گستر پروتئین شرکت طرح تکمیل مشکالت و مسایل به توجه با
 جناب طریق از محترم استاندار توسط موضوع رمضان مبارک ماه پایان از پس
 .شود پیگیری اسالمی انقالب مستضعفان بنیاد محترم رییس فتاح آقای
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 محترم استانداری و شیالت جانب از همکاری اعالم وجود با: شیالت

 تمامی سینا گستر پروتئین شرکت ،طرح دوباره فعالیت و احیاء جهت
 عدم دلیل به و واسطه این به و گذاشته مزایده به را خود تجهیزات
 شرکت مجوز 2 ماده کمسیون طریق از اراضی امور فیزیکی، پیشرفت

 می انجام حال در شده واگذار اراضی ید خلع مراحل و ابطال را مذکور
 .باشد

 پرورش طرح پشتیبان هکتاری 8 سایت تکمیل و فعالسازی با رابطه در شد مقرر
 شود داده اخطار سینا گستر پروتئین شرکت به کشاورزی جهاد سازمان توسط ماهی

 اراضی واگذاری نشود، اقدام کار شروع جهت آینده روز 91 ظرف صورتیکه در تا
 به اراضی واگذاری مصوب فرآیند طبق قرارداد، فسخ صورت در. گردد فسخ

 پرورش شرایط واجد متقاضیان به اراضی واگذاری به نسبت آبزی پروری طرحهای
 .شود اقدام متراکم فوق میگوی

9 

مطابق با رای کمیسیون ماده  23/13/9011در مورخ : سازمان جهاد

درصد( با  3نظارت به دلیل پیشرفت فیزیکی کمتر از حد نصاب )هیات  99
فسخ گردیده است و رای فسخ به شرکت  291032/98/9/11شماره رای 

 ابالغ شده است.

با شرکت مذکور فسخ قرارداد شده است) به علت عدم پیشرفت : شیالت

فیزیکی( و امور اراضی مجوز آنرا باطل کرده است. مراحل خلع ید و 
ی در حال انجام است و شرکت مذکور تجهیزات خود را جهت واگذار

 فروش به مزایده گذاشته است.

مقرر شد با توجه به رکود فعالیت طرح پرورش ماهی در قفس شرکت پروتئین 
گستر سینا، اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری با همکاری سازمان جهاد 

پیگیری موضوع اقدام و در کشاورزی، امور اراضی و اداره کل شیالت نسبت به 
گیری زمین صورت عدم اقدام جهت ادامه فعالیت، نسبت به فسخ قرارداد و بازپس

 اقدام نماید.
0 

 خروجی آب از آرتمیا پرورش در تسریع برای الزم واقدامات پیگیریها ها، بررسی این پروژه به دلیل نواقص فنی و بهداشتی فعال منتفی است.شیالت: 
 .شود انجام شور رود میگوی پرورش سایت

3 

 شهرک شرکت ملی اراضی واگذاری دستورالعمل مطابق سازمان جهاد:

کشاورزی کشور) تملک و فراخوان و اهلیت سنجی و قرارداد اجاره به  های

 فرآیند این قبال شرط تملیک به همراه برنامه زمانبندی و تعهد محضری(

درصد این شهرک به  31 مطابق برنامه زمانبدی.است و پذیرفته انجام

 هکتار در خرداد  به بهره برداری می رسد. 9911مساحت 

طرح در آستانه بهره  28طرح از  21در سایت شیف بامداد  شیالت:

 3مورد بهره برداری قرار می گیرد.  9011برداری قرار گرفته و در سال 

ضی طرح نیز در سال آتی به بهره برداری می رسند. در مورد واگذاری ارا

مطابق مفاد همین بند اقدام شده است یعنی اسناد قراردادهای اراضی 

بصورت اجاره تنظیم شده و سالیانه تمدید می شود.در مورد لغو قرارداد 

اراضی ارجاع و اقدام  99مزارع فاقد پیشرفت فیزیکی به کمیسیون ماده 

 حال در سایت 1 در میگو پرورش استخرهای احداث عملیات کم پیشرفت توجه با

 و قوانین طبق اوالً؛:شد مقرر( بامداد سایت) شیف توسعه سایت در ویژه به اجرا،

 واگذاری بدون و اجاره قالب در طرحها اجرای برای اراضی واگذاری موجود مقررات

 و بررسی است، نشده اجرا طرح تاکنون که اراضی مورد در لذا است، مالکیت

 توسعه سایت در طرح مجریان با رابطه در و گیرد انجام واگذاری لغو قانونی مراحل

 سازمان ثانیاً؛.شود داده الزم اخطار و مکاتبه ویژه صورت به( بامداد سایت) شیف

 و محضری تعهدنامه مدل طراحی به نسبت حقوقی بررسی انجام با کشاورزی جهاد

 اقدام شده، واگذار آنها به میگو پرورش جهت اراضی که اشخاصی از تعهد اخذ

 غیر در و برسد برداری بهره به طرح مشخص، زمانی بازه در نحویکه به نماید

 نیز احتمالی هزینه های انجام برگشت ادعای امکان واگذاری، لغو ضمن اینصورت

 .شود سلب آنان از
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 الزم بعمل می آید و به تعداد از مزارع اخطار الزم داده شده است

 

شهرک های کشاورزی بر تمامی واگذاری شرکت  سازمان جهاد:

 اساس فراخوان انجام گرفته است.

در حال حاضر تمامی واگذاری ها در قالب فراخوان عمومی می  شیالت:

 باشد

 

 زمین واگذاری شد مقرر استان، سطح در میگو پرورش طرحهای اجرای با رابطه در

 .باشدمی  ممنوع واگذاری شیوه های سایر و پذیرد انجام فراخوان قالب در صرفاً
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 کار دستور در رمله و شمالی دیلم غربی، شیف اراضی واگذاری شیالت:

 .است واگذاری چگونگی بررسی درحال و گرفته قرار اداره این

 موجود های سایت در شده واگذاری قابل اراضی کل به مربوط اطالعات شد مقرر

 .شود ارائه ستاد آینده جلسات در و ءاحصا شیالت کل اداره توسط  میگو پرورش
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 شرکت  91/3/11مورخ 81/23/11شماره نامه اساس بر سازمان جهاد:

 مزارعی شیف غربی قسمت در و شیف سایت در ، کشاورزی شهرکهای

 مابقی و می باشند فعالیت حال در است شده واگذار پیشین سالهای در که

 است واگذار نگردیده تامین شورای دستور به نیز سایت این های قسمت

 بر و امکان صورت در و است بررسی دست در آن واگذاری و

خواهد  واگذار شرایط واجد افراد به ها واگذاری جدید نامه شیوه اساس

 و رسیده برداری بهره به مزرعه 9 مزرعه 28 از نیز بامداد سایت.شد

 زیادی تعداد و باشند می مناسبی فیزیکی پیشرفت دارای نیز مابقی مزارع

 شور رود سایت .شوند می تولید چرخه وارد جاری سال در ها این طرح از

 شدید افزایش به توجه با و هستند ساز و ساخت درحال شمالی نیزطرحها

 فیزیکی پیشرفت تسهیالت تزریق صورت در حاضر، حال در هزینه ها

 اراضی واگذاری نامه شیوه ابالغ از پس .شود می حاصل بیشتری نیز

واگذاری شهرک شیالتی رود شور به ) .شد خواهد انجام مانده باقی

درصد به مالکین انجام و در مراحل قرارداد اجاره به شرط  911صورت 

 تملیک می باشند(

در سایت شیف غربی واگذاری اراضی باقی مانده در غرب شیف  شیالت:

در دستور کار این اداره قرار گرفته و چگونگی واگذاری و نحوه انجام کار 

ست و در اسرع وقت در اختیار استانداری قرار می در حال بررسی ا

گیرد.سایت بامداد به بهره برداری رسیده است. طرح های واگذار شده در 

رودشور شمالی در حال ساخت و ساز بوده و اراضی باقی مانده بدلیل وجود 

 معارض فعال قابلیت واگذاری به افراد غیر ندارد.

 

 ، غربی شیف در بویژه میگو پرورش های طرح به شده واگذار های زمین شد مقرر

 که مواردی و گردد بررسی مجددا گناوه شور رود شیالتی شهرک و بامداد سایت

 واگذاری فرایند مجدداً نامه نظام دستورالعمل طبق است نشده عملیاتی تاکنون

 .پذیرد صورت
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مورد با توجه به پیگیری به عمل آمده تامین دو عدد ترانس  دفتر فنی:

اشاره در تفاهم نامه توسط شرکت برق منطقه ای فارس محقق شده است 

حی خط انتقال آن انجام شده است و پست های برق او همچنین طر

 رودشور شیالتی شهرک برق دائمی تأمین تفاهم نامه اجرای موضوع شد مقرر

 سایت داخلی شبکه تکمیل و فارس ای منطقه برق شرکت طریق از شمالی

 .شود پیگیری
91 



 
001 

 

 مربوطه در مرحله انتخاب مشاور می باشد.

 03تفاهم نامه قبال منعقد شده اما با توجه به اینکه تامین : شیالت

احداث پست آن  زمان بر است  مگاوات برق دائم شهرک رودشور و نیز

مگاواتی و شبکه داخلی اجرا شود تا  91مقرر شده خط انتقال موقت 

سال آتی مشکل برق شهرک مرتفع گردد و پس از آن و با  9حداقل تا 

کیلو متری دیگری برای برق دائم احداث  98تامین شرایط الزم خط 

 شود.)تفاهم نامه پیوست(

کار اجرای شبکه دومداره فشار پیمان: شرکت توزیع نیروی برق

متوسط از پست فوق توزیع بندرریگ تا محل شهرک توسط شرکت 

تحویل مسیر  93/9/11شهرکهای کشاورزی انتخاب گردیده که در تاریخ 

اصله پایه نصب گردیده که به دلیل عدم  981تعداد  11گردید و تا آبان 

در حال حاضر دوغاب ریزی مناسب در اثر بارندگیهای آبان ماه کج و 

 کارگاه مربوطه عمال غیرفعال می باشد

 ارسال گردید. 91/9/9011مورخ  9993نامه طی شماره  دفتر اقتصادی:

 

 در دست پیگیری است فرمانداری دشتی:

مقرر شد به دلیل مشکالت سایت زیارت و اعتراض مردم بومی  :شیالت

 متقاضیان به سایت رودشور شمالی انتقال یابند.

 کل اداره با همکاری به نسبت وقت اسرع در دشتی شهرستان فرمانداری شد مقرر

 .دهد انجام را الزم اقدامات زیارت شیالتی شهرک طرح اتمام با رابطه در شیالت
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 اداره 93/1/11 مورخ ت م /3801 شماره نامه اساس بر: سازمان جهاد

 امکان عدم بر مبنی دستورالعملی گونه هیچ کنون تا استان شیالت کل

 در .است نگردیده ابالغ کشور شیالت سازمان اصولی از موافقت صدور

 در قفس در ماهی پرورش جهت اصولی نها موافقتت مدت این طی

 خصوص این در محدودیتی هیچگونه و است صادر شده گناوه شهرستان

 .ندارد وجود

 

 صدور امکان عدم بر مبنی کشاورزی جهاد وزارت دستورالعمل به توجه با شد مقرر

 شدن تکمیل زمان تا قفس در ماهی پرورش زمینه در جدید اصولی موافقت

 اعالم و دستورالعمل اصالح جهت پیگیری به نسبت قبلی، شده صادر موافقتهای

 .شود اقدام نتیجه
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 انیباه متقاضا   نیزما  یاستان نظام نامه نحاوه واگاذار   التیمقرر شده اداره کل ش در حال تدوین نهایی است: شیالت
 ییاجرا ینظرات دستگاهها ستاد ارسال تا پس از اخذ رخانهیرا به دب انیپرورش آبز

 در جلسه ستاد مطرح شود
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موضوع:صنعتومعدن

 ردیف عنوانمصوبه نتایجاقداماتانجامشده

این شرکت به تعهد خود عمل نموده  :شرکت توزیع نیروی برق

و پروژه از لحاظ اجرایی به پایان رسیده و تحویل و تحول نیز شده 
است. همچنین هزینه انشعاب بیش از شش ماه از طریق مدیریت 
برق شهرستان دشتی به شرکت مذکور اعالم گردیده که تا کنون 
ریز واریز نشده است. بدیهی است این شرکت طبق مقررات پس از وا

 هزینه مربوطه، تاسیسات آن شرکت را برقدار خواهد نمود.

مورخ  09192/9/991موضوع طی نامه شماره سازمان صنعت: 

به اطالع شرکت رسیده و نامه طی یک رونوشت به  29/99/9911
 سازمان مدیریت ارسال شده است.

 طرح رصدید 13 پیشرفت به توجه با اکباتان کلسیم کربنات طرح با رابطه در شد مقرر
 تصویب و پیگیری و معوق تسهیالت تمدید خصوص در متعدد حمایتهای و پیگیریها و

 .شود اقدام طرح بهره برداری و تکمیل به نسبت طرح، نیاز مورد کامل تسهیالت
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موضوع در هیات مدیره سازمان مطرح گردیده است  :منطقه ویژه

که در صورت تصویب نهایی هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، 
 اقدام الزم به عمل خواهد آمد.

 هیدروکربنی بازیافت مجتمع نیاز مورد زمین باقیمانده هکتار 1 واگذاری در شد مقرر
 درینه دانش بنیان شرکت) نفتی های فرآورده به تبدیل و صنعتی و شهری مایع و جامد
 .شود تسریع( سیاه
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مورخ  91381/9/991موضوع طی نامه شماره  سازمان صنعت:

جهت پیگیری از طریق استانداری به معاونت هماهنگی  9/99/9911
 امور اقتصادی استانداری بوشهر ارسال شده است.

 گنااوه  شهرستان -کشور در منتخب شهرستان 99 توسعه  طرح راستای در گردید  مقرر
 شادن  اجرایای  باا  مارتبط  مساایل  سایر و خوراک تخصیص منظور به -بوشهر استان در

 باا  تجاارت  و معادن  صنعت، وزارت با جلسه تشکیل جهت استان، پیشنهادی های طرح
 .شود هماهنگی محترم استاندار حضور

9  

 صنعتی نواحی و شهرکها در طرحها به شده واگذار اراضی مشخصات گزارش شد مقرر انجام پذیرفته است
 و معدن صنعت، سازمان به قانونی اقدامات انجام و طرح اجرای پیشرفت پیگیری جهت

 .شود ارسال تجارت
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 319322/9/991موضوع طی نامه های شماره : سازمان صنعت

 99/99/11مورخ  099231/9/991و نامه شماره   1/99/11مورخ 
 سازمان پیگیری گردیده است

 دساتی  پاایین  و دساتی  میان های پروژه استقرار برای الزم پیگیریهای و اقدامات انجام
  3 صنعتی ناحیه در پتروشیمی های شرکت با متناسب
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موضوع:کشاورزیومنابعطبیعي

 ردیف عنوانمصوبه نتایجاقداماتانجامشده

 90/8/11 مورخ 1891 ج ب شماره نامه اساس بر سازمان جهاد:

 محترم استاندار به کل مدیر طرف از ای استان، نامه شیالت کل اداره

 صادرات مشکل خصوص در /الف1039  شماره با 9/8/11 تاریخ در

 کاهش و جهانی بازارهای بر کرونا بدلیل تاثیر. است شده ارسال میگو

 عمل های کارخانه اغلب سرخانه های میگو، جهانی خرید ظرفیت

 جهت جانبه همه حمایت نیاز به و است شده تکمیل ظرفیتشان آوری

 شماره نامه براساس .می باشد صادرات بر حاکم های محدودیت رفع

 توسعه مدیریتت مصوبا اقدامات بازرگانی توسعه 91283-111899

 رعایت ، گوجه فرنگی محصول کشت الگوی رعایت سازمان، بازرگانی

 و خرما ، گوجه فرنگی محصول صادرات شدن آزاد آب، مصرف الگوی
 محصول بندی بسته جهت بندی بسته صنایع ،ایجاد میگو

به  گردش در تسهیالت سرمایه اعطای ، میگو و خرما ، فرنگی گوجه
 باشد می مشکالت حل راهکارهای از کشاورزان

محدودیت صادرات رب گوجه و همچنین مشکالت  سازمان صنعت:

 کاالیی ملی پیگیری گردیده استمرتبط در مسیرهای 

هزار تن از میگوی پرورشی تولید  99در حال حاضر حدود  شیالت:

شده در استان صادر شده و مابقی به دلیل کرونا و بروز بیماری لکه 
 سفید و مشکالت صادرات در سردخانه ها نگه داری میشود.

 

 و فرنگی گوجه خرما، همچون محصوالتی صادرات  به مربوط مشکالت به توجه با
 تا شدند موظف مربوطه دستگاههای جاری، سال در آنها تولید هزینه افزایش و میگو

 جلوگیری و محصوالت این فروش جهت مناسب برنامه ریزی و دقیق های بررسی با
 .  دهند انجام را الزم اقدامات دهندگان پرورش و کشاورزان شدن متضرر از
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آب چاه برای گلخانه های کوچک  مجوز استفاده از: سازمان جهاد

نفر از متقاضیان در روستای  91مقیاس به مساحت یک هکتار برای 
 کردالن دشتی صادر گردیده است

 

با توجه به ممنوعیت توسعه بهره برداری و عدم : آب منطقه ای

تخصیص منابع آب در این محدوده، امکان صدور مجوز بهره برداری از 
 مذکور وجود نداردآب زیرزمینی برای موارد 

 نسبت مقیاس کوچک های گلخانه احداث 9911 سال دستورالعمل به مستند شد مقرر
 شهرستان کردالن روستای خانگی گلخانه 99 چاه آب از استفاده مجوز صدور به

 های گلخانه جهت چاهها آب از استفاده بر مبنی الزم نظارت و کنترل اعمال با دشتی
 الزم مجوزهای اخذ جهت برداران بهره های پیگیری سایر امکان تا شود اقدام مذکور

 .گردد فراهم طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام سازمان از
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پروانه بهره برداری توسط مدیریت صنایع کشاورزی : سازمان جهاد

سازمان جهاد صادر گردیده است. بر اساس اعالم اداره منابع آب 
 حریم رودخانه مند می باشدشهرستان دشتی اراضی مذکور در 

 فرنگی گوجه رب کارگاه اراضی کاربری تغییر کشاورزی جهاد سازمان توسط شد مقرر
 اقدام متقاضی پیگیری با درصدی 81 پیشرفت با مرحوای روستای دشتی شهرستان

 .شود
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این پروژه در سفر ریاست جمهوری به استان مصوب  سازمان جهاد:

 گردیده و در حال اجرا می باشد.

 فاز در کشاورزی تحول طرح بردار بهره کشاورزان به رسانی اطالع منظور به شد مقرر
 و توجیهی جلسات برگزاری به نسبت فنی مسایل زمینه در سعدآباد هکتاری 2011

 اقدام...  و محلی معتمدین اسالمی، شورای از اعم منطقه های تشکل با ترویجی
 جهت بیشتری بررسی با تا شد موظف جهادکشاورزی زمینه همین در همچنین. شود

 بدون( سعدآباد بخش در آمده پیش مشکالت به توجه با) تحول طرح نمودن اجرایی
 .  کنند تکلیف تعیین یا نمایند عملیاتی را مذکور طرح اعتبار، افزایش
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اداره آب منطقه ای شهرستان مربوطه متولی تعیین : جهادسازمان 

 ت می باشدحقابه نخیال

 سرشماری موضوع خائیز سد محل از نخیالت حقابه تعیین لزوم به توجه با شد مقرر
 همکاری و کشاورزی جهاد سازمان توسط کشاورزان مشارکت جلب با نخیالت

 .  گیرد انجام دشتی شهرستان فرمانداری
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ناحیه بر اساس مصوبه سفر ریاست جمهوری  9در هر  جهاد: سازمان

به استان، پروژه ها تکمیل و اجرای شبکه های آبیاری تحت فشار در 
 حال اجرا می باشند و تا آخر سال جاری افتتاح می گردند.

 2011ناحیاه )شابکه    0مقرر شد در رابطه با طرح نخلستان، با توجه به آمااده شادن   
هکتاری کلل(، نشسات همااهنگی    9211هکتاری آبپخش و  1311هکتاری سعدآباد، 

 بخشی به شروع کار در باغات انجام شود.برداران جهت سرعتهای بهرهبا تشکل
1 

میلیارد ریال اعتبار مذکور  231از مبلغ  :اداره کل منابع طبیعی

میلیارد ریال اعتبار مصوب فاقد تخصیص تحقق پیدا کرده  33تاکنون 
میلیارد ریال آن جهت اجرای سد دره امیری دیلم و  12راستا که در این 

میلیارد ریال جهت اجرای عملیات سنگی مالتی در حوزه  93مبلغ 
 شهری خورموج در حال اجرا می باشد

 پروژه های اجرای به اعتبار تومان میلیارد 23 مبلغ تخصیص به توجه با شد مقرر
 دره سد) دیلم و( سازه 21 حدود) دشتی شهرستان های  در آبخوانداری و آبخیزداری

 . گیرد صورت پروژه ها اجرای برای الزم پیگیری( امیری
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 طرح های اجرای جهت غیرساحلی و ساحلی مستعد ملی اراضی و پهنه ها شد مقرر 
 جهت( استان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره توسط شده شناسایی) اقتصادی

 و مدیریت سازمان با تخصصی نشست در استان آمایش مطالعات با انطباق بررسی
 .گردد ارائه مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد جلسه در متعاقباً و بررسی ریزی برنامه

 

8 

ی و نقشه برداری پلیگون مد نظر یدر مرحله جانما: سازمان جهاد

 بخش خصوص می باشد.

کشت مقرر شد در رابطه با شهرک کشاورزی خصوصی جهت اجرای طرح 
های اجرایی همکاری الزم را طبق قوانین و وپونیک در منطقه رود حله، دستگاهرهید

 عمل آورند.مقررات مربوط در صدور مجوزهای مورد نیاز به
1 
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موضوع:محیطزیست

 ردیف عنوانمصوبه نتایجاقداماتانجامشده

سرمایه گذار ارائه گردیده است راهنمایی و مشاوره الزم به متقاضی و  محیط زیست:

 ولی تا کنون استعالم مربوطه واصل نشده است.

حاشیه رودحله در منطقه حفاظت شده است اما زمین های حله  در حریم شیالت: 

منطقه حفاظت شده نیست و در حال رایزنی جهت واگذاری اراضی می باشد اما نیاز به 
رفع آنها احتماال واگذاری با سرمایه  مطالعه و رفع مشکل معارضین دارد که در صورت

 گذاران کالن انجام خواهد شد.

مقرر شد در رابطه با ایجاد سایت جدید پرورش میگو به وسعت حدود 
هکتار در حاشیه رود حله )بین روستای رستمی تا فراکه( با  9111

-محیطی بررسیرعایت حرایم و فاصله با مناطق حفاظت شده زیست

 گیرد. های کارشناسی صورت
9 

اسفند عملیات  93صورتجلسه تنظیم و مبادله شد و مقرر شد پیمانکار از  شیالت:

تکمیلی پروژه بندر دو منظوره الور ساحلی را آغاز کند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سال از انجام  9استان نیز پیگیر تامین مطالبات باشد. تامین مطالبات پیمانکار با گذشت 

 ضروری استتعهدات خود 

 پیمانکار با تفاهم نامه تنظیم به نسبت شیالت کل اداره شد مقرر
 الور اسکله الیروبی حاصله مواد خروج و جابجایی تقبل متضمن
 و مدیریت سازمان اختیار در و اقدام فوریت قید با دپو محل از ساحلی

 مطالبات پرداخت تکلیف تعیین امکان تا دهد قرار برنامه ریزی
 . شود فراهم پیمانکار

 

2 

در این زمینه اداره کل حفاظت محیط زیست استان در مورخ  محیط زیست:

درخواست تشکیل کارگروه اضطراری پسماند استان با دستور کار ذیل  23/2/9011
بررسی  -2بررسی وضعیت مدیریت پسماند شهرستان های کنگان و عسلویه. -9نمود: 

درینه سیاه. که این جلسه در زمان مقرر در وضعیت مشکالت پروژه بازیافت شرکت 
استانداری تشکیل و مصوبات آن پیوست می باشد. همچنین وفق وظایف نظارتی ، این 

اداره کل بر نحوه مدیریت پسماندهای صنعتی استان نظارت و هیچگونه پسماند صنعتی 
یافت منتقل و خطرناک در محیط تخلیه و یا دفع نگردیده و کلیه پسماندها به مراکز باز

 می شوند.

جامد و  مجتمع بازیافت هیدروکربنی احداثدر رابطه با اجرای طرح 
توسط شرکت  های نفتیمایع شهری و صنعتی و تبدیل به فرآورده

بنیان درینه سیاه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که جزء دانش
های مصوب ملی و استانی اقتصاد مقاومتی است، با توجه به طرح

مرحله طرح و تصویب در هیأت مدیره  2ها، وابق یک ساله پیگیریس
-سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، صدور مجوزهای زیست

 محیطی و واگذاری بخشی از اراضی مورد نیاز؛
 از ناشای  محیطای  زیسات  های آالیندگی تشدید به توجه با شد مقرر

 اداره زمیناه،  ایان  در قاانونی  وظایف انجام عدم و تولیدی پسماندهای
 اقادام  و پیگیاری  جااری  هفتاه  طی استان زیست محیط حفاظت کل

 .دهد انجام الزم

9 

با توجه به راه اندازی سامانه نقل و انتقال پسماند) سامانه جامع  محیط زیست:

، لذا هر گونه نقل و انتقال پسماند در  9918معاونت محیط زیست انسانی( از سال 
بایست از همین طریق انجام پذیرد و به دلیل شرایط خاص سطح کشور صرفا می 

منطقه و جلوگیری از هرگونه پیامد و حادثه ناگوار در مدت زمان انبارش پسماندهای 
ویژه و صنعتی، امکان توقف خروج پسماند از استان مقدور نمی باشد. ولی جهت تسریع 

که با حضور  21/92/11در رفع مشکل شرکت بازیافت درینه سیاه، در جلسه مورخ 
استاندار محترم و دستگاههای ذیربط در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تشکیل 

گردید، مصوب شد که سازمان منطقه ویژه پارس پیگیری الزم و سریع را در حل 
مشکل زمین واگذاری شرکت درینه سیاه جهت بازیافت پسماندهای صنعتی به عمل 

یف این اداره کل اجازه واگذاری هر گونه پسماند به سایر آورد.)پیوست( لذا تا تعیین تکل
 شرکتهای متفرقه را متوقف نموده است.

خروج پسماندهای تولیدی حوزه پارس جنوبی از استان ممنوع است و 
در همااین رابطااه اداره کاال حفاظاات محاایط زیساات بااا فرمانااداران  

های ذیربط و نیاروی انتظاامی جهات جلاوگیری از خاروج      شهرستان
 ماندهای تولیدی حوزه پارس جنوبی از استان مکاتبه نماید.پس

0 

جامد و مایع  مجتمع بازیافت هیدروکربنی مقرر شد در رابطه با طرح نامه مورد نظر تهیه و به دفتر استاندار ارسال گردید. محیط زیست:
-توسط شرکت دانش های نفتیشهری و صنعتی و تبدیل به فرآورده

 مشکالت ایجاد شده در اجرای طرح؛بنیان درینه سیاه و 

متن نامه با امضای استاندار محترم عنوان وزیر محترم نفت  اوالً؛

)رونوشت به رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست و معاون 
 علمی و فناوری رییس جمهور( تهیه گردد.

پارک علم و فناوری خلیج فارس و اداره کل حفاظت محیط  ثانیاً؛
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اجع ذیربط در مرکز در این زمینه مکاتبه و سوابق و زیست رأساً با مر
 اهمیت موضوع و مسایل و مشکالت آن را پیگیری نمایند.
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های عملکرد پروژه

 اختصاصی استان
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
025 

 

مقدمه

برخورداري هاي محوري اقتصاد مقاومتی است و استان بوشهر به لحاظ رونق توليد و ایجاد اشتغال از سياست

تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ، میفرد منحصربهو بعضاً  نظير کمهاي بالقوه و بالفعل فراوان از ظرفيت

 هاي پيشرو در سطح کشور باشد. استان ازجمله

 وخاک آببرداري بهينه از منابع هاي جدید بندري و محورهاي مواصالتی و خدمات مرتبط، بهرهایجاد ظرفيت

هاي گردشگري و آب شرب پایدار، توسعه زیرساخت تأمينوري منابع آب در بخش کشاورزي، ایش بهرهو افز

 هاي مهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوده است. رویكردها و برنامه ازجملهپروري هاي آبزيفعاليت

هزار ميليارد  97پروژه با در نظر گرفتن رویكردهاي فوق با حدود  91تعداد  7988در سال بر همين اساس 

شود. فرصت شغلی جدید ایجاد می 9889ها، تعداد برداري از آنریال براي استان مصوب شده است که با بهره

نفر در  8979همچنين اجراي طرح تحول کشاورزي شهرستان دشتستان )طرح نخلستان( موجب تثبيت اشتغال 

 شود.رزي میبخش کشاو

 
 به تفکیک دستگاه اجرایی 1911های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر در سال  پروژه: 1جدول 

 تعدادپروژه عناویندستگاهاجرایي
اعتبارپروژه

 )ميليارد ریال(

اشتغال

 )نفر(

 91 2199 7 پارک علم و فناوري

 755 1851 8 شرکت آب و فاضالب روستایی

 5 99 7 ايشرکت آب منطقه

 9779 79179 2 سازمان جهاد کشاورزي

 59 159 7 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

 9295 29182 8 کل شيالت اداره

 799 158 7 کل منابع طبيعی و آبخيزداري اداره

 881 8982 1 کل صنعت، معدن و تجارت اداره

 772 7989 9 دستی و صنایعکل ميراث فرهنگی، گردشگري  اداره

 -  7959 7 کل کميته امداد امام خمينی )ره( اداره

 59 7799999 7 شهرداري دیلم

 299 199 7 شهرداري گناوه

 215 9 9 کل بنادر و دریانوردي اداره

 88808 8857776 86 جمعکل
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 به شرح ذیل است:   7988در پایان سال طرح و پروژه اقتصاد مقاومتی  91پيشرفت فيزیكی  عملكرد وضعيت

  درصد 799با پيشرفت فيزیكی طرح/ پروژه  77تعداد 

  درصد 799زیر تا  17طرح/ پروژه در محدوده پيشرفت فيزیكی  7تعداد 

  درصد 19تا  57طرح/ پروژه در محدوده پيشرفت فيزیكی  1تعداد 

  درصد 59تا  97طرح/ پروژه در محدوده پيشرفت فيزیكی  5تعداد 

  درصد 99طرح/ پروژه در محدوده پيشرفت فيزیكی صفر تا  79تعداد 

 
 

  شود.هاي مصوب اقتصاد مقاومتی استان بوشهر به تفكيک ارائه میها و طرحدر ادامه مشخصات پروژه

 

صادمقاومتياستانتاقهایاختصاصيمرتبطبامشخصاتپروژه
 

 دشتستاندرشهرستانکنشیرینآبواحد0احداث .8

هاي درمان مرتبط کاهش هزینه درنتيجهباال و  باکيفيتاز آب شرب مردم در استفاده حفظ سالمت عمومی 

 کارگيري بهباشد همچنين اجراي این پروژه اشتغال و سالم از اهداف اصلی این پروژه میبا مصرف آب شرب 

هزار  75 تأمين، يليارد ریالم 191 بااعتبارروژه همراه خواهد داشت. این په نيروهاي متخصص و ساده را ب

روستاهاي مسير آن را در پی آب شرب براي شهرهاي آب پخش، سعدآباد، وحدتيه و  روز شبانهدر  مترمكعب

  .بينی گردیده استنفر در این پروژه پيش 12اشتغال  . همچنين ایجادداشت خواهد

 

 

سیرافکنشیرینآباحداث .0

است که با انتقال آب از دریا  هایی کن شيرین آب تأسيس، آبی کمبحران در دهه اخير براي حل  مؤثراولين گام 

با ميليارد ریال،  2259 بر بالغ بااعتبارياین پروژه  .آوردفراهم میرا  مردممصرفی  و تصفيه آن، آب آشاميدنی

هاي نفتی شهرستان جم آب شرب روستاهاي مرکزي و شهرک ،روزآب در شبانه مترمكعبهزار  29ميزان توليد 

 باشد. درصد می 88،  7988پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  .نمایدتأمين میرا 
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نوارساحليتنگستانکنشیریناحداثآب .8

شيرین سازي آب و حذف امالح موجود در آب شور یكی از راهكارهاي مناسب براي استفاده از آب دریا در 

پروژه آب شيرین کن تنگستان با اعتباري . خشكسالی و کمبود آب شرب مواجه هستندمناطقی می باشد که با 

آغاز به کار  متر مكعب در شبانه روز 1599شيرین سازي آب دریا به ظرفيت ميليارد ریال ، با هدف  159بالغ بر 

، بسيار سرمایه گذاربه دليل عدم انجام تعهدات  7988نموده است . پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال 

 ناچيز می باشد.



شهرستانبوشهردرکنشیرینآبواحد0احداث .3

و   95999به ظرفيت  تامين آب شرب سالمو شيرین سازي آب دریا این دو واحد آب شيرین کن با هدف 

نفر  95اشتغال  ایجاد در این پروژه زیره شيف قرار دارد.جیكی در بوشهر و  متر مكعب در شبانه روز 7999

آب شرب  روز شبانهدر  مترمكعبهزار  98 تأمين، ميليارد ریال 7529روژه بااعتبار این پ. بينی گردیده استپيش

 .داشت شهرستان بوشهر را در پی خواهدبراي 



 

 حاجمهدیسازیایستگاهپمپاژتکمیلخطانتقالوبهینه .5

 سعدآباد بخش کشاورزي اراضی از هكتار 9199 دشتستان شهرستان در واقع دالكی زهكشی و آبياري شبكه

 ویژه به نخيالت مصرفی نياز تأمين رودخانه این آب دهی شدید کاهش  با و فعلی شرایط در. دارد پوشش تحت را

 تأمين بر عالوه نخيالت از هكتار 2199 آبی نياز جبران منظور به لذا. باشدنمی پذیرامكان سال گرم هاي ماه در

باشد. این پروژه می مدنظر نيز آبياري شيوه اصالح مهدي حاج پمپاژ ایستگاه واسطه به شاهپور رودخانه از آب

جویی در مصرف آب و افزایش درآمد کشاورزان و تثبيت ميليارد ریال به هدف صرفه 279 بر بالغ بااعتباري

 باشد. درصد می 81،  7988سال پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان  .است قرارگرفته موردتوجهشتغال، ا

 



 
021 

 

 
 

 

 دشتستانطرحتحولکشاورزیدرشهرستان .7

-بهره و راندمـان با و ايحوضچه و غرقابی روش به زهكشی و آبياري هاي شبكه در واقع هايخلستانن آبياري

 و آبياري هايشبكه در اخير، دهه یک سالی خشک سخت شرایط رغمعلي. گيردمی صورت پایين بسيار وري

 هر توليدي محصول و یافته اختصاص آب مترمكعب 779 قریب متوسط طور به نخل اصله هر ازاي به زهكشی

 آب ليتر 1999 تا 9599 هر مصرف ازاي به که طوري به است، کيلوگرم 99 از کمتر ميانگين طور به نيز نخل اصله

  .یابد تغيير فعلی خرماي ارقام و آبياري شيوه دارد ضرورت لذا شود،می توليد خرما کيلو یک

 بازده کمرف آب و اصالح واریته و ارقام جویی در مصصرفه باهدفميليارد ریال و  78721 بااعتبارپروژه فوق 

وري دستاوردهاي این پروژه ارتقاء بهره ترین مهم. از ه همراه خواهد داشت، اصالح و نوسازي نخيالت را بخرما

پيشرفت فيزیكی  توان نام برد.ز افزایش توليد و صادرات خرما میني فرصت شغلی و 5911و ایجاد مصرف آب 

 .باشد میدرصد  98،  7988این پروژه تا پایان سال 
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 گلخانههکتار822احداث .6

-آب منابع از رویهبی برداريبهره و آسمانی نزوالت کمبود و خشک نيمه و خشک منطقه در استان شدن واقع

 منظور همين به. است شده استان کشاورزي بخش در توليد و عملكرد کاهش به منجر زیرسطحی و سطحی هاي

 افزایش امكان و وخاک آب محدود منابع از بهينه استفاده اقليمی، عوامل کنترل امكان دليل به گلخانه ایجاد

  .شودمی محسوب ضرورت یک سطح واحد ازاي به توليد وريبهره

، آزاد شدن کاهش مصرف آب، کاهش ریسک توليد باهدفيارد ریال و ميل 9122 بر بالغ بااعتبارياین پروژه 

. از دستاوردهاي مهم است قرارگرفته موردتوجهمحصول  اراضی و تدوین الگوي کشت مناسب و ارتقاء کيفيت

هاي برابري مصرف آب به نسبت ميزان محصول توليدي، ایجاد فرصت 29کاهش از توان احداث گلخانه می

و امكان  توليدکنندهشغلی بيشتر، امكان توليد محصوالت خارج از فصل، گردش مالی فراوان در طول سال براي 

  هزار تن محصوالت باکيفيت نام برد. 89توليد 

 
 

 

 

 تخصصيبوشهرکلینیکتخصصيوفوق .3

 يازهايبا نکمی و کيفی این فضاها متعلق به دانشگاه و عدم تناسب  یدرمان يفضاها یبه فرسودگبا توجه 

 ،هاي درماناستان فارس و افزایش هزینه ویژه بهها از بيماران به سایر استان توجهی قابلو مراجعه بخش  دیجد

 ضرورت دارد. وزارت بهداشت يدر شهر بوشهر مطابق با استانداردها یو فوق تخصص یتخصص کينيکل احداث

در قالب  ایجادشدههاي به شهروندان و با ظرفيت رسانی خدمات تيظرف شیافزااین پروژه در راستاي 

هاي درمانی و نيز ارتقاء سطح خدمات درمانی به بيماران و کاهش هزینه باهدفخصوصی و  -مشارکت عمومی

ميليارد برآورد شده که نتایجی  129شود. اعتبار این پروژه ها اجرا میگذاريمشارکت بخش غيردولتی در سرمایه

فرصت شغلی  59فضاهاي درمانی استان و ایجاد  کل بهمترمربع فضاي درمانی و تخصصی  8599افزایش  قبيلاز 

 .باشد میدرصد  799،  7988پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  همراه خواهد داشت.ه را ب
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 شیالتيزیارتشهرکهایزیرساختاجرای .9

وجود فشار فزاینده بر منابع آبزي، کاهش ذخایر آبزیان دریایی، افزایش جمعيت و گسترش بيكاري در مناطق 

متعدد و عدم امكان  هاي سالی خشکساحلی، مهاجرت روستایيان ساکن در مناطق ساحلی به سایر نقاط، وجود 

 ازجملهپروري کشت و داراي پتانسيل براي آبزي غيرقابلکشاورزي، وجود اراضی شور و هاي گسترش فعاليت

 باشد. دالیل اجراي این طرح می

 موردنيازپروتئين  تأمينامنيت غذایی کشور و  تأمينارتقاء سهم محصوالت شيالتی در  باهدفاین پروژه 

به  7199ل سادر د شوبينی میآغاز گردیده و پيش 7981ميليارد ریال در سال  7915 بر بالغ بااعتباريجامعه 

تن ميگوي پرورشی، کاهش فشار بر ذخایر دریایی، افزایش صادرات و  9999رسد و نتایجی چون توليد باتمام 

پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  همراه خواهد داشت.ه ارزآوري و نيز کاهش فشار بر ذخایر دریایی را ب

 .باشد میدرصد  29،  7988
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 رودشورشماليشهرکشیالتيهایزیرساختاجرای .82

شيالتی  هايها در شهرک است که این طرح ها آنهاي پشتيبان  یكی از نيازهاي پرورش آبزیان اجراي طرح

هاي بسيار زیادي است با ایجاد این  پروري داراي ظرفيت ستان بوشهر در عرصه شيالت و آبزيا .شود ایجاد می

توجه به بخش شيالت و ایجاد شهرک  .دشواین عرصه فراهم میگذاران در  ها شرایط حضور سرمایهشهرک

 .خواهد شدشيالتی عالوه بر ایجاد اشتغال و توسعه منطقه منجر به افزایش چشمگير توليد انواع آبزیان دریایی 

امنيت غذایی کشور و  تأمينارتقاء سطح محصوالت شيالتی در  باهدفميليارد ریال  8299 بااعتباراین طرح 

 موردتوجهمطلوب  نتایجهاي شغلی جدید و بسياري آثار و چون افزایش رونق توليد و ایجاد فرصت نتایجی

 .باشد میدرصد  89،  7988پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  است. قرارگرفته

 

 
 

 

 8دلوارپروریهایآبزیتکمیلزیرساخت .88

وجود آب کافی در برخی از  رغم به. پروتئين حيوانی استهاي توليد ترین راهپروري یكی از اقتصاديآبزي

گيري از بهرهاز طرفی، است که براي کشاورزي مناسب نيست.  اي گونه به، کيفيت زمين و خاک استانمناطق 

  .پروري عملی استها براي آبزيبسياري از این زمين

 تأمينامنيت غذایی کشور و  أمينتارتقاء سهم محصوالت شيالتی در  باهدف 9پروري دلوار پروژه آبزي

مقاومتی  اختصاصی ستاد اقتصاد هاي پروژهیكی از گذاري، سرمایهميليارد 799 حجم جامعه با موردنيازپروتئين 

دستاوردهاي مهمی چون ، مناطق ساحلی رونق اقتصاديکاهش فشار بر ذخایر دریایی و و ضمن باشد استان می

 ه همراه خواهد داشت.سال را ب تن ميگو در کل مجتمع طی یک 2219فرصت شغلی جدید و توليد  729

 .باشد میدرصد  88،  7988هكتار بوده تا پایان سال  5پيشرفت فيزیكی فاز یک این پروژه که 
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 سایتشیفاحداثوتوسعهمزارعپرورشمیگودر .80

باشد توجه به توسعه و احداث این استان بوشهر پيشتاز صنعت تكثير و پرورش ميگو در کشور می ازآنجاکه

 بوده است.  موردتوجهمزارع هميشه 

بينی آغاز گردیده و پيش 7981ميليارد ریال در سال  2159 بر بالغ گذاريحجم سرمایهپروژه سایت شيف با 

فرصت شغلی جدید در کل شهرک، توليد  199پایان پذیرد. این پروژه نتایجی چون ایجاد  7199شود تا سال می

همراه ه تن ميگوي پرورشی در سال، کاهش فشار بر ذخایر دریایی و افزایش صادرات و ارزآوري را ب 1919

 .باشد میدرصد  799،  7988پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  خواهد داشت.

 

 
 

 گسترسیناتوسعهطرحپرورشماهيدرقفسپروتئین .88

باشد که در سنوات اخير با توجه به می پروري آبزيهاي متداول در در قفس یكی از روشماهی پرورش 

هایی با اشكال و در این روش از قفساست. اکثر کشورهاي دنيا واقع گردیده  موردتوجهمزایاي خاص خود 

ها . این طرحشودواقع می مورداستفادههاي مدنظر اي و گونههاي مختلف بنا به شرایط محيطی و منطقهجنس
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کاهش هزینه نسبت به پرورش ماهی در استخرهاي خاکی یا هایی مانند مزیت،  اشتغالایجاد عالوه بر 

تر، سهولت در مشاهده و بررسی ميزان تغذیه ماهی، سهولت و  هزینه تر و کم هاي مداربسته، مدیریت آسان دستگاه

  .خاکی اشاره کرد ها در مقایسه با استخرهاي ها و بيماري اقتصادي بودن درمان عليه انگل

 2999 گذاري، با حجم سرمایهامنيت غذایی کشور تأمينحصوالت شيالتی در ارتقاء سهم م باهدفاین پروژه 

تن ماهی در سال  هزار 29فرصت شغلی جدید و توليد  729ایجاد  ازجملهنتایجی  شود واجرا می ميليارد ریال

 .باشد میدرصد  29،  7988پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  توان اشاره کرد.می

 
 
 
 

 
 

 

 

پرورشماهيدرقفسبندررستمي .83

هاي مهم در استان ساحلی بوشهر است که در این راستا  ها و ظرفيت پرورش ماهی در قفس یكی از برنامه

تأمين پروتئين مورد با هدف پروژه ماهی در قفس بندر رستمی  .هاي مهمی طراحی و اجرایی شده است طرح

 795با اعتبار در شهرستان تنگستان  نفر در دوران بهره برداري 789حداقل مستقيم  ایجاد اشتغالو  نياز کشور

با توجه به مشكالت و محدودیتهاي اخذ تسهيالت مورد عمليات اجرایی این پروژه ریال اجرا می گردد.  اردميلي

ياز براي خرید تجهيزات، آماده سازي و بهره برداري از طرح نسبت به برنامه زمان بندي شده در سامانه با تأخير ن

 .گرددانجام می 
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دیر)پیشاهنگ(پرورشماهيدرقفس .85

ميليارد ریالی  799تن باحمایت و مشارکت  599با ظرفيت توليد ساالنه «پيشاهنگ » واحد پرورش ماهی دردریا

بانک کشاورزي در استان بوشهر راه اندازي شده و نقش مهمی در توسعه پایدار و رونق اقتصادي منطقه ایفا می 

تن در سال وجود دارد که  725متر با ظرفيت هر قفس  8متر و عمق  25قفس به قطر  1در این طرح  .کند

 . استفاده از قایق ها و لنج هاي نامطمئن استجایگزین خوبی براي روش هاي منسوخی نظير صيد پره و یا 

باشد. درصد می 89،  7988پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال 
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طرحپایلوتپرورشآرتمیا .87

هاي زینتی و ماهيان  آب شور است که غذاي اصلی ميگو، ماهيان دریایی، ماهی  پوست آرتميا یک موجود سخت

دارند و اگر خاویاري در مرحله اوليه رشد بوده و در مرحله الرو، این آبزیان براي رشد به این سخت پوست نياز 

آرتميا ) ميگوي آب شور( یک  .پروري تعطيل می شود آرتميا از سيستم تغذیه آبزیان حذف شود صنعت آبزي

و وابستگی براي تامين این محصول باارزش به  بودهپروري کشور  محصول استراتژیک براي صنعت آبزي

این محصول ، طرح ه اهميت با توجه ب کشورهاي خارجی تهدیدي براي صنعت پرورش آبزیان کشور است.

هكتار  79در سطحی به مساحت  7989عمليات اجرایی این پروژه از سال پرورش آن در دستور کار قرار گرفت و 

هكتاري توليد آرتميا و یک استخر آب سبز  1در مجتمع پرورش ميگوي شيف آغاز گردیده و شامل دو استخر 

 ، تا کنون پيشرفت چندانی نداشته است.دم تخصيص اعتبارعاما به دليل  جهت توليد غذاي آرتميا می باشد

 

 

 دیلمشماليپروریشهرکشیالتيهایآبزیتکمیلزیرساخت .86

هاي پرورش ماهی و ميگو  پروري است و توسعه طرحنظيري براي آبزي هاي کم استان بوشهر داراي ظرفيت

  .باشدتواند گامی مؤثر در راستاي تحقق شعار سال یعنی جهش توليد  می

جامعه و ارتقاء محصوالت شيالتی در  موردنيازپروتئين  تأمين باهدفپروژه شهرک شيالتی دیلم شمالی 

 فرصت شغلی  259که ایجاد شود ميليارد ریال اجرا می 8599گذاري امنيت غذایی کشور و حجم سرمایه تأمين

  .اشدباز نتایج آن میميگوي پرورشی در سال  هزار تن 2241توليد جدید و 
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 ستانهزارهکتاراراضيا58اجرایعملیاتآبخیزداریدر .83

 فشار وبخش صنعت  توسعه و جمعيت افزایش و اخير ساليان طی پياپی هاي سالی خشک بارندگی، کاهش

-می آن عواقب از که است داشته دنبال به را خاک فرسایش و آبی کم بحران آبی، منابع و اراضی به آن از حاصله

 ریسک نخيالت، و مرکبات باغات به آسيب ها،چاه از برخی شدن خشک ،زیرزمينی هاي آب سطح افت به توان

 منابع توسعه باهدف لذا نمود، اشاره محيطی زیست مشكالت و کشاورزي بخش در اشتغال کاهش توليد، باالي

  .باشدمی ضروري آبخيزداري طرح اجراي آینده توسعه به نگاه با خاک فرسایش از جلوگيري و زیرزمينی آب

هاي آب زیرزمينی، جلوگيري از فرسایش خاک و کنترل و مهار سيالب این پروژه با اهداف تقویت سفره

از رواناب  مترمكعبميليون  7145و استحصال بيش از  قرارگرفتهميليارد ریالی در دستور کار  252 بااعتبار

برداران بخش فر فرصت شغلی، تثبيت اشتغال بهرهن 858آب زیرزمينی، ایجاد هاي سطحی در جهت تقویت سفره

 .باشداز نتایج آن میکشاورزي و دستيابی به حد مجاز فرسایش خاک در منطقه 

 

 
 

 

 تروجماحداثهتلپ .89

 متخصصان، تردد پتروشيمی، و گاز نفت، صنایع گسترش لحاظ به استان جنوبی هايشهرستان در

 هاي زیرساخت بایستی لذا ،باشد می بسيار صنایع این در شاغلين هايخانواده و ایرانی و خارجی کارشناسان

 شود. فراهم منظور بدین الزمو گردشگري  اقامتی

با  پتروجم ستاره 1 هتل احداث کنگان شهرستان در گردشگري هاي زیرساخت تكميل براي اساس همين بر

اشتغال و درآمد و توسعه  ، ایجاداهدافی نظير توسعه صنعت توریسمو ميليارد ریال  7189 گذاريسرمایه

دستاوردهایی چون  و قرارگرفتهدر دستور کار  7988برداري در سال بهره بينیبا پيشهاي گردشگري زیرساخت

پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  مراکز اقامتی را در پی خواهد داشت. تأمينفرصت شغلی و  98ایجاد 

 .باشد میدرصد  799،  7988
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اقامتگاهبومگردیبینک .02

بازار تجاري  .کيلومترمربع در ساحل شمالی خليج فارس قرار دارد 7999شهرستان گناوه با مساحتی حدود 

بندر گناوه امروزه به عنوان یكی از بزرگترین، مهمترین و شناخته ترین بازارهاي جنوب کشور به شمار می رود. 

که به عنوان بزرگترین قطب تجاري جنوب کشور  مردم سرتاسر ایران استميزبان هزاران نفر از که هر ساله 

توسعه زیرساخت هاي گردشگري این شهرستان در دستور کار ویژه  لزوم بر همين اساس .شناخته شده است

 می باشد.احداث اقامتگاههاي مختلف در این شهرستان از جمله قرار گرفته است و 

 9599با مساحت ( شهرستان گناوه بخش مرکزيروستایی است از توابع )اقامتگاه بومگردي بينک احداث 

با  این پروژهبه پایان برسد.  7988و پيش بينی می شود تا سال  آغاز گردیده است 7989در سال  مترمربع 

مراکز اقامتی مناسب و  تأميننتایجی چون ، معرفی شهرستان گناوه و جذب گردشگران داخلی و خارجیهدف 

 همراه خواهد داشت.ه فرصت شغلی را ب 25ایجاد حداقل 

 

 
  

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87
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دهکدهگردشگریگناوه .08

هاي بخش  اقتصادمقاومتی، جهش توليد و جذب مشارکت اهداف براي تحقق بندر گناوه شهرداري

با اجراي این  .است هكتار اجرایی کرده 79را در فضایی به وسعت  پروژه دهكده گردشگري خليج فارس خصوصی

نظير براي جذب  هاي توریستی و افزایش فضاهاي تفریحی و اقامتی، بستري بی طرح در کنار توسعه جاذبه

جذب با اهدافی چون دهكده گردشگري گناوه  .بخش خصوصی فراهم خواهد شدگذاري  مشارکت و سرمایه

هزار نفر ، ایجادفضاي تفریحی براي ساکنين شهرستان، ایجاد چشم انداززیبا در ساحل 799گردشگر حدود 

در ابتداي سال  مدزایی و رونق شهرستانآکار بومی شهرستان ، در ينفر نيرو 299شهرستان، اشتغال تقریباً 

پيشرفت فيزیكی این پروژه تا  به بهره برداري برسد. 7199آغاز گردیده و پيش بينی می گردد تا پایان  7988

 باشد. درصد می 22،  7988پایان سال 

 

 
 

 

 

دهکدهگردشگریدیلم .00

محسوب می شود، زیرا  گردشگريوجود جاذبه یک عنصر الزم و نه کافی در جهت رشد و توسعه صنعت 

در هر منطقه نيازمند شناسایی دقيق محدوده، ارائه خدمات و تسهيالت مورد نياز  گردشگريتوسعه صنعت 

از مهمترین فعاليت هاي انسانی معاصر  گردشگري . گردشگران و نيز معرفی در جهت جذب گردشگران می باشد

است که همراه با به وجود آوردن تغييرات شگرف در سيماي زمين، اوضاع سياسی، اقتصادي، فرهنگی، منش و 

در مناطق  دهكده گردشگريایجاد  گردشگريروش زندگی انسانها را دگرگون می سازد یكی از راههاي توسعه 

 .جذاب ميباشد

دهكده گردشگري دیلم یكی از پروژه هاي شهرداري دیلم می باشد که با اعتباري بالغ بر 

این  را بهمراه خواهد داشت.نفر  59براي  ایجاد اشتغال ،توسعه گردشگري با هدف  ریال اردميلي 7،799،999

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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پيشرفت  پيشرفت چندانی نداشته است. عدم در اختيار گذاشتن زمين مورد نيازبدليل  88پروژه تا پایان سال 

 باشد. درصد می 8،  7988فيزیكی این پروژه تا پایان سال 

 

 

هتلسنتيچهارمحلبوشهر .08

هكتار در جبهه شمالی بندر بوشهر قرار گرفته است. این بافت به لحاظ  99بافت تاریخی بوشهر به مساحت 

کرانه خليج فارس منحصر به فرد می باشد که بناها و عمارت هاي فاخر و ارزشمندي را در خود فرم معماري در 

جاي داده است که با مرمت و احيا این بناهاي تاریخی و با کاربري مناسب می تواند به توسعه و رونق گردشگري 

د امروزه موجب اشتغالزایی و منجر شود. این بافت ارزشمند که هر ساله گردشگران زیادي از آن بازدید می کنن

عمارت شيرازي در محله شنبدي بافت تاریخ  ،شگري شده است که از جمله این اماکن تاریخیدتوسعه پایدار گر

 است. گردیدهکه امروزه با مرمت و احيا تبدیل به هتل سنتی  مترمربع می باشد 7725با مساحت بوشهر 

 باشد. درصد می 799،  7988پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال 

 

 

 
 

 مددجویانواحدمسکن8222احداث .03

مسكن مناسب و مقاوم از  تأمينو  هيخانواده بوده و ته کی يو ضرور هياول يازهايمسكن از ن نكهینظر به ا

از  خانوار 7999 تعداد نكهیتوجه به ا با است، لذاامداد خارج  تهيکم انیخصوص مددجوهب ریپذبيتوان قشر آس

باشد. این پروژه می يمسكن ضرور تأمينراستا  نيدر هم ،باشندیمقاوم م ريمسكن غ يدارا ایفاقد و  انیمددجو

در سال  مناسباد سرپناه اء سطح کيفی زندگی مددجویان و ایجارتق باهدفميليارد ریال  959 بر بالغ بااعتبار

پيشرفت . برداري رسيده و واگذار شودکامل به بهره طور به 7199رود تا سال ده و انتظار مییآغاز گرد 7981

 .باشد میدرصد  59،  7988فيزیكی این پروژه تا پایان سال 
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 نگینبوشهراحداثپایانهکانتینریمجتمعبندریجزیره .05

 ترینکوتاه بودن دارا و فارس خليج حاشيه کشور 5 با مجاورت دليل به بوشهر بندر ویژه هايظرفيت باوجود

 حدود کانتينري پایانه ظرفيت با بندر این کشور، مرکزي هاياستان با همچنين کویت و قطر کشورهاي با فاصله

 به کانتينري پایانه ظرفيت طرح این اجراي با و نيست منطقه نيازهاي به پاسخگویی به قادر TEU هزار 929

 خواهد منطقه تجارت از کشور سهم افزایش و واردات و صادرات تسهيل موجب و یافته افزایش TEU هزار 829

  .شد

 آغازشده 7981ميليارد ریال از سال  2519 بر بالغ گذاريیهسرماجزیره نگين بوشهر با پایانه کانتينري پروژه 

 . به اتمام برسد 7988سال در رود و انتظار می
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 بندرینگیناحداثتأسیساتزیربنایيمجتمع .07

  را بندر فعاليت گسترش پشتيبانی، اراضی و اسكله تأمين بخش دو هر در بوشهر بندر هايمحدودیت

 سيستم تقویت و کانتينري هاي محوطه مجدد ساماندهی براي اقداماتی گذشته سنوات طی. ساختمی غيرممكن

 قدیمی بندر تنگناي رافع ليكن بخشيد، بهبود حدودي تا را بندر فعاليت بازدهی که است شده انجام  بار تخليه

 مطالعات، مثبت نتایج دیگر سوي از است، نبوده کرانه پس اراضی و جدید هاي اسكله تأمين جهت از بوشهر

 دریایی، تجارت و بندري خدمات حوزه در گذاري سرمایه براي تقاضا وجود و گذشته سنوات طی بار تقاضاي

 . نماید می الزامی را آن در گذاري سرمایه و  نگين جزیره اراضی از برداري بهره

   اجرا غيره و برق پست ارتباطی، هايراه نظير نگين جزیره زیربنایی تأسيسات احداث منظور به طرح این

 تأمينميليارد ریال برآورد گردیده و اهدافی چون رونق اقتصادي بندر بوشهر و  599اعتبار این پروژه  .شودمی

و  نيازها پيشت. ایجاد نيازهاي آتی بندر بوشهر در حوزه خدمات بندري و تجارت دریایی را دنبال خواهد داش

اي از طریق گذاري در آن و ارتقاء ایمنی منطقههاي مختلف سرمایهسيساتی جزیره نگين براي بخشالزامات تأ

،  7988شرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال پي از نتایج آن خواهد بود. غيرعاملهمسویی طرح با اصول پدافند 

 باشد. درصد می 51

 

 
 جزیرهنگینپایانهصادراتيوترانزیتي .06

-گروه سایر در و ميگو و جاتصيفی ،سبزیجات انواع خرما، مانند کشاورزي محصوالت بخش در بوشهر استان

 .است صادراتی ظرفيت داراي صنعتی کاالهاي از بسياري و دستی صنایع انواع فرش، قبيل از کاالیی هاي

 اصفهان، فارس، ویژه به) کشور مرکزي هاي استان با نزدیک فاصله و مرکزیت دليل به بوشهر بندر این بر عالوه

 و تجهيزات اوليه، مواد واردات و توليدي محصوالت صادرات اصلی مبادي از یكی کنونی شرایط در( یزد و تهران

 خواهد تقویت کارکرد این ریلی شبكه به بوشهر بندر بااتصال که شودمی محسوب هااستان این توليد خطوط

 از یكی فارسخليج حوزه کشورهاي و cis کشورهاي ترانزیتی مسير در بوشهر بندر گرفتن قرار همچنين .شد

  رود.می شمار به کاال ترانزیت در نقش افزایش جهت بندر این هايمزیت ترین مهم



 
042 

 

-رقابت ظرفيت افزایش راستاي در نگين جزیره در ترانزیتی و صادراتی پایانه احداث فوق، موارد به توجه با

-ميزان سرمایه .رودمی شمار به ترانزیت و صادرات افزایش جهت بوشهر بندر هاي مزیت از بهتر استفاده و پذیري

اد بستر مناسب جهت چون ایجبه اهدافی با اجراي آن، ميليارد ریال برآورد گردیده و  588این پروژه  گذاري

هاي صادراتی استان، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفتی، فراهم گيري از پتانسيلصادرات و بهره

ت ترانزیت محصوالت صادراتی و ... هاي بندر بوشهر جهجهت استفاده از مزیت موردنيازهاي نمودن زیرساخت

 باشد. درصد می 29،  7988ژه تا پایان سال پيشرفت فيزیكی این پرو .یافت دستتوان می

 

  
 

 

  

شهریوصنعتيوتبدیلبهفرآوردههایعاحداثمجتمعبازیافتهیدروکربنيجامدومای .03

نفتي

با هدف ساماندهی به وضعيت که  هاي زیست محيطی و دانش بنيان کشور است این طرح جزء طرح

اقتصادي انرژي پارس به تصویب شوراي پژوهشی و شوراي هاي شهري و ویژه سازمان منطقه ویژه  پسماند

و  يعانات گازي شهر سيراف قرار داردضلع شرقی مخازن م مكان این پروژه در .مدیران منطقه پارس رسيد

ميليون دالر ارزآوري ساليانه، کاهش توليد  15نفر مستقيم و غيرمستقيم،  199اشتغال زایی  اهدافی چون 

 درصدي بار آلودگی هواي منطقه، صفر کردن دفن زباله را مد نظر قرار داده است. 79کاهش اي، گازهاي گلخانه

 باشد. درصد می 25،  7988پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال 
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طرحتولیدانواعمحصوالتپالستیکيشرکتجيلیانجي .09

 نفر 92 اشتغال با بوشهر صنعتی تجاري اقتصادي ویژه منطقه -بوشهر شهرستان در 7985 سال از طرح این

 توليد هدف با توسعه طرح اجراي. باشد می واحد این توليدات از پالستيكی محصوالت انواع و گردیده احداث

 از ورق و صفحه تن، 199 معمولی استایرن پلی از صفحه و ورق تن، 2999پليمري مستربچ و کربنات پلی ورق

 طرح.  بوده است تن 199 متاکریالت متيل پلی از ساده ورق صفحه تن، 2999 جداره تک  pc کربنات پلی

  .دارد پيشرفت درصد 99 ، 7988تا پایان سال  واحد توسعه

 

 
 

هایدوجدارههالووکروگیتازپليکربناتواکرلیکشرکتصنعتطرحتولیدانواعورق .82

پالستپارسلیان

 هايانواع ورق ديتولمنطقه ویژه اقتصادي تجاري و صنعتی بوشهر با هدف  -این طرح در شهرستان بوشهر   

اي، مسكونی و غيره با هاي گلخانهو تأمين نياز مجریان طرح و اکرليک کربناتیدوجداره هالو و کروگيت از پل

-هاي دوجداره هالو و کروگيت از پلیشود. طرح توسعه شامل توليد انواع ورقنفر اشتغال اجرا می 99ایجاد 

 2199دوجداره PCکربنات صفحه و ورق از پلیتن،  899استایرن معمولیورق و صفحه از پلی کربنات و اکرليک،

باشد. تن می 599 انواع پروفيل با مقطع غير مستطيلیتن،  ABS599صفحه و ورق از آلياژ پلی کربنات و تن، 

 باشد. درصد می 99،  7988ایان سال پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پ
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طرحتولیدکودشیمیایيفسفاتسادهوتریپلشرکتپرشینشیميگستر .88

آغاز نفر  12از بخش کشاورزي با اشتغال  جلوگيري از واردات کود شيميایی  و حمایت این طرح با اهدافی چون 

و مانند این هزارتن و اسيد فسفریک  729توليد کود شيميایی فسفات ساده و تریپل به ظرفيت گردیده و هدف 

عدم تخصيص به موقع ارز از سوي بانک مرکزي جهت خرید مواد  عمده این طرح می توان مشكالتاز  می باشد.

این پروژه تا پایان سال  پيشرفت فيزیكی را نام برد که در روند بهره برداري آن تاخير ایجاد نموده است. اوليه

 باشد. درصد می 99،  7988

 

 

 
 

 

طرحتولیدکودشیمیایيفسفاتسادهشرکتارکانشیميجنوب .80

هزار تن کود  59تجاري صنعتی بوشهر با ظرفيت توليد  - این طرح در شهرستان بوشهر منطقه ویژه اقتصادي

ميليون دالر تسهيالت از طریق بانک صادرات جهت  1شيميایی فسفات ساده قرار دارد. بنا به اعالم مجري مبلغ 

پيشرفت فيزیكی این پروژه تا پایان سال  است. نگردیدهاین طرح مصوب گردیده است ليكن تاکنون تأمين 

 باشد. یدرصد م 59،  7988
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ماکروکامل(شرکتمهندسانمشاورصنعت) NPK فعالسازیواحدتولیدیکودکامل .88

پژوهانلیان

کود کامل ماکرو از مهمترین کودهاي توليد داخل کشور است که داراي سه عنصر اصلی ازت، فسفر و پتاسيم    

این کود مصرف عمده و فراوانی در بخش کشاورزي داشته و نيز شناخته می شود.  NPKاست و تحت عنوان 

توليد کود شيميایی با هدف  شرکت مهندسان مشاور صنعت پژوهان ليانبصورت گرانول به بازار عرضه می گردد. 

اقدام به فعالسازي  ریال اردميلي 759با اعتبار  تامين نياز بخش کشاورزينفر و  71به  اشتغال زایی، ماکرو کامل

  به بهره برداري رسيده است. 88این واحد نموده که تا پایان سال 

 

 

 

تولیدکربناتکلسیماکباتانشرکتآهکاکباتان .83

 .  شرکت کربنات کلسيم اکباتان یكی از بزرگترین توليد کنندگان آهک و آهک هيدراته در کشور می باشد   

بوده و با توجه به موقعيت جغرافيایی ، شرایط صادرات براي آن مهيا و تن  259ظرفيت توليد شرکت روزانه 

مساعد می باشد ، همچنين نزدیكی به واحدهاي پتروشيمی ایران از جمله عسلویه و خوزستان نقاط قوت فروش 

با  صادرات مواد معدنینفر و  89براي  اشتغال زایی. این شرکت با هدف این شرکت را چند برابر نموده است

 -هيدارته -توليد انواع آهک)دانه بنديبا  88آغاز به کار نموده است و تا پایان سال  ریال اردميلي 712اعتبار 

 ( به بهره برداري رسيده است.ميكرونيزه
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تولیدانواعالیافپلياسترومنسوجاتبيبافتشرکتپلياسترآریانبوشهر .85

شرکت پلی استر آریان بوشهر، یكی از توليد کنندگان پيشرو در صنعت توليد پلی استر و منسوجات بی بافت    

می باشد. هدف شرکت توسعه این محصوالت و گسترش کاربرد آنها است که در توليد محصوالت بهداشتی، 

کل اعتبار این طرح  کاربرد دارد. صادرات محصوالتو  اشتغال زاییو ، فيلترهاي صنعتی ،...  البسه بيمارستانی

 درصد پيشرفت فيزیكی داشته است. 19حدود  88بوده است که تا پایان سال  ریال اردميلي  9،599بالغ بر 
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 ، تسهیالتیگذار هیسرما

 تجارت خارجی  و 
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هایعمرانيواگذاریطرح

خصوصی مكانيزمی است که در آن بخش عمومی )دولت و سایر نهادهاي حكومتی(  -مشارکت عمومی

هاي بخش  ، سالمت، آموزش و ...( از ظرفيتونقل حملخدمات زیربنایی )اعم از آب و فاضالب،  تأمين منظور به

 نمایند. خصوصی )اعم از دانش، تجربه و منابع مالی( استفاده می

خصوصی  نهاد یکخصوصی عبارت است از چارچوبی قراردادي مابين  -شارکت عمومیدر یک تعریف کلی، م

شود. در این  ارائه خدمات زیرساختی به مردم با کمک بخش خصوصی ایجاد می باهدفعمومی که  نهاد یکو 

بخش خصوصی در ارائه خدمات زیرساختی را در سطوح مختلفی )مانند   توان وظایف و مسئوليت تعریف می

 وجودبينی نمود که باعث به  ( پيشبرداري و ... مالی، طراحی و ساخت، مدیریت، تعمير و نگهداري، بهره تأمين

 هاي مختلف مشارکت خواهد شد. مدل آمدن



 خصوصي-ضرورتاستفادهازمشارکتعمومي

  ؛موردنظربراي ساخت زیربناهاي  موردنيازغلبه بر مشكل منابع مالی محدود در قبال حجم منابع مالی 

 گذار و  هاي زیرساختی به سياست برداري در پروژه گذاري، اجرا و بهره ضرورت تغيير نقش دولت از سرمایه

 مقررات و ناظر بر کيفيت و کميت ارائه خدمات؛ کننده تنظيم

  برداري و ارائه خدمات به همراه  هاي عمومی توسط بخش خصوصی، بهره مالی پروژه تأميناجرا و

 اي از ریسک از دولت به بخش خصوصی؛ توسط بخش خصوصی و انتقال بخش عمده گذاري سرمایه

 شده، خش خصوصی از طریق کاهش بهاي تمامها توسط ب وري، کارایی و اثربخشی انجام پروژه افزایش بهره

 افزایش سودآوري با حفظ کيفيت اجراي طرح؛ درنتيجهجویی در منابع و  صرفه

  برداري  هاي جدید در هر یک از مراحل مطالعه و طراحی، اجرا و بهره ایدهایجاد انگيزش در نوآوري و خلق

 ها؛ وري پروژه و افزایش بهره

 اي  هاي سرمایه هاي تملک دارایی گذاري در طرح تر و متناسب با شرایط سرمایه تعریف فرآیند رقابتی ساده

 در مقایسه با قانون برگزاري مناقصات؛

 و اي در دوران احداث پروژه  بودجه کثري اختصاص منابع مالیگيري دولت به سمت کاهش حدا جهت

جهت خرید تضمينی محصول پروژه در دوران  گذاران سرمایهتأکيد بر اختصاص منابع مالی پایدار به 

 برداري؛ بهره

 ارتقاي کيفيت و توسعه پایدار در تأسيسات و خدمات زیرساختی. 
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 مقاومتيخصوصيدراقتصاد-نقشمشارکتعمومي

 عنوان بههاي زیرساختی کشور،  مالی و اجراي پروژه تأمينخصوصی در  -استفاده از الگوي مشارکت عمومی

 هاي تحقق اقتصاد مقاومتی در راستاي کاهش اتكا به درآمدهاي نفتی است. یكی از راه

ي اقتصادي کشورها به  عوامل مهم و حياتی در رشد و توسعه ازجملههاي مختلف زیرساختی  اجراي پروژه

 منظور بههاي عمرانی  ها از منابع درآمدي خود در راستاي اجراي انواع پروژه رود. در این راستا دولت شمار می

 بالطبعر بيشتر باشد در کشو اجراشدههاي عمرانی  کنند. هرچه ميزان پروژه افزایش رفاه عمومی استفاده می

اجراي  مثال عنوان بهر توانایی رشد بيشتري را خواهد داشت و به دنبال آن رفاه عمومی افزایش خواهد یافت. کشو

ریلی، خطوط هوایی، مترو، فرودگاه، سدسازي،  ونقل حملاي،  جاده ونقل حملو  سازي راهسازي،  هاي پل پروژه

 هستند. یادشدههاي  پروژه ازجملههاي توليد برق و خدمات رفاهی عمومی  نيروگاه

 تأميننظام نوین  عنوان بهخصوصی  -قانون اساسی، مشارکت عمومی 11کلی اصل  هاي باسياست راستا هم

تواند جایگزین  هاي زیرساختی دولت به بخش خصوصی طرح است که می مالی و اجراي پروژه در واگذاري پروژه

 ها باشد. مالی پروژه تأمينمناسبی براي 

هاي اجرایی کشور در اجراي  است که کليه دستگاه اي تااندازهخصوصی در کشور  -اهميت مشارکت عمومی

هاي مالی و فنی بخش خصوصی براي  اند از ظرفيت قانون برنامه پنجم توسعه کشور مكلف 781و  271بند ماده 

براي  اي استفاده و در راستاي کاهش فشار بر منابع عمومی دولت هاي سرمایه هاي تملک دارایی اجراي طرح

 -هاي عمرانی و بالطبع در راستاي کاهش اتكا به منابع نفتی از قراردادهاي مشارکت عمومی اجراي طرح

 خصوصی استفاده کنند.

 

8899و8893عمرانياستاندرسالیهاطرحعملکردواگذاری

-می 7915 بوشهر در سالاستان ، رخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشوريگيري دببر اساس تصميم

که  نمود میخود را به بخش خصوصی واگذار   اي سرمایه هاي داراییتملک  هاي طرحپروژه  از  51عداد  بایستی ت

واگذار گردید. از این تعداد  ميليون ریال2819979 گذاري سرمایهپروژه با مبلغ  98،  7988در سال از این تعداد 

 7، اداره کل فنی و حرفه ايپروژه  7،  گردشگري و صنایع دستیاداره کل ميراث فرهنگی، پروژه مربوط به  9

پروژه مربوط  22و پروژه دانشگاه علوم پزشكی  7پروژه فرهنگ و ارشاد،  2پروژه شرکت سهامی عمران عاليشهر، 

 باشد.ورزش و جوانان استان میبه 
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 مبالغ: میلیون ریال                                                 1911در سال  واگذاری قابل های پروژه: لیست  1جدول 

عنوانپروژهدستگاهاجرایيردیف
وضعیت

پروژه

میزان

گذاریسرمایه

 92222 جدید گردي بوم و داري هتل آموزش مرکز احداث اداره کل فنی و حرفه اي 7

2 
 اسالمی وارشاد فرهنگ کل اداره

 6522 جدید کنگان هنري و فرهنگی مجتمع در نگارخانه احداث 

 8522 جدید احداث نگارخانه و پالتو کاکی  9

1 

 اداره کل ميراث فرهنگی ، گردشگري و صنایع دستی

 32222 جدید عمارت کمندي

 85222 جدید قلعه نصوري 5

 0522 جدید عمارت رشيدي 8

 08222 جدید عمارت آذین 1

 85222 جدید مرمت و احياء خانه مهندسی 9

 85222 جدید عمارت زنده پی 8

 02222 جدید عمارت دروشی 79

 5522 جدید قلعه محمد خان دشتی 77

 8،537،983 جدید دلواري ریيسعلی زهكشی و آبياري شبكه ساختمان بوشهر اي منطقه آب سهامی شرکت 72

 022222 جدید فارس خليج شهداي اي هسته پزشكی بخش احداث دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی 79

 052222 جدید عاليشهر درمانی خدمات مرکز شهر عالی جدید شهر عمران سهامی شرکت  71

75 

 اداره کل ورزش و جوانان

 0722 جدید گناوهسالن سقف کوتاه  احداث

 0722 جدید کنگانسالن سقف کوتاه  احداث 78

 0722 جدید دیرسالن سقف کوتاه  احداث 71

 0322 جدید جمسالن سقف کوتاه  احداث 79

 0722 جدید اهرمسالن سقف کوتاه  احداث 78

 6522 جدید احداث کلينيک گناوه 29

 6522 جدید احداث کلينيک کنگان 27

 6522 جدید احداث کلينيک عسلویه 22

 6522 جدید احداث کلينيک جم 29

 8222 جدید احداث کلينيک بوشهر 21

 6522 جدید احداث کلينيک برازجان 25

 822 جدید تكميل استخر دیلم 28

 3522 جدید احداث سالن ژیمناسيک گناوه 21

 0722 جدید احداث پایگاه قهرمانی برازجان 29

 6522 جدید احداث کلينيک ورزشی اهرم 28

 822222 جدید برازجان سرپوشيده استخر تكميل 99

 822222 جدید سالن سقف کوتاه برازجاناحداث   97

 822222 جدید سالن رزمی خورموج 92

 822222 جدید تكميل پيست موتور سواري بوشهر  99

 822222 جدید سالن ورزشهاي رزمی بوشهر 91

 822222 جدید تكميل استخر سر پوشيده دیر  95

 32222 جدید استخر سرپوشيده دیلم 98
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 0963883 جمع

 
 1911 سال 11 تبصره های پروژه تخصیص و مصوب : اعتبار 2جدول 

 دستگاهاجرایي شهرستان عنوانپروژه ردیف

 اعتبار)میلیونریال(

 

 تخصیص مصوب

 1 99383 شرکت سهامی آب منطقه اي بوشهر  عسلویه اخند اي ذخيره بند اجراي 9

 1 91913 شهرسازيراه و  کل اداره کنگان بنک فرهنگی مجتمع احداث  2

 1 1310 راه و شهرسازي کل اداره جم ریز هنري فرهنگی مجتمع احداث  9

0 

 و فرهنگی مجتمع در نگارخانه احداث 

 کنگان هنري
 اسالمی وارشاد فرهنگ کل اداره کنگان

191 1 

 1 131 اسالمی وارشاد فرهنگ کل اداره دشتی احداث نگارخانه و پالتو کاکی  3

 1 181 اسالمی وارشاد فرهنگ کل اداره دشتی خانه خورموج احداث نگار  1

3 

 هنري و فرهنگی مجتمع پالتو تكميل 

 خارگ
 اسالمی وارشاد فرهنگ کل اداره بوشهر

2198 1 

8 

 و فرهنگی مجتمع در نگارخانه احداث 

 بوشهر دي نهم هنري
 اسالمی وارشاد فرهنگ کل اداره بوشهر

131 1 

1 

 و فرهنگی مجتمع در نگارخانه احداث 

 گناوه فارس خليج هنري
 اسالمی وارشاد فرهنگ کل اداره گناوه

2901 1 

 1 29333 مدارس  توسعه و تجهيز اداره کل نوسـازي و دشتستان تكميل استخر دانش آموزي برازجان 91

 1 1939 مدارس  توسعه و تجهيز اداره کل نوسـازي و کنگان استخر دانش آموزي کنگان  احداث  99

 1 1313 مدارس  توسعه و تجهيز اداره کل نوسـازي و بوشهر بوشهر آموزي دانش استخر احداث  92

 1 29211 مدارس  توسعه و تجهيز اداره کل نوسـازي و گناوه گناوه آموزي دانش استخرتكميل  99

 1 29111 اهرم شـهرداري  تنگستان پازک آبگرم 2تكميل فاز  90

93 

 اي هسته پزشكی بخش تجهيز و توسعه

 فارس خليج شهداي
 بوشهر

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی

921111 921111 

91 

 درمانی احداث مرکز جامع بهداشتی و 

 عاليشهر
 بوشهر

 شهر عالی جدید شهر عمران سهامی شرکت 

00813 1 

 1 3118 اداره کل ورزش و جوانان عسلویه تكميل سالن سقف کوتاه عسلویه 93

 1 21803 اداره کل ورزش و جوانان دشتستان برازجان سرپوشيده استخر تكميل 98

 1 3319 اداره کل ورزش و جوانان برازجان احداث سالن سقف کوتاه برازجان  91

 1 21289 اداره کل ورزش و جوانان دشتی احداث سالن ورزشی رزمی خورموج  21

 1 91911 اداره کل ورزش و جوانان بوشهر تكميل پيست موتور سواري بوشهر  29

22 

احداث سالن هاي ورزشهاي رزمی  

 بوشهر
 اداره کل ورزش و جوانان بوشهر

1319 1 

 1 2202 اداره کل ورزش و جوانان گناوه احداث خوابگاه ورزشكاران گناوه  29

 1 91129 اداره کل ورزش و جوانان دیر تكميل استخر سر پوشيده دیر  20

 1 92288 اداره کل ورزش و جوانان جم چمن مصنوعی بهارستانتكميل   23

 1 0331 اداره کل ورزش و جوانان بوشهر بوشهر شهر در ورزشی استخر احداث 21

 1111 1111 اداره کل ميراث فرهنگی ، گردشگري و صنایع دستی کنگان مرمت و ساماندهی قلعه نصوري 23
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28 

استحكام بخشی اضطراري ابنيه تاریخی 

 در شهر بوشهر
 اداره کل ميراث فرهنگی ، گردشگري و صنایع دستی بوشهر

09111 09111 

 113333 491929 جمعکل

 
 
 
 
 

گذاریسرمایه
 از یکی و شودمی گذاری حاصلو سرمایه مالی منابع بهینه تخصیص و تجهیز کشور با هر در رشد و توسعه اقتصادی دستیابی به

 طریق انتقال سرمایه، از خارجی عالوه بر گذاریاست. سرمایه گذاری خارجیسرمایه از استفاده مالی منابع تجهیز مهمترین راهکارهای

 گیرد.می وری صورتبهره افزایش و انسانی نیروی تکنولوژی، آموزش انتقال
به ویژه  همسایهو فرهنگی با کشورهای  اقتصادی گیری از مزیت همجواری، همگرایی و مشترکاتبهره با بوشهراستان 

 هایروابط تجاری و اقتصادی از ظرفیت و تعمیق گسترش و هانامهانعقاد تفاهم از طریق تواندمی کشورهای حوزه خلیج فارس،
  گیری مناسب نماید.بهره مشترک گذاریو سرمایه تجاری اقتصادی،

 
استان اقتصادی هایتوانمندی و هاظرفیت بر مروری

پارس  های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، از جمله؛ ذخایر گازیهای متنوع در حوزهبرخورداری از ظرفیت استان بوشهر به دلیل
خارگ،  جزیره نفت کشور در پایانه صادرات جنوبی )بزرگترین میدان گازی جهان(، میادین نفتی خشکی و فالت قاره، وجود بزرگترین

حال احداث در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، موقعیت  در پتروشیمی و واحد پاالیشگاهی هاده جم و فجر گاز پاالیشگاه
مناسب و حمل و نقل دریایی، ارتباطات تجاری  بندری فارس، وجود تأسیساتکشور حاشیه خلیج 3استراتژیک و بندری و مجاورت با 

نایع دریایی، ساحلی و فراساحلی، جایگاه های صگمرک و فعالیت 90های گمرکی توسط و ترانزیت کاال با امکان انجام کلیه رویه
نقطه  0مرکز و نقطه استراتژیک کشور،  91ای است که از  گونه های به ها و قابلیت مهمی در اقتصاد ملی و فراملی دارد. این ظرفیت

 ین استان قرار دارد. ای، تأسیسات نفتی خارگ و خطوط لوله انتقال گاز در ا حیاتی آن شامل منطقه ویژه پارس جنوبی، نیروگاه هسته
تواند نقش های نوین، میهای نفت و گاز و امکان توسعه انرژیهای توسعه آن، طرحهمچنین استقرار نیروگاه اتمی بوشهر و طرح

 بر تقویت نماید. ای استان بوشهر را در زمینه انرژی و صنایع انرژیفرامنطقه
تولید محصوالت کشاورزی سبزی و صیفی به صورت خارج از فصل و ارقام در بخش کشاورزی، با توجه به اقلیم خاص و امکان 

های نوین، رعایت الگوی کشت هزار تن دارای مزیت است و توسعه این بخش با بکارگیری فناوری 911مختلف خرما با تولید بیش از 
 و مدیریت بهینه منابع آب در حال انجام است. 

پروری های توسعه آبزیتا عالوه بر صید و صیادی و مشاغل مرتبط با آن، برنامه فارس موجب گردیده استهمجواری با خلیج
دار استان و دارای مزیت های اولویتبنیان، به عنوان یکی از حوزههای نوین و دانشگیری از تکنولوژی)میگو و ماهی( با تأکید بر بهره

انجام است. استان بوشهر به لحاظ برخورداری از سواحل طوالنی و های استان در حال نسبی پویا، به عنوان یکی از مهمترین طرح
گذاری در بخش گردشگری را دارد که بر گیری انواع سرمایههای مختلف تاریخی، زمینه شکلمتنوع و وجود از آثار تاریخی از دوره

 های متعددی در مناطق مستعد توسعه گردشگری تعریف شده است. ها و پروژههمین اساس طرح
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بسترهای قانونی  عنوان ها و نواحی صنعتی بهمناطق ویژه اقتصادی، شهرک فوق، اقتصادی هایتوانمندی بر عالوه همچنین
 شوند.گذاری محسوب میجهت سرمایه مناسب

 :نمود بیان زیر شرح به توانمی را استان این اقتصادی هایتوانمندی ترینمهم خالصه به طور
 دستی پایین صنایع ایجاد جهت انرژی به ارزان و آسان دسترسی امکان و استان در گاز و نفت معظی میادین از برخورداری 

 بر انرژی و پتروشیمی صنایع و گاز، نفت

 ساحلی و فراساحلی  هایو سازه سکوها ساخت دریایی، صنایع زمینه در استان بزرگ هایظرفیت 

 برخورداری از انواع ذخایر معدنی غیر فلزی 

 تولید آبزیان، فرآوری و تولید هایحلقه ایجاد زمینه در ویژه به تبدیلی صنایع و کشاورزی بخش در استان مناسب هایظرفیت 

 ای گلخان محصوالت خرما،

 و  طبیعی هایو جاذبه متعدد توریستی جزایر طوالنی، سواحل بودن دارا با گردشگری صنعت توسعه در زمینه باال هایپتانسیل
 تاریخی متنوع

 

8899 سال در استان خارجي گذاریسرمایه جذب وضعیت بررسي

که قصد مراودات تجاری و  هاییعلیه شرکت تهدید و هاتحریم مجدد بازگشت و 9913 سال در برجام توافق از امریکا خروج

 در شرایط این تداوم .نمودهایی مواجه ریسک با و استان بوشهر را کشور گذاریظرفیت سرمایه ایران را داشتند، با گذاریسرمایه

 به ، منجر9918سال  های پایانیاز ماه شیوع بیماری کرونا و طرف یک از بانکی و ارزی هایمحدویت و 9911و  9918های سال

 .کشور گردید خارجی در گذاریهای سرمایهدرخواست و تقاضا میزان کاهش
 خارجی و علیرغم گذاریجذب سرمایه در کشور کاهشی روند برخالف 9911سال  شود درمی جدول ذیل مشاهده در همانطوریکه

هزار یورو مصوب  911میلیون و  31گذاری خارجی جمعاً به مبلغ بوشهر دو طرح سرمایه المللی در استانبین هایتحریم اعمال

  .باشدمی خارجی گذارانسرمایه های استان و توجهتوانمندی و هاظرفیت نشان دهنده موضوع این گردیده است که

 

 1918-11های مجوزهای سرمایه گذاری استان بوشهر در سال

 ردیف
عنوان 

 پروژه

محل 

 اجرا

بخش 

 اقتصادی

نام 

شرکت 

 ایرانی

 گذار سرمایه

 خارجی

تاریخ 

 صدور مجوز

درصد 

 مشارکت

سرمایه 

 مصوب 
 )هزار دالر(

سرمایه 

 وارده 
)هزار 
 دالر(

کشور 

مبداء 

-سرمایه

 گذاران

9 

احداث 
پاالیشگاه 

 میعانات گازی

منطقه 
ویژه 

اقتصادی 
انرژی 
پارس 

 )عسلویه(

 معدن

فرزانگان 
انرژی 
 پارس

Shuka 
General 
Trading 

9918/0/91 91 31111 1 

امارات 
متحده 
 عربی

2 
تولید میعانات 

 گازی

منطقه 
ویژه 

 صنعت
شرکت 
ارکان 

 911 9911/3/91 آقای علیپور
میلیون  31

 یورو
1 

ایرانی 
خارج از 
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اقتصادی 
 بوشهر

تجارت 
 انرژی

 کشور

9 

تولید 
های کاتالیست
 زداییمرکاپتان

منطقه 
ویژه 

اقتصادی 
 بوشهر

 صنعت

شرکت 
آرتین 

 آزما

Taqir 
yamilov 

9911/91/99 31 
هزار  911

 یورو
 روسیه 1

 

8899 سال در استان گذاریاهمعملکردستادسرمایه
جذبسرمایهگذاریخارجي

  ها و اقدامات الزم و تکمیل مدارک، انجام مکاتبات و پیگیری و اخذ مجوز سرمایه گذاری انجام مشاورهبرگزاری جلسات و
زدایی های مرکاپتانگذاری و احداث واحد تولیدی کاتالیستگذار روسی متقاضی سرمایهخارجی شرکت آرتین آزما مهر، نماینده سرمایه

 ر یوروهزا 911در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به ارزش 

 گذاری ها و اقدامات الزم و تکمیل مدارک، انجام مکاتبات و پیگیری و اخذ مجوز سرمایهبرگزاری جلسات و انجام مشاوره
خارجی برای شرکت ارکان تجارت انرژی متقاضی احداث واحد تولیدی پاالیشگاه میعانات گازی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به 

 میلیون یورو  31ارزش 

 های کم برگزاری جلسات با نمایندگان سرمایه گذاران چینی شرکت فرانور گستر جنوب متقاضی احداث واحد تولید المپ

میلیون یوان در شهرک صنعتی بوشهر و تکمیل مدارک و مکاتبه با سازمان  3ها به ارزش روشنایی معابر و خیابان Led مصرف و
 گذاری خارجیجهت اخذ مجوز سرمایه

  گذاران چینی شرکت کارا مدار متقاضی احداث واحد تولیدی برد مدار چاپی چند الیه به جلسات با نمایندگان سرمایهبرگزاری
گذاری هزار یوان در شهرک صنعتی بوشهر  و تکمیل مدارک و مکاتبه با سازمان جهت اخذ مجوز سرمایه 331میلیون و  9ارزش 
 خارجی
 های ساختمانی و دکوراتیو در منطقه ویژه تقاضی احداث واحد تولیدی دیوارپوشبرگزاری جلسات با نماینده شرکت چینی م

 گذاری خارجیها و مکاتبات الزم جهت اخذ مجوز سرمایهمیلیون دالر و انجام مشاوره 9اقتصادی بوشهر به ارزش 
 ها و و انجام مشاورهگذار روسی متقاضی احداث واحد تولیدی پوشاک در شهرستان تنگستان برگزاری جلسات با سرمایه

 گذاری خارجی های صنعتی استان و اخذ مجوز سرمایهگذار به مناطق ویژه و شهرکمکاتبات الزم جهت هدایت سرمایه
 های کشاورزی، دامداری گذاری در زمینهبرگزاری جلسات با نماینده شرکت خلیفه بن جاسم التجاره عامه در خصوص سرمایه

 و صنایع تبدیلی و غذایی

 گزاری جلسات با آقای بر Antonio Afornio  گذاری ایتالیایی نماینده هلدینگ سرمایهKGP  در خصوص تأمین مالی و
 دار استانهای زیرساختی و اولویتگذاری پروژهسرمایه

 

هایسرمایهگذاریآوریفرصتجمع

 های اجرایی تخصصی و اولویت از دستگاهگذاری دارای مطالعات فنی و مالی و دارای فرصت سرمایه 91آوری و تنظیم جمع
گذاری کشور جهت های سرمایههای بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی استان جهت ثبت در بانک اطالعات فرصتنیز تشکل

 گذاری خارجی  به استانهای سرمایههدایت هیأت
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هایسرمایهگذاریبازاریابيفرصت

 های زیرساختی از جمله راه آهن و آزاد راه، از الخصوص در زمینهاولویت استان علیگذاری دارای های سرمایهبازاریابی فرصت
 های جمهوری اسالمی ایرانهای های اقتصادی سفارتخانه و کنسولگریطریق مکانیسم رایزن

 ش های بخش خصوصی و نیز تأمین مالی از طریق فعاالن بخگذاری استان از طریق تشکلهای سرمایهبازاریابی فرصت
 خصوصی و نهادهای سرمایه فرست

 

 

گذاریاستانبازدیدوپیگیریمشکالتطرحهایسرمایه
 گذاران استان از قبیل اخذ روادید کار، اخذ مجوز ورود به کشور، گذاری و پیگیری مشکالت سرمایههای سرمایهبازدید از طرح

واحدهای تولیدی، ورود و ثبت سرمایه، نحوه محاسبه مالیات و پیگیری تأمین برق و گاز مصرفی، پیگیری مشکالت تأمین امنیت 
 محیطی، مشاغل آسیب دیده از کرونا و نیز تعیین حرایم های مالیاتی، مشکالت تأمین اجتماعی پرسنل تولیدی، مشکالت زیستبدهی

 

گذاریاستانتدویناطلسسرمایه
 های آمایش سرزمین و نیز سامانه مرتبط در زمینههای اجرایی برگزاری جلسات تخصصی کارشناسی با دستگاهSDI  و تعیین

 گذاری استانگذاری جهت تدوین اطلس سرمایههای قابل واگذاری سرمایهها و الیهلکه
 های اقتصادی و فنی ایران در زمینه تدوین اطلس گذاری و کمکهای کشور و نیز سازمان سرمایهافزایی با سایر استانهم
 گذاری استانبنیان دارای توانمندی فنی جهت طراحی پرتال اطلس سرمایههای دانشو نیز برگزاری جلسات با شرکت گذاریسرمایه

 

گذارانداخليوپیگیریمشکالتبرگزاریجلساتباسرمایه
  ین مالی، گذاران داخلی در موضوعات بانکی، کمبود سرمایه در گردش، تأمجلسه مرتبط با سرمایه 31برگزاری و شرکت در

 های تولیدیها و پروسهآالت و رویهعدم ثبات در نرخ ارز، قدیمی بودن ماشین
 

گذارانخارجيبرگزاریجلساتباسرمایه
 گذاری خارجی با موضوع مشاوره و راهنمایی، اخذ مجوز و پیگیری مشکالت جلسه سرمایه 91 برگزاری و شرکت در 

 

هایآموزشيتخصصيبرگزاریدوره
 گذاری به صورت وبیناری با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، گذاری اقتصادی و سرمایهدوره تخصصی سرمایه 93 برگزاری

 های اقتصادی و فنی ایران جهت آموزش فعاالن اقتصادی استانمعادن و کشاورزی و سازمان سرمایه گذاری و کمک
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زدایيوبهبودمحیطکسبوکارعملکردمقررات
 گردد:می زدایی مقررات هیأت مصوبات پیگیری و ابالغ و مخل قوانین شامل شناساییبخش کسب و کار 

 

شناسایيقوانینمخل

 انجام هاییتالش  با 11باشد که در سال  مهمترین بخش از بهبود فضای کسب و کار شناسایی قوانین مخل این حوزه می 

مورد قوانین یا  93از میان  .گردید اعالم پایش ملی مرکز به و احصاء استان در کار و کسب حوزه مخل قوانین مورد 93 حداقل شده،
 به و گردید اصالح و کسب بررسی محیط بهبود زدایی و ت مقرراتأتعداد چهار مورد در جلسه هی ،شده ءهای مخل احصادستورالعمل

  شد. ابالغ ها استان جهت اجرا به هیأت مصوبه صورت
 

 زدایيتمقرراتأمصوباتهیبالغوپیگیریا 

 اجرایی های به دستگاه ت، در زمان مقررأزدایی، تمامی مصوبات ابالغی هی ت مقرراتأدر قسمت ابالغ و پیگیری مصوبات هی
 ءهای زمانی سه ماهه طی گزارشی به انضمام قوانین مخل احصااستان ابالغ گردید و روند اجرای مصوبات، پس از بررسی، در بازه

های صورت گرفته در بخش کسب و  ها و حمایتبا تالش .آن فصل، به دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار اعالم گردید شده در

 .به عنوان رتبه اول در این بخش تعیین گردید 911با اخذ نمره  9911کار، استان بوشهر در سال 

 

هاهماهنگيبانکهایعضوکمیسیونپرداختيبانکتسهیالت
 موردای های توسعهگذاری از مباحثی است که همواره در توسعه اقتصادی مطرح بوده و در زمان اتخاذ راهبردها و سیاستسرمایه

زا، موجب گردیده تا گذاری مولد و اشتغالگیری سرمایهگیرد. ضرورت توجه بدین مهم و اهمیت بسترسازی برای شکلقرار می توجه
های پیشران اقتصادی، استفاده از منابع مالی پروژه عنوان بهای، ی با اعتبارات تملک دارایی سرمایههای زیرساختعالوه بر اجرای پروژه

 گذاری در دستور کار قرار گیرد. های سرمایهمنابع مالی جهت تأمین مالی طرح نیتر مهمیکی از  عنوان بههای عامل نیز بانک
بانک و مؤسسه  90میلیارد ریال از طریق  919313ه مبلغ بالغ بر فقره تسهیالت ب 298911تعداد  9911ماهه سال  92طی 

 931932تعداد  9918های استان بوشهر پرداخت شده است. همچنین در دوازده ماهه سال اعتباری عضو کمیسیون هماهنگی بانک
های استان هماهنگی بانکبانک و مؤسسه اعتباری عضو کمیسیون  93میلیارد ریال توسط  3/11319فقره تسهیالت به مبلغ حدود 

نسبت به سال قبل از نظر تعداد و مبلغ تسهیالت به ترتیب  9911بوشهر پرداخت شده است. عملکرد پرداخت تسهیالت در سال 
 درصد افزایش داشته است. 9/13و  1/91

رصد کمترین د 2/1درصد سهم، بیشترین و بخش کشاورزی با کسب  8/32بخش خدمات و بازرگانی با کسب  9911در سال 
های استان بوشهر به خود اختصاص ها و مؤسسات اعتباری عضو کمیسیون هماهنگی بانکسهم را از میزان تسهیالت پرداختی بانک

ها و مؤسسات اعتباری عضو درصد سهم از تسهیالت پرداختی بانک 2/21صنعت و معدن با دریافت  اند. همچنین بخشداده
 تان بوشهر در رتبه دوم است. های اسکمیسیون هماهنگی بانک

های استان ها و مؤسسات اعتباری عضو کمیسیون هماهنگی بانکتعداد و مبلغ تسهیالت پرداختی بانک 0در جدول شماره 
های مختلف اقتصادی، سهم هر بخش از تعداد و مبلغ تسهیالت و درصد تغییرات سال به بخش 9911و  9918های بوشهر در سال

 ارائه گردیده است.      9918ال نسبت به س 9911
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های های استان بوشهر به تفکیک بخش طی سالها و مؤسسات اعتباری عضو کمیسیون هماهنگی بانکتسهیالت پرداختی بانک

11 – 1918 

بخش/ 

 سال

1918* 1911** 

 درصد تغییر

نسبت به  11

18 

 تعداد
 مبلغ

 )میلیارد ریال(

سهم از کل 

 تسهیالت
 )درصد(

 تعداد
 مبلغ

 )میلیارد ریال(

سهم از کل 

 تسهیالت
 )درصد(

 مبلغ تعداد

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 9091 -891 192 092 911119189 91138 393 193 30319013 99118 کشاورزی

صنعت و 
 معدن

119 911839138 190 2190 2038 921819238 9 2192 23891 11 

خدمات و 
 بازرگانی

18831 089119138 38 0198 901993 830319201 3898 3298 0993 3399 

مسکن و 
 ساختمان

22110 81219132 99 192 21121 991389938 893 392 191- 9198 

 3192 3293 9993 2399 291199081 13113 9291 2299 920219211 93101 سایر

 1109 9101 133 133 1111110348 298931 133 133 111310481 113912 جمع

 های استان بوشهرمدیریت امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکمأخذ: 
 ،پست بانک، توسعه صادرات، رفاه، مسکن، سپه ،کشاورزی ،ملت ،ملیهای شامل بانک و مؤسسه اعتباری بانک 93مربوط به  9918* تسهیالت پرداختی سال 

 باشد.میمهر اقتصاد و  الحسنه رسالتقرض، الحسنه مهر ایرانقرض، دنصنعت و مع، قوامین ،صادرات ،انصار ،تجارت ،توسعه تعاون
پست ، توسعه صادرات، رفاه، مسکن، سپه ،کشاورزی ،ملت ،ملیهای شامل بانک و مؤسسه اعتباری بانک 90مربوط به  9911** تسهیالت پرداختی سال 

 باشد.ت میالحسنه رسالقرضو  ایران الحسنه مهرقرض، صنعت و معدن ،صادرات ،تجارت ،توسعه تعاون ،بانک
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  1918-11های های استان در سالهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکتسهیالت پرداختی بانک

 نام بانک
 1918سال  1918سال 

درصد 

 افزایش/کاهش

 تعداد
 مبلغ

 )میلیون ریال(
 تعداد

 مبلغ
 )میلیون ریال(

 مبلغ تعداد

 92393 2390 00،112،189 92،133 91،191،201 23،193 صادرات

 1990 01099 23،913،939 29،399 99،991،913 9،129 ملت

 8191 2399 98،030،331 93،103 1،881،322 21،910 ملی

 99993 3292 29،931،303 93،311 1،993،123 1،133 تجارت

 -1392 -093 2،193،111 10 3،320،331 13 صنعت و معدن

 2399 -9991 8،190،111 1،893 1،029،099 99،991 کشاورزی

 - - - - 1،983،038 1،119 مهر اقتصاد

مهر الحسنه قرض
 رانیا

21،931 3،113،918 93،981 3،399،382 2193 9391 

 -893 -2193 9،801،898 1،211 0،213،298 8،811 مسکن

 9293 -191 0،038،310 99،103 9،133،111 93،991 الحسنه رسالتقرض

 - - - - 9،111،833 90،831 انصار

 9199 2199 2،110،319 3،113 9،190،191 0،293 توسعه تعاون

 08293 31193 91،138،139 21،911 9،880،103 9،193 سپه

 3191 19892 2،028،332 21،108 9،931،919 9،191 بانک پست

 - - - - 300،802 9،198 قوامین

 0290 -292 183،813 03 089،293 01 توسعه صادرات

 293199 211191 8،929،113 90،119 991،131 108 رفاه

 1109 9101 111،111،348 298،931 11،131،481 113،912 جمع

 های استان بوشهرمأخذ: مدیریت امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک            


