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اسائِ گضاسضی اص اهذاهات اًجام ضذُ ، هطکالت ٍ ساّکاسّای پیطٌْادی دس ساستای اجشایی ضذى تستِ اضتـال كشاگیش ضاهل :  -
، ایجاد اضتـال پایذاس دس هٌاعن سٍستایی ٍ ػطایشی  96( هاًَى تَدجِ سال  18تسْیالت تٌذّای ) الق ( ٍ ) ب ( تثصشُ ) 

 جتواػی ٍ دستگاّْای اجشایی ریشتظ تَسظ اداسُ کل تؼاٍى ، کاس ٍ سكاُ ا

 اسائِ گضاسش پشداخت تسْیالت سًٍن تَلیذ تَسظ تاًکْای ػاهل  -

 سایش هَاسد  -

 اهم موارد مطروحه:

جلسِ ستاد كشهاًذّی اهتصاد هواٍهتی استاى تِ سیاست جٌاب آهای گشاًٍذ استاًذاس  4/2/97هَسخ  42693پیشٍ دػَتٌاهِ ضواسُ   
هحتشم تشگضاس گشدیذ . دس ایي جلسِ اتتذا آهای دکتش ػَض پَس سئیس ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی ٍ دتیش ستاد كشهاًذّی اهتصاد 

جِ تِ سٍیکشد دٍلت دس تشًاهِ اضتـال كشاگیش ٍ اضتـال سٍستایی ٍ ػطایشی اص جولِ تاهیي هالی عشح ّا ، هواٍهتی تیاى داضتٌذ تا تَ
ذُ است کِ تا تَجِ تِ هاتلیت ّا ٍ پتاًسیل ّای ضاسائِ هطَم ّای تشؿیثی ، استواء آهَصش ٍ هْاست ّای اًساًی ٍ ... كشصتی كشاّن 

 َد .استاى صهیٌِ اكضایص اضتـال پایذاس كشاّن ض
هیلیَى سیال اػتثاس  569880اص هحل تسْیالت اضتـال پایذاس سٍستایی ٍ ػطایشی هثلؾ  مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :    

عشح تا اػتثاس تالؾ تش  168عشح تِ تاًک ّای ػاهل هؼشكی ضذُ کِ اص ایي تؼذاد  304تِ استاى هؼشكی ضذُ است دس ایي ساستا تؼذاد 
كوشُ  19تؼذاد تسْیالت پشداخت ضذُ اص ایي هحل  ًلش تَسظ تاًک تشسسی ضذُ است . 1158یال ٍ پیص تیٌی اضتـال هیلیاسد س 1085

 هیلیاسد سیال هی تاضذ . 115تِ هثلؾ 
هیلیاسد سیال تِ استاى اتالؽ  969هیلیاسد سیال اػتثاس تشای استاى هصَب ضذُ است کِ تاکٌَى  2249اص هحل تسْیالت اضتـال كشاگیش  

هیلیاسد سیال ٍ پیص تیٌی اضتـال  1066عشح تا هثلؾ  59عشح تِ تاًک ّای ػاهل هؼشكی ضذُ است  89ضذُ است اص ایي هحل تاکٌَى 
 هیلیاسد سیال هی تاضذ .  255عشح تِ هثلؾ  14هیضاى تسْیالت پشداخت ضذُ اص ایي هحل  س حال تشسسی است .ًلش دس تاًکْا د 1476

اص جولِ اًجام اعالع سساًی الصم تَسظ هشتَط یِ سًٍذ پشداخت تسْیالت گضاسضی اص هسائل ٍ هطکالت كشهاًذاساى هحتشم ضْشستاًْا 
ی اسجاع ضذُ تِ تاًک ٍ هسائل ٍ هطکالت هَجَد دس ػذم پشداخت تسْیالت تِ تاًکْا ٍ دتیشخاًِ کاسگشٍُ اضتـال اص عشح ّا

هتواضیاى تَسظ تاًکْا ، صهاى تش تَدى اخز هجَصّای الصم تَسظ هتواضیاى سشهایِ گزاسی ، اػوال سالین هختلق دس تاًک ّا 
 دسخصَظ پزیشش ٍثاین ٍ ؿیشُ هغالثی سا تیاى ًوَدًذ . 

گضاسش خَد سا دسخصَظ تؼذاد عشح ّای ٍاگزاس ضذُ تِ تاًکک ، عکشح ّکای پزیشكتکِ ضکذُ ، هثلکؾ       سپس ّش یک اص تاًکْای ػاهل 
پشداخت تسْیالت ٍ عشح ّای  ػَدت دادُ ضذُ تِ تلکیک ، تسْیالت اضتـال سٍستایی ، تسْیالت اضتـال كشاگیش ٍ تسکْیالت سًٍکن   

 تَلیذ اسائِ ًوَدًذ .
م تش اّتوام تیطتش كشهاًذاساى ، تاًکْای ػاهل ٍ دستگاّْای اجشایکی ریکشتظ دس جکزب ایکي     دس پایاى جٌاب آهای گشاًٍذ استاًذاس هحتش 

 تسْیالت تاکیذ ًوَدًذ ٍ پس اص تثادل ًظش اػضای حاضش دس جلسِ هَاسد صیش تِ تصَیة سسیذ .
 



 
 

 

 

 مصوبات: مقرر گردید

 دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه ردیف
تاریخ 

 انجام

1 
کِ تسْیالت آًْا پشداخت ضذُ است اعالػات آًْا دس ساهاًِ  کلیِ پشًٍذُ ّایی

 تاسگزاسی ضَد . اکاس
 9/2/97 دستگاُ اجشایی هشتَعِ

2 

ٍ  هؼذى ،کل صٌؼت اىهذیشكشهاًذاساى ٍ  عی ًطست هطتشکی تا حضَس 
تؼاٍى ، کاس ٍ سكاُ اجتواػی ، دكتش ّواٌّگی اهَس اهتصادی ٍ تیي  تجاست، 

هتواضیاى تسْیالت تاًکی  ٍالولل ، ساصهاى جْاد کطاٍسصی ، سٍسای تاًک ّا 
 هطکالت هشتَعِ تِ ّش عشح تشسسی ٍ تؼییي تکلیق ضَد.

اداسُ کل تؼاٍى ، کاس ٍ سكاُ 
كشهاًذاساى  –اجتواػی 

 ضْشستاًْا 
15/2/97 

3 

ت ّواٌّگی اهَس اهتصادی ٍ تَسؼِ هٌاتغ اًساًی استاًذاسی توَین صهاًی هؼاًٍ
سا دس ّش یک اص ضْشستاًْا ستگاّْای رکش ضذُ دس هصَتِ كَم حضَس هذیشاى د

تٌظین ٍ تِ دتیشخاًِ ستاد كشهاًذّی اهتصاد هواٍهتی ٍ ّش یک اص دستگاّْای 
 .اجشایی ریشتظ اسسال ًوایذ

هؼاًٍت ّواٌّگی اهَس 
ی ٍ تَسؼِ هٌاتغ اهتصاد

 اًساًی استاًذاسی 
8/2/97 

4 
كشهاًذاساى ضْشستاًْا ٍ دستگاّْای اجشایی ریشتظ ًسثت تِ تشسسی سستِ ّای 
اٍلَیت داس استاى اهذام ٍ ًوغِ ًظشات ٍ پیطٌْادات خَد سا تِ دتیشخاًِ کاسگشٍُ 

 اضتـال اسسال ًوایٌذ . 

 –كشهاًذاساى ضْشستاًْا 
 دستگاّْای اجشایی ریشتظ 

15/2/97 

5 

 اص عشكی ضشایظ خاظ اهلیوی استاى ٍ کاّص هٌاتغ آب ضیشیي ٍ تا تَجِ تِ
ًصة دستگاّْای آب  ،کاّص ٍ تْیٌِ ساصی هصشف آب ًوص گلخاًِ ّا دس

ّکتاس تِ استٌاد تٌذ  70دس سغح  ضیشیي کي تشای تاهیي آب هَسد ًیاص گلخاًِ ّا
سػایت  هطشٍط تِ ضَسای حلاظت اص هٌاتغ آب استاى 4/2/96هصَتات هَسخ  9

الضاهات صیست هحیغی، کاّص سغح کطت دس كضای تاص ٍ ًصة تجْیضات 
 هوشس ضذدس ساستای اجشایی ضذى ایي هصَتِ  الز اًذاصُ گیشی آب تال هاًغ است.

تِ اداسُ کل هحیظ صیست ظشف هذت یک ّلتِ ًسثت  ضشکت آب هٌغوِ ای ٍ 
کِ پشًٍذُ آًْا تَسظ تاًک دس دست تشسسی  هتواضیاى كَم الزکشاستؼالم تأییذ 
 ذ.ٌاهذام ًوایاست  

 –ساصهاى جْاد کطاٍسصی 
 –اداسُ کل هحیظ صیست 

ضشکت آب  –تاًکْای ػاهل 
 هٌغوِ ای 

 هستوش 

6 

،  تاضذعشح ّا تش ػْذُ تاًک ػاهل هی تا تَجِ تِ ایٌکِ تشسسی تَجیِ اهتصادی
هشاتة حذاکثش ،  تسْیالت پیص تیٌی ضذُش یلزا دس صَست تشسسی ٍ ًیاص تِ تـی
دس الصم  اتاػالم تا اصالحکاسگشٍُ اضتـال ظشف هذت دٍ ّلتِ تِ دتیشخاًِ 

 ساهاًِ صَست گیشد.

 هستوش تاًک ّای ػاهل

 

 


