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 دستور کار جلسه:

 قانون بودجه سال جاری 11ارائه گشراشی اس مشارکت بانک های عامل استان در پزداخت تسهیالت موضوع بنذ )الف( تبصزه  -

 و انعقاد قزارداد عاملیت، توسط دستگاههای اجزایی و بانک های عامل 

 واگذاری طزح های عمزانی به بخش خصوصی توسط دستگاههای اجزاییارائه گشارشی اس  -

 سایز موارد -

، جلؿِ ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی اؾتاى تِ ضیاؾت جٌاب آلای گطاًٍس 15/10/97هَضخ  565969پیطٍ زػَتٌاهِ قواضُ   
زض ایي جلؿِ اتتسا آلای زوتط ػَو پَض، ضئیؽ هحتطم ؾاظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ٍ زتیطؾتاز  .اؾتاًساض هحتطم تطگعاض گطزیس

لاًَى تَزجِ ؾال جاضی اػتثاضی تطای پطزاذت  18اقتٌس وِ زض ضاؾتای اجطایی قسى تثهطُ فطهاًسّی التهاز هماٍهتی تیاى ز
وِ تاًه ّای ػاهل تایؿتی ؾاظ ٍ واضّای الظم اؾت تؿْیالت تِ ططح ّای التهازی ٍ اقتغال ظای اؾتاى زض ًظط گطفتِ قسُ 

ذهَنی  اظْاض –ظهیٌِ هكاضوت ػوَهی  تطای پطزاذت ایي تؿْیالت ضا زض حسالل ظهاى هوىي هكرم ًوایٌس. ایكاى زض
زاقتٌس ظهیٌِ ّای الظم تطای فطاذَاى پطٍغُ ّا جْت ٍاگصاضی تِ ترف ذهَنی ایجاز قسُ ٍ ظطف چٌس ضٍظآیٌسُ پطٍغُ ّای 

 حَظُ ی گطزقگطی ٍ  قیالت فطاذَاى ذَاٌّس قس.

 اهم موارد مطزوحه:

لاًَى  18تٌس )الف( تثهطُ اًجام هىاتثات ٍ ًكؿت ّا تَؾط زؾتگاّْای اجطایی تا تاًه ّای ػاهل زض ذهَل  -
 یتَزجِ ؾال جاض

تٌظین پیف ًَیؽ لطاضزاز ػاهلیت تیي تاًه هلی تا ؾاظهاى نٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت، تاًه وكاٍضظی تا ؾاظهاى جْاز  -
تاًه هلت تا زاًكگاُ ػلَم پعقىی ٌگی، نٌایغ زؾتی ٍ گطزقگطی ٍ وكاٍضظی، تاًه پاؾاضگاز تا ازاضُ ول هیطاث فطّ

 ٍ ذسهات تْساقتی ٍ زضهاًی



 ظطف زٍ ضٍظ آیٌسُ ططح تَؾط  ازاضُ ول هیطاث فطٌّگی، نٌایغ زؾتی ٍ گطزقگطی  9تؼساز ٍاگصاضی فطاذَاى  -

 ططح تَؾط ازاضُ ول قیالت ظطف یه ّفتِ  7فطاذَاى ٍاگصاضی تؼساز  -

  2لاًَى الحاق   27تطگعاضی فطاذَاى تَؾط ازاضُ ول هٌاتغ طثیؼی ٍ آتریعزاضی زض لالة هازُ  -

 هكىالت قطوت تؼاًٍی هطؽ آهیي زض تاهیي آب -

 ّای تجاضی زض هٌطمِ ٍیػُ التهازیاًجام فؼالیت -
اظ  ّای اجطاییاٍهتی تَؾط زؾتگاُّای التهاز همضوي تأویس تط اجطای تطًاهِزض ازاهِ جلؿِ جٌاب آلای گطاًٍس اؾتاًساض هحتطم 

تطغیة ًوایٌس. تؿطیغ  زض پطزاذت  فطهاًساضاى ذَاؾتٌس تا ؾطهایِ گصاضاى ضا قٌاؾایی ٍ آًْا ضا تِ ؾطهایِ گصاضی زض اؾتاى
 ایكاى تَز.  هَضز تاویس اظ جولِ زیگط هَاضز تؿْیالت ضًٍك تَلیس، اًجام فطاذَاى ططح ّای ػوطاًی لاتل ٍاگصاضی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زض پایاى پؽ اظ تثازل ًظط اػضای حاضط زض جلؿِ هَاضز ظیط تِ تهَیة ضؾیس. 

 مصوبات: مقزر گزدیذ:
 جطای ههَتِتاضید ا ػٌَاى ههَتِ   ضزیف

1 
( لراًَى تَزجرِ ؾرال جراضی زتیرط       18تِ هٌظَض ایجاز ٍحست ضٍیِ زض ذهَل ؾاظٍ واض اجطایی پطزاذت تؿْیالت هَضَع تٌس )الف( تثهرطُ ) 

ّواٌّگی تاًه ّا ظطف هست یه ّفتِ ًؿثت تِ تكىیل جلؿِ تا تاًه ّرای ػاهرل ٍ زؾرتگاّْای اجطایری الرسام ًورَزُ ٍ لرطاضزاز        قَضای 
 ػاهلیت ضا هٌؼمس ًوایٌس.

23/10/97 

2 
لؿرِ ای ضا  هؼاًٍت ّواٌّگی اهَض ػوطاًی اؾتاًساضی ظطف ّفتِ جراضی ج ، گطزقگطی تَقْط )جٌة ضافائل( -تِ هٌظَض ٍاگصاضی اؾىلِ تفطیحی

 تا حضَض زؾتگاّْای اجطایی شیطتط تطگعاض ًوَزُ ٍ ًتیجِ ضا تِ زتیطذاًِ ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی اػالم ًوایٌس.
20/10/97 

3 
ازاضُ ول ٍضظـ ٍ جَاًاى ًؿثت تِ اًجام فطاذَاى ٍاگصاضی پطٍغُ ّای اؾترط زیلن، زیرط  ٍ تطاظجراى ، ؾرالي ٍضظقری گٌراٍُ ٍ ولیٌیره ّرای        

 ٍضظقی ظطف زٍ ضٍظ آیٌسُ السام ًوایس.
18/10/97 

4 
پیگیطی الظم ظطف هرست یره ّفترِ اظ    ًؿثت تِ اًجام قطوت ؾْاهی ػوطاى ػالیكْط تِ هٌظَض ٍاگصاضی لطؼی پطٍغُ اؾترط ٍضظقی ػالیكْط 

 السام ًوایس. ططیك قطوت هازض ترههی ػوطاى قْطّای جسیس
25/10/97 

5 
حفرط چراُ ترِ قرطوت آب ٍ     تِ هٌظَض ضفغ هكىالت تاهیي آب قطب، قطوت آب هٌطمِ ای تَقْط ظطف زٍ ّفتِ آیٌسُ ًؿثت تِ نسٍض هجرَظ  

ماضیاى تررف ذهَنری اظ ططیرك آتفراض تراهیي      آب هَضز ًیاظ هت ضٍؾتایی زض هٌطمِ پكت پط اظ تَاتغ قْطؾتاى زقتؿتاى السام ًوایس. فاضالب
 ذَاّس قس.

1/11/97 

6 
ٍ  ، ازاضُ ورل گورطن  اؾتاًساضی طی ًكؿتی تا حضَض ؾاظهاى نٌؼت، هؼرسى ٍ تجراضت  اًؿاًی  هؼاًٍت ّواٌّگی اهَض التهازی ٍ تَؾؼِ هٌاتغ

زض هٌطمِ ٍیرػُ التهرازی   ًحَُ اًجام فؼالیت ّای ذسهاتی ٍ نٌفی هٌطمِ ٍیػُ التهازی ًؿثت تِ تطضؾی واضقٌاؾی ٍ اػالم ًظط زض ذهَل 
 زض جلؿِ آتی ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی السام ًوایٌس. ضـٍ اضائِ گعا تَقْط

26/10/97 

7 
ذَز ضا هطاتك جسٍل پیَؾرت ترِ   پیكطفت فیعیىی زضنس  60ؾاظهاى ّای نٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت ٍ  جْاز وكاٍضظی ٍضؼیت پطٍغ ّای تاالی 

 زتیطذاًِ ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی اػالم ًوایٌس.
1/11/97 

8 
ؾاظهاى ّای نٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت ٍ  جْاز وكاٍضظی گعاضقی اظ ٍضؼیت پطٍغ ّای ضاوس ذَز ٍ ضاّىاضّْای پیكٌْازی تطای ذطٍج اظ ضوَز 

 ضا  زض جلؿات آتی ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی اضائِ ًوایٌس.آًْا 
- 

9 
 قطوت ّایًیاظّای  ًكؿتی تا هٌطمِ ٍیػُ التهازی پاضؼ جٌَتیهؼاًٍت ّواٌّگی اهَض التهازی ٍ  تَؾؼِ هٌاتغ اًؿاًی اؾتاًساضی طی 

هكرم ٍ گعاضـ الساهات ًیاظ آى هٌطمِ ضا زض تاهیي واالّای هَضز  ظطفیت ّای ٍاحسّای تَلیسی اؾتاىفؼال زض هٌطمِ هصوَض ٍ ّوچٌیي 
 زض جلؿات آتی ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی اػالم ًوایٌس.اًجام قسُ  ضا 

15/11/97 

10 
ازاضُ ول هیطاث فطٌّگی، ضاُ ٍ قْطؾاظی، تؼاٍى، واض ٍ ضفاُ اجتواػی ٍ فٌی حطفِ ای، ؾاظهاى نٌؼت، هؼسى ٍ تجاضت ٍ جْازوكاٍضظی ٍ 

زتیطذاًِ ؾتاز  ؾتاز، تِ ضٍظ  یه تاض جْت ططح زض 15پاضن ػلن ٍ فٌاٍضی گعاضـ پیكطفت تطًاهِ ّای ههَب التهاز هماٍهتی ذَز ضا ّط 
 تهاز هماٍهتی اضائِ ًوایٌس.    فطهاًسّی ال

 هؿتوط

 
 



 ..........درصذ پیشزفت فیشیکی ساسمان   10وضعیت پزوصه های باالی 

ؾال  هحل اجطا ػٌَاى پطٍغُ ضزیف
 قطٍع

ٍضؼیت  ؾطهایِ گصاضی )هیلیاضز ضیال(
 پطٍغُ

 پیف تیٌی 
 ذاتوِظهاى 

تَضیحات)زالیل ػسم فؼال تَزى ٍ 
 الظم تطای فؼال قسى(ضاّىاض 

تؿْیالت اذص  آٍضزُ هتماضی
 قسُ

غیط  فؼال جوغ ول
 فؼال

           

 


