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 یبررسی گسارش برش استانی برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرای -

توسد   راکدد  درصد به باال و راهکارهای فعال سازی واحددهای توییددی    1۶گسارش آخرین وضعیت طرح های با پیشرفت فیسیکی  -

 سازمان صنعت، معدن و تجارت

 ذیرب اجرایی ارائه گسارشی از پروشه های اقتصاد مقاومتی دستگاههای اجرایی و ثبت آن در سامانه نیپا توس  دستگاه های  -

 سایر موارد -

 زض گطزیزس  تطگزعاض  هحتطم استاًساض گطاًٍس آهای رٌاب ضیاست تِ استاى هواٍهتی اهتصاز كطهاًسّی ستاز رلسِ 03/03/۵9 هَضخ ۹۵۵۵۹۵پیطٍ زػَتٌاهِ ضواضُ   
زاضتٌس زض هالة تطًاهِ تَلیزس ٍ  ػَض پَض، ضئیس هحتطم ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ٍ زتیط ستاز كطهاًسّی اهتصاز هواٍهتی تیاى زًتط تتسا آهای ا رلسِ ایي

گیزطز  زض تَزرزِ سزال     اضظیاتی هطاض هزی پایص ٍ هَضز  ّا ّای ارطایی تؼییي ضسُ است ًِ زض ایي رلسِ ػولٌطز ایي تطًاهِ اضتـال زٍلت تٌالیلی تطای زستگاُ
اّساف اهتصاز هواٍهتی تٌویل عزط  ّزای تَلیزسی تزا پیطزطكت       ّای اصلی زٍلت تطًاهِ حوایت اظ تَلیس ٍ اضتـال ذَاّس تَز  یٌی اظ آیٌسُ ًیع یٌی اظ تطًاهِ

كَم زض ایي رلسِ هَضز تطضسزی   ّایتاضس ًِ عط  ّای صٌؼتی زاضای ٍیػگی  زضصس تِ تاال ٍ كؼال ساظی ٍاحسّای تؼغیل ضسُ یا ًیوِ كؼال هی ۰3كیعیٌی 
ضسُ است ًِ الظم اسزت   تاضگصاضیٍ پایص اهتصاز هواٍهتی  )ًیپا(  ّای ارطایی زض ساهاًِ ًظام یٌپاضچِ پیطثطز عط  تَسظ زستگاُ 0۴3تالؾ تط    گیطز هطاض هی
 .اهسام ًوایٌسی ذَز ّا  ّای ارطایی هغاتن هَاضز تصَیة ضسُ زض رلسات ستاز كطهاًسّی اهتصاز هواٍهتی ًسثت تِ اصال  ٍ پاالیص عط  زستگاُ

 اهم موارد مطروحه:
 زض ذصَظ احساث رازُ زستطسی تِ هؼسى تتطضسی هسائل ٍ هطٌالت تْطُ تطزاض سٌگ هطهطی -

 تطضسی هسائل ٍ هطٌالت ضطًت پاضسی هطؽ تا ازاضُ ًل اهَض هالیاتی -

 : ۵9زض ضاستای تلاّن ًاهِ هٌؼوس ضسُ توٌظَض تحون تطًاهِ تَلیس ٍ اضتـال زض سال  ّای ارطایی اضائِ ػولٌطز تٌالیق هلی زستگاُ -

   ستِ اظ كؼالیت ّای ػٌَاى ضسُ ضاتالؽ اػتثاض زٍ  :رْاز ًطاٍضظیساظهاى 

  صٌایغ زستی ٍ گطزضگطی ػسم اتالؽ اػتثاض  ،هیطاث كطٌّگیازاضُ ًل 

  اتالؽ تاًٌَى اتالؽ ًطسُ است ٍ هطاض است تا آذط ّلتِ آیٌسُ اتالؽ ضَز : هؼسى ٍ تزاضت ،صٌؼتساظهاى  

  ًلط تزِ ٍاحزسّای پصیطًزسُ     ۵۹زضصس اػتثاض اتالؽ ضسُ است ٍ هؼازل آى  ۰3ًاض ٍ ضكاُ ارتواػی زض عط  ًاضٍضظی  ،تؼاٍىازاضُ ًل
 ۱۹9تِ  تسْیالت  هیلیاضز تَهاى 0/00هثلؾ  ،هیلیاضز تَهاى تِ استاى اتالؽ ضسُ است 0۱زض عط  هطاؿل ذاًگی   هؼطكی ضسُ است

  هیلیاضز تَهاى اظ اػتثاض هصَب هؼطكی ضسُ است 09روؼاً   ًلط اضتـال ایزاز ًطزُ است 09۰عط  پطزاذت ضسُ ٍ 

 ًلط تطسس ۵33ضَز تا پایاى سال تِ  تیٌی هی ًام ضسُ است ًِ پیص ًلط حثت 909هْاضت آهَظی زض عط   :ازاضُ ًل كٌی ٍ حطكِ ای  

  ًلط اظ هتواضیاى تِ تاًي  ۰۰۵تا ًٌَى   ًاهِ تا تاًي هسٌي زض سغح هلی هٌؼوس ًطسُ است ٌَّظ تلاّن :ازاضُ ًل ضاُ ٍ ضْطساظی
  پطٍاًِ ساذتواًی زض تاكت ّای كطسَزُ صازض ضسُ است 0۹۴۹اًس ٍ  هؼطكی ضسُ

  زض سغح هلی اًزام ًطسُ است  اػتثاض : تاًٌَى اتالؽػلن ٍ كٌاٍضیپاضى 

 ّای ارطایی شیطتظ تطضسی هسائل ٍ هطٌالت ضطًت تَلیس پَزض هاّی زض ذصَظ استؼالم اظ زستگاُ -

 تطضسی ًحَُ تؼاهل ازاضُ ًل تٌازض ٍ زضیاًَضزی ٍ ازاضُ ًل گوطى تطای ضكغ هطٌالت هطتَط تِ پایاًِ صازضات هَاز هؼسًی -

عزط  اظ عزط  ّزای     ۴9 اروؼ : زضصس ٍ عط  ّای ضاًس هاتل ضاُ اًساظی استاى ۰3اضائِ گعاضش اظ عط  ّای ًیوِ توام تا پیططكت كیعیٌی تاالی   -
  كَم هاتل ضاُ اًساظی هی تاضٌس

 
هطاض زازى ٍ تیاى زاضتٌس تاًي ّای ػاهل تایستی زض ّای ارطایی ضا هَضز تاًیس  زض پایاى رلسِ رٌاب آهای گطاًٍس استاًساض هحتطم ارطای تٌالیق هلی زستگاُ   

ٍ تسْیل كطایٌس اذص  ایٌس ّای ارطایی اظ استؼالم ّای هزسز ٍ هتؼسز ذَززاضی ًو زستگاُ  ذصَظ پطزاذت تسْیالت ضًٍن تَلیس تحطى تیطتطی زاضتِ تاضٌس
اهتصزاز   كطهاًزسّی  زض رلسات آتزی سزتاز   آى ٍ ًتایذ طكتِ هَضز تطضسی هطاض گطهایِ گصاضی هزَظ ّا تَسظ ازاضُ ًل اهَض اهتصازی ٍ زاضایی زض هالة پٌزطُ س

 .ضَزضائِ هواٍهتی ا
 

 :پس اظ تحج ٍ تثازل ًظط اظ هَاضز ظیط تِ تصَیة ضسیس
 
 



 هوطض گطزیسمصوبات: 
 تاضید ارطای هصَتِ ػٌَاى هصَتِ ضزیق

0 

ازاضُ ًل هحیظ ظیست، هزسیطػاهل   ،صٌؼت، هؼسى ٍ تزاضتساظهاى  ،زضتی ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی عی ًطستی تا حضَض كطهاًساضی
تْزطُ تزطزاض هؼزسى    تزِ  ًسثت تِ حل هطٌالت احساث رزازُ زستطسزی   ٍ ازاضُ ًل هٌاتغ عثیؼی ٍ آتریعزاضی  ضطًت آب ٍ كاضالب ضْطی 

 .سٌگ هطهطیت اهسام ًوایٌس
03/00/۵9 

۰ 
ضَز تا هثاحج هالیاتی ذَز ضا تا ازاضُ ًل اهَض هالیاتی حل ٍ كصل ًوایزس عزی ایزي     تِ ًطتاضگاُ پاضسی هطؽ تِ هست چْاض هاُ هْلت زازُ هی

   ّای ضطًت هصًَض اهسام ذَاّس ًوَزازاضُ ًل هالیاتی ًسثت تِ ضكغ هسسٍزی حسابهست 
0/0/۵۱ 

0 
عط  ّای هَضَع تلاّن ًاهِ ٍظاضت رْاز ًطاٍضظی تا ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ ًطزَض تزِ    ساظهاى رْاز ًطاٍضظی ًسثت تِ تطضسی ٍ اضسال

 .تاًي ػاهل اهسام ًوَزُ ٍ گعاضش ػولٌطز ذَز ضا تِ صَضت هاّاًِ تِ زتیطذاًِ ستاز كطهاًسّی اهتصاز هواٍهتی گعاضش ًوایس
 هستوط

 هستوط .ّلتِ اظ اضسال آًْا تِ تاًي اهسام ًوایس ۰حساًخط ظطف هست تاًي ًطاٍضظی ًسثت تِ تطضسی ٍ تصَیة عطحْای هَضَع تٌس كَم  ۴

۹ 
تطًاهِ تَلیزس ٍ اضزتـال آى   ازاضُ ًل هیطاث كطٌّگی، صٌایغ زستی ٍ گطزضگطی زض ذصَظ تاهیي اػتثاض الظم تطای ارطایی ضسى تلاّن ًاهِ 

 .زتیطذاًِ ستاز كطهاًسّی اهتصاز هواٍهتی اضسال ًوایٌستا ساظهاى هتثَع هٌاتثِ ًوَزُ ٍ ضًٍَضت آى ضا تِ ،  ۵9زستگاُ زض سال 
03/00/۵9 

۰ 
ُ ٍ هؼاًٍت ّواٌّگی اهَض اهتصازی ٍ تَسؼِ هٌاتغ اًساًی استاًساضی عی ًطستی تا حضَض سزاظهاى صزٌؼت، هؼزسى ٍ تززاضت       ّزای  زسزتگا

ستاز كطهاًزسّی اهتصزاز هوزاٍهتی اضائزِ      ات آتیرلسّای پیَست اهسام ٍ ًتیزِ ضا زض شیطتظ ًسثت تِ حل هطٌل ٍ ضاُ اًساظی عط  ارطایی 

 .ًوایٌس
 هستوط

 هستوط .اهسام ًوایٌس هطتثظ تا حَظُ ذَز زستگاُ ّای ارطایی هَظلٌس ظطف هست زٍ ّلتِ ًسثت تِ پاسرگَیی تِ استؼالهات 9

 هستوط .ذَز تاهی است ٍ ًیاظ تِ استؼالم هزسز ًوی تاضس هَت تِ ۵9ًلیِ استؼالهات اذص ضسُ اظ زستگاُ ّای ارطایی زض سال راضی تا پایاى سال  ۱

 03/00/۵9 .ازاضُ ًل اهَض اهتصازی ٍ زاضایی گعاضضی اظ پٌزطُ ٍاحس سطهایِ گصاضی ضا زض رلسِ آیٌسُ ستازكطهاًسّی اهتصاز هواٍهتی اضائِ ًوایٌس ۵

03 
ًطسزتی تزا حضزَض ازاضُ ًزل ضاُ ٍ ضْطسزاظی، هٌزاتغ عثیؼزی ٍ        هؼاًٍت ّواٌّگی اهَض اهتصازی ٍ تَسؼِ هٌزاتغ اًسزاًی اسزتاًساضی عزی     

اظ  آتریعزاضی، هحیظ ظیست، ضطًت آب ٍ كاضالب ضْطی، هسیطیت اهَض اضاضی ًسثت تِ ضكغ هطٌالت استؼالم ضطًت تَلیزس پزَزض هزاّی   
 .وایٌسستاز كطهاًسّی اهتصاز هواٍهتی هٌؼٌس ًذاًِ اهسام ًوَزُ ٍ ًتیزِ ضا تِ زتیط  زستگاّْای شًط ضسُ

03/00/۵9 

 03/00/۵9 .تطزاضی اظ ّتل تَضْط زض رلسِ آتی ستاز كطهاًسّی اهتصاز هواٍهتی اضائِ ًوایٌس هؼاًٍت اهَض ػوطاًی استاًساضی گعاضضی اظ زالیل ػسم تْطُ 00

0۰ 
ی زسزتگاّْا سزایط  ّای ارطایی حتزی االهٌزاى ًوطزِ ّزای الظم ضا اظ     اظ زستگاُ ّاتؼسز استؼالمازاضُ ًل ضاُ ٍ ضْطساظی تِ هٌظَض ًاّص 

ّای ارطایی زض ارطایی ضسى ایي تٌس اظ هصَتات زض رلسِ آتی ستاز كطهاًزسّی اهتصزاز هوزاٍهتی     اذص ًوایس  گعاضش ّوٌاضی زستگاُ ارطایی
 .اضائِ ضَز

0۴/00/۵9 

00 
زض ًاّص استؼالهات تَسظ زستگاّْای ارطایی گعاضضی اظ ٍضزؼیت   SDIظطكیت ساهاًِساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی تِ هٌظَض استلازُ اظ 

 .زض رلسِ آتی ستاز كطهاًسّی اهتصاز هواٍهتی اضائِ ًوایس ٍ ًحَُ تْطُ گیطی اظ آى  ایي ساهاًِ
0۴/00/۵9 

0۴ 
 زض ارطای عط  ٍ ذلل ٍ هاًًَی ضا ًِ هَرة ضًَز تَسؼِ هٌاتغ اًساًی استاًساضی ًلیِ هَاضز آییي ًاهِ ایٍ هؼاًٍت ّواٌّگی اهَض اهتصازی 

روغ تٌسی ٍ عی هٌاتثِ ای تا اهضزای اسزتاًساض هحتزطم ذغزاب تزِ هؼزاٍى اٍل       اظ زستگاّْای ارطایی ضَز ضا  ّای اهتصازی ٍ تَلیسی هی

 .هحتطم ضئیس روَْض اضسال ًوایٌس
۰3/00/۵9 

0۹ 
تا  صٌایغ تثسیلی ٍ تٌویلی ًطاٍضظیتایی ٍ ػطایطی ٍ تا تَرِ تِ هاّیت عط  ّای تِ هٌظَض تؼازل زض تَظیغ تیي ترطی تطًاهِ اضتـال ضٍس

 ایي عزط  ّزا ضا زض ترزص هزصًَض    ازاضُ ًل تؼاٍى ًاض ٍ ضكاُ ارتواػی عی هٌاتثِ تا ٍظاضت هتثَع ذَز هَضَع لحاػ ًوَزى ترص صٌؼت،  
 .پیگیطی ًوایس

03/00/۵9 

0۰ 
پطٍغُ ّای اهتصاز هواٍهتی ذزَز زض سزاهاًِ    ّلتِ اظ تاضید ایي رلسِ ًسثت تِ ٍیطایص ٍ یا حثتّای ارطایی حساًخط ظطف هست یي  زستگاُ

 .ًظام یٌپاضچِ پیطثطز ٍ پایص اهتصاز هواٍهتی اهسام ًوایٌس
03/00/۵9 

09 
عزط  ًزاضٍضظی ٍ هْزاضت    ای عی هٌاتثِ تا كطهاًساضاى سزْن ّزط ضْطسزتاى اظ     ازاضُ ًل تؼاٍى ًاض ٍ ضكاُ ارتواػی ٍ ازاضُ ًل كٌی ٍ حطكِ

 .اػالم ٍ عی رلسات هٌظن تا كطهاًساضاى زض ضاستای پیطثطز عط  ّای هصًَض اهسام ًوایٌسضا اهَظی 
 هستوط

0۱ 

 تِ هٌظَض تسْیل صازضات هَاز هؼسًی اظ پایاًِ هستوط زض هحسٍزُ رعیطُ ًگیي :
 اًزام ًاض اهسام ًوایس الق( ازاضُ ًل گوطًات استاى هَظق است ًسثت تِ اسوطاضپطسٌل ذَز رْت 

ب( ازاضُ ًل تٌازض ٍ زضیاًَضزی هَظق است ًسثت تِ كٌس ًطزی هحزسٍزُ هزَضزًظط ٍ تز هیي اهٌاًزات هزَضزًظط گوزطى اػزن اظ ازاضی ٍ         
 پطتیثاًی اهسام ًوایس  

ي پیگیطی هَضَع ًسزثت  وتٌازض ٍ زضیاًَضزی هَظق است ض لهؼتثط هی تاضس ازاضُ ً 00۵۱د( تاتَرِ تِ ایٌٌِ هزَظ صازضُ تا پایاى تیطهاُ 
 اهسام ًوایس  تِ هٌغوِ ٍیػُ ضواضُ یي  تِ اضائِ هزَظّا ٍ هستٌسات هَضز ًیاظ هثیي الحام هحسٍزُ هصًَض

ًسثت تِ پیگیطی ، ٍ تِ هَاظات ارطای تٌسّای كَم ازاضُ ًل صٌؼت، هؼسى ٍ تزاضت ٍ تٌازض ٍ زضیاًَضزی هی تایست ز( هغاتن تَاكوات هثلی
ٍ رصب سطهایِ گصاض رْت احساث پایاًِ صازضات هَاز هؼسًی زض هٌغوِ ذَضضْاب ٍ اًتوال ػولیات صازضات هَاز هؼسًی تِ پایاًِ رسیس اهزسام  

 ًوایٌس  
عی ًطستی تا حضَض ازاضُ ًل صٌؼت، هؼسى ٍ تزاضت، ازاضُ ًل تٌزازض   تَسؼِ هٌاتغ اًساًی استاًساضیٍ هؼاًٍت ّواٌّگی اهَض اهتصازی  ُ( 

ضْاب ضا تطضسی ٍ زضرلسات آتی ستاز كطهاًزسّی  ع ارطایی ضسى پایاًِ صازضاتی ذَضٍ زضیاًَضزی، ازاضُ ًل گوطى ٍ ازاضُ ًل ضیالت هَضَ
 اهتصاز هواٍهتی اضائِ ًوایس 

۴/00/۵9 
 
 
 
 

 
 
30/0۰/00۵9 

 

 

 


