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 جلسه ستاد فشهانذهی اقتصاد هقاوهتی استاى بوضهش
 

 ساعت 1.1هذت صهاى جلسه: 13  ساعت جلسه: 7/12/77: تاسیخ جلسه

 دستور کار جلسه:

 بخهص دسصذ بهه بهاو و پهشوطه ههای سا هذ       00هسائل، هطکالت و ساهکاسهای فعال ساصی پشوطه های با پیطشفت فیضیکی بشسسی  -

  طاوسصی

 ، توسظ دستگاههای اجشایی ریشبظ 1377اسائه گضاسش پشوطه های قابل واگزاسی سال  -

(توسظ دسهتگاههای  1377اسائه گضاسش اص پیطشفت فیضیکی بشناهه های هلی اقتصاد هقاوهتی )بشناهه تولیذ و اضتغال دولت دس سال  -

 اجشایی ریشبظ

 سایش هواسد -

 ایي زض .گطزیس تطگعاض هحتطم استاًساض گطاًٍس آهای جٌاب ضیاست تِ استاى هواٍهتی اهتصاز كطهاًسّی ستاز جلسِ 5/12/97 هَضخ  674897پیطٍ زػَتٌاهِ ضواضُ 
تط اكعایص پیططكت كیعیٌی ٍ تٌویل  ػَض پَض، ضئیس هحتطم ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ٍ زتیط ستاز كطهاًسّی اهتصاز هواٍهتیزًتط تتسا آهای ا جلسِ

 هواٍهتی استاى ًِ تَسظ زستگاُ ّای اجطایی زض ساهاًِ ًیپا تاضگصاضی ضسُ است ٍ ّوچٌیي پطٍغُ ّای هلی اهتصاز هواٍهتی تاًیس ًوَزًس.پطٍغُ ّای اهتصاز 
تِ ترص  یٍاگصاض یتطا یذَت تیاظ هاتلّای هیطاث كطٌّگی، گطزضگطی ٍ تْساضت ٍ زضهاى حَظُ تِ ٍیػُ زض  یػوطاً یّاُ ایطاى تیاى زاضتٌس تطذی اظ پطٍغ

 ض هی تاضٌس ٍ الظم است زستگاّْای هطتَعِ جلساتی ضا تا سطهایِ گصاضاى زاضتِ تاضٌس.تطذَضزا یذصَص

 اهن هواسد هطشوحه:

 نیوه توام و سا ذ بخص  طاوسصی:   پشوطه هایفعال ساصی اص  یاسائه گضاسض -

  اظ ػوسُ تطیي هطکٌت  ضًکَز ٍاحکسّا زض ایکي     ٍاحس ضاًس هی تاضس  242ٍاحس ًیوِ كؼال ٍ   126ساظهاى جْاز ًطاٍضظی زاضای ٍ
ترص هی تَاى تِ ًوثَز ًوسیٌگی ًاضی اظ ّعیٌِ ّای جاضی، اًثاضت تسّی ّای هؼَم ٍاحسّای تَلیسی ٍ ضؼق تاظاضیاتی اضکاضُ  

ًوکَزُ اًکس   عطح زض ترص ًطاٍضظی تسْیت  زضیاكکت   700تالؾ تط تا اجطایی ضسى تطًاهِ اضتـال پایساض ضٍستایی ٍ ػطایطی  ًوَز.
ّعاض تٌی سکطزذاًِ   20ًلط، اكعایص ظطكیت  2004ایي عطح ّا ػوستا عطح ّای جسیس تَزُ ٍ زستاٍضزّای آى ضاهل ایجاز اضتـال  

 تي هیگَی پطٍضضی هی تاضس. 2500تي هحصَال  زاهی ٍ  6000ّا ٍ صٌایغ تثسیالی ٍ تٌویلی، اكعایص 

  :توسظ دستگاههای اجشایی ریشبظ ،1377اسائه گضاسش پشوطه های قابل واگزاسی سال  -

  :تَضْط تِ صَض   ًلیٌیي ترصصیزاًطگاُ ػلَم پعضٌی ٍ ذسها  زضهاًیBOT   ٍُاگصاض ضسُ است ایي عطح اظ تسْیت  تثصکط
پکطٍغُ   6تطای  زضصس پیططكت كیعیٌی زاضز ٍ پیص تیٌی هی ضَز تا ذطزاز هاُ اهسال تِ تْطُ تطزاضی تطسس. 70استلازُ ًوَزُ ٍ  18

 زیگط ًیع تا ٍجَز اًجام كطاذَاى تاًٌَى سطهایِ گصاضی جصب ًطسُ است.

  : پکطٍغُ   2تا پطٍغُ تاًٌَى ٍاگصاض ضکسُ ٍ   5زض لیست پطٍغُ ّای هاتل ٍاگصاضی ایي ازاضُ ًل هطاض زاضز ًِ پطٍغُ  7ازاضُ ًل ضیت
 اضز.هتواضی ز 1250هٌس ٍ زیلن ضوالی زض حال اًجام كطآیٌس ٍاگصاضی است ٍ تاًٌَى 

  :كطاذَاى اًجام ضسُ است  پطٍغُ 8ایي  زض لیست ٍاگصاضی ایي ازاضُ ًل هطاضزاضز ًِ تطایپطٍغُ  8ازاضُ ًل ٍضظش ٍ جَاًاى. 

 :پکطٍغُ پکاضى    2پطٍغُ زض لیست پطٍغُ ّای هاتل ٍاگصاضی ایي ازاضُ ًل هکطاض زاضز . هکطاضزاز     5 ازاضُ ًل هٌاتغ عثیؼی ٍ آتریعزاضی
جٌگلی زیط ٍ ػاهطی زیلن ظطف زٍ ضٍظ آیٌسُ تا زّیاضی هٌؼوس هی ضَز، پطٍغُ ّای پکاضى جٌگلکی هکاُ ًَتکاُ ٍ سکطًطُ زض حکال       

 ی ًساضتِ است. اصتح عطح تَسظ زّیاضی هی تاضس ٍ پطٍغُ هاُ هاَّ تاًٌَى هتواض

 :هطکٌت  ٍاگکصاضی   ٍاگصاض ضسُ است ٍلی آب ضیطیي ًي ػسکلَیِ   آب ضیطیي ًي تاًٌَىپطٍغُ  2 ضطًت آب ٍ كاضتب ضْطی
 ظهیي آى تاًٌَى حل ًطسُ است.

(توسهظ  1377اسائه گضاسش اص پیطشفت فیضیکی بشناهه های هلی اقتصاد هقاوهتی )بشناهه تولیذ و اضتغال دولهت دس سهال    -

 :دستگاههای اجشایی ریشبظ

  ًلط تَزُ است ًکِ ایکي   2200ازاضُ ًل تؼاٍى، ًاض ٍ ضكاُ اجتواػی: سْویِ استاى تَضْط تطای ًاضٍضظی كاضؽ التحصیتى زاًطگاّی
زض  .ًلکط هکی تاضکس    279ػولٌطز سالجاضی تاًٌَى ٍ ًلط(  220زضصس تولیل یاكتِ است. ) 10ضهن تِ زلیل ػسم تحون اػتثاض الظم تِ 

 ًلط اضتـال زاضتِ است. 2023ًلط تسْیت  پطزاذت ضسُ است ٍ  1166عطح ایجاز هطاؿل ذاًگی تِ 

  ػولیا  حثکت ًکام تکِ تکاظگی     97هاًَى تَزجِ سال  18تطًاهِ تَلیس ٍ اضتـال اظ هحل تثصطُ ازاضُ ًل صٌؼت، هؼسى ٍ تجاض : زض ،
 هیلیاضز ضیال پطزاذت ضسُ است. 515عطح هثلؾ  23ًام ضسُ ٍ تِ  عطح زض ساهاًِ حثت 47ضطٍع ضسُ است. زض عطح ضًٍن تَلیس 

 توسظ اداسه  ل اهوس اقتصادی و داسایی اسائه گضاسش اص عولکشد پنجشه واحذ سشهایه گزاسی -



، صنایع دستی و گضاسضات هشبوط به اداسه  ل فشهنگ و اسضاد اسالهی، اداسه  ل ساه و ضهشساصی، اداسه  ل هیشاث فشهنگی -

به دلیل عذم حضهوس هسهلول    و پاسک علن و فناوسی اداسه  ل فنی و حشفه ای ،، ضش ت آب و فاضالب سوستاییگشدضگشی

 دستگاه اجشایی دس جلسه هطشح نگشدیذ.

ای ػوطاًی، تیاى زاضتٌس ًِ تِ هٌظَض ٍاگصاضی پطٍغُ ّجٌاب آهای گطاًٍس استاًساض هحتطم تَضْط ٍ ضئیس ستاز كطهاًسّی اهتصاز هواٍهتی  پایاى جلسِ ضز
هٌظَض تْثَز  هسیطاى زستگاّْای اجطایی تایستی ضٌاسایی سطهایِ گصاضاى ٍ تطؿیة آًْا تطای سطهایِ گصاضی ضا زض زستَض ًاض ذَز هطاض زٌّس.  ّوچٌیي تِ

 كضای ًسة ٍ ًاض زض استاى ضًٍس كؼالیت پٌجطُ ٍاحس سطهایِ گصاضی هَضز تاظًگطی هطاض گیطز.

 :هَاضز ظیط تِ تصَیة ضسیسپس اظ تحج ٍ تثازل ًظط  

 هوطض گطزیسهصوبات: 
 تاضید اجطای هصَتِ ػٌَاى هصَتِ ضزیق
 20/12/97 هؼاًٍت اهَض ػوطاًی استاًساضی ًسثت تِ حل هطٌت  هطتَط تِ ٍاگصاضی ظهیي تِ پطٍغُ آب ضیطیي ًي ػسلَیِ اهسام ًوایس.  1

2 
زضصس ٍ  هاتکل   60اظ ضاٌّاضّا ٍ اهساها  الظم تطای پطٍغُ ّای ضاًس ٍ ًیوِ توام تا پیططكت كیعیٌی تاالی  یگعاضضساظهاى جْاز ًطاٍضظی 

 ضا زض جلسِ آتی ستاز كطهاًسّی اهتصاز هواٍهتی اضائِ ًوایس.كؼال ساظی ترص ًطاٍضظی )ضاهل جْاز ًطاٍضظی ٍ ازاضا  تاتؼِ( 
14/12/97 

3 
اًجام اهٌاى سٌجی تطای احساث ضْطى ّای گلراًِ ای زض استاى تا استلازُ اظ آب ّکای ًاهتؼکاضف اهکسام    ساظهاى جْاز ًطاٍضظی ًسثت تِ 

 ًوَزُ ٍ گعاضش آى ضا تِ زتیطذاًِ ستاز كطهاًسّی اهتصاز هواٍهتی اضائِ ًوایس.
15/10/98 

4 

تَضْط تِ زلیل هجاٍض  آى تا هطًع استاى ٍ  2تا ػٌایت تِ ظطكیت هاتل تَجِ كؼالیت ّای تجاضی ٍ ذسهاتی زض هٌغوِ ٍیػُ اهتصازی ضواضُ 
تا تَجِ تِ عطح زضذَاست هٌغوِ ٍیػُ هصًَض زض ذصَظ ٍاگصاضی اضاضی زض هالة هجتوغ ضكاّی ٍ تجاضی تِ ترص ذصَصی هوکطض گطزیکس   

 :ًسثت تِ اًجام كطآیٌس ٍاگصاضی اهسام گطزز ظیط هَاضزتا ضػایت 

 زضصس تْای اضاضی تِ صَض  ًوس اذص گطزز. 50حساهل   -الف

 سال تجاٍظ ًٌوایس. 3هس  ظهاى زٍضُ ساذت پطٍغُ تستِ تِ ضطایظ هتواضی اظ   -ب

 هالٌیت ظهیي ذَززاضی ضَز. اًتوال هغؼی سٌستا ظهاًی تْطُ تطزاضی ًاهل اظ عطح اظ   -ج

 

15/12/97  

5 
زض جلسکِ ای تکا   هؼاًٍت ّواٌّگی اهَض اهتصازی ٍ تَسؼِ هٌاتغ اًسکاًی اسکتاًساضی   ، ًاض گصاض ٍ تْثَز كضای ًسة ٍ سطهایِ تا ّسف جصب

ضا زستگاّْای اجطایی شیطتظ ساظ ٍ ًاضّای الظم تطای تسْیل ٍ ضٍاى ساظی اًجام كطآیٌسّا اظ عطیکن پٌجکطُ ٍاحکس سکطهایِ گکصاضی      حضَض 
  ًوایس.تطضسی ٍ زض جلسا  آتی ستاز كطهاًسّی اهتصاز هواٍهتی اضائِ 

20/12/97 

6 
اسلٌسهاُ تسثت تِ تؼییي تٌلیق پکطٍغُ ّکای ضٌاسکایی ضکسُ      15ازاضُ ًل هیطاث كطٌّگی تا ّواٌّگی تا ساظهاى هیطاث كطٌّگی حساًخط تا 

 ًوایس.ٍ گعاضش آى ضا زض ستاز اضائِ تطای ٍاگصاضی اهسام 
 

15/12/97 

7 
ٍ گکعاضش آى ضا زض سکتاز    اسلٌس هاُ ًسثت تِ اًؼواز هطاضزاز ٍاگصاضی استرط جن تکِ ضکْطزاضی اهکسام    15ازاضُ ًل ٍضظش ٍ جَاًاى حساًخط تا 

 ًوایس. اضائِ
15/12/97 

 

 

 


