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 "بسمه تعالی"

 جلسٍ ستاد فزماوذَی اقتصاد مقايمتی استان بًشُز
 

 ساعت 6مذت سمان جلسٍ:  11ساعت جلسٍ:   62/50/89تاریخ جلسٍ:  

 :جلسهدستور کار 

 بزرسی مسائل ي مشکالت تًسعٍ گلخاوٍ َای استان -

 بزرسی مصًبات پیشیه ستاد گلخاوٍ استان -

 سایز مًارد -

 اهم موارد مطرح شده:
ٍ ضئیس ستبز جلسِ ستبز فطهبًسّی اقتصبز هقبٍهتی ثِ ضیبست جٌبة آقبی گطاًٍس استبًساض هحتطم  22/05/98هَضخ  273664پیطٍ زػَتٌبهِ ضوبضُ 

فطهبًسّی اقتصبز هقبٍهتی ٍ ثب حضَض آقبی زکتط ثٌی ػبهطی هجطی ططح گلربًِ ّبی کطَض، آقبی هحوَزی هؼابٍى ازاضُ کاا اػتجابضا  ٍ طاطح     
ٍ سبیط یوِ گطهسیطی ٍظاض  جْبز کطبٍضظی کطبٍضظی ، ذبًن زکتط جلیلی هقسم هسیط کا زفتط هیَُ ّبی گطهسیطی ٍ ًهبیِ گصاضی ثبًک ّبی سط

 زض هحا سبلي کَحط استبًساضی ثطگعاض ضس. 26/05/1398اػضبی ستبز فطهبًسّی اقتصبز هقبٍهتی زض ضٍظ ضٌجِ 
 زض اثتسای جلسِ آقبی زضٍیطی ضئیس سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی ٍ زثیط ستبز فطهبًسّی اقتصبز هقبٍهتی پطٍغُ احساث گلربًِ ضا یکی اظ 
 پطٍغُ ّبی اٍلَیت زاض اقتصبز هقبٍهتی استبى زاًستٌس کِ ػالٍُ ثط صطفِ جَیی زض هصطف آة هٌجط ثِ افعایص سطهبیِ گصاضی ، اضتغبل ، ضکا

ّکتبض اػالم ًوَزُ ٍ ثیبى  103صٌبیغ تجسیلی ٍ صبزضا  زض ثرص کطبٍضظی ذَاّس ضس. ایطبى سطح اجطا ضسُ گلربًِ ضا طی سبل گصضتِ  گیطی
س تَلیسا  کطبٍضظی فؼلی زض گلربًِ ّب صزض 10ّکتبض گلربًِ زض استبى اجطا هی ضَز کِ زض ایي صَض  هؼبزل  300زاضتٌس کِ زض سبلجبضی ًیع 

 ن زاضت.تَلیس ذَاّی

ّکتبض اجطا ضسُ است ایي زض حبلی  24تٌْب  ّکتبض حجن هصَة اجطای گلربًِ 300تبکٌَى اظ  98اظ اثتسای سبل  :ساسمان جُاد کشايرسی

اجطایی ططح اًؼقبز قطاضزاز ضسُ است.  4ططح ثِ تصَیت ضسیسُ ٍ  30هیلیبضز ضیبل ثِ ثبًک ّبی ػبها هؼطفی ضسُ،  540ططح ثب هجلغ  56است کِ 
ٍ زستگبّْبی اجطایی شیطثط زض ایي  هَضز ثطضسی قطاض گطفتضئیس سبظهبى جْبز کطبٍضظی تَسط  ضسى هصَثب  پیطیي ستبز گلربًِ استبى

 ذصَظ ػولکطز ذَز ضا اضائِ ًوَزًس.

فؼلی کِ ثب ضٍش اسوع هؼکَس کبض هی کٌس زاضای هؼبیجی اظ جولِ ثْطُ ٍضی  کي يیطیآثط یّب ستنیس :علم گستزان صىعت آرتا شزکت 

 یستویسثِ ایي سیستن ّب ثِ آة ضیطیي تجسیا هی ضَز. ثٌبثط ایي تالش ضسُ است  یزضصس آة ٍضٍز 33 پبئیي ٍ تَلیس پسبة هی ثبضس ٍ تٌْب 
ت هحیطی ثِ ّوطاُ ًساضتِ ثبضس. ایي سیستن ثب ّط گًَِ هٌجغ ضس ٍ آلَزگی ظیسًوک ثب  ستبلیکطپسبة ذطٍجی آى ثِ صَض  ضَز کِ  یططاح

 6000 - 6500ة ضیطیي کي قیوت توبم ضسُ آة زض ایي ًَع آ تبهیي اًطغی کبض هی کٌس ٍ زض هقیبس کَچک ٍ ثعضگ قبثا ططاحی ٍ اجطا است.
 َز. تَهبى هی ض 100تَهبى ثِ اظا ّط هتط هکؼت ی ثبضس ٍ ثِ اظا ّط کیلَ گَجِ فطًگی تقطیجب 

ًصت آة ضیطیي کي ٍ  ضیطیي سبظی آة زضیب ثب ضػبیت هسبئا ظیست جٌبة آقبی زکتط ثٌی ػبهطی  :  مجزی طزح گلخاوٍ َای کشًر

صبزض  بیاستفبزُ اظ آة زض یثطا یا هصَثٍِظاض  ًیطٍ ضاستب  يیزض اهحیطی ضا یکی اظ  ضاّکبضّبی تَسؼِ گلربًِ زض ایي استبى زاًستِ ٍ افعٍزًس کِ 
 ٍ ثطای ایي اقسام ًیبظهٌس اذص هجَظ ًوی ثبضس. ًوَزُ

استبى ثَضْط ثِ تصَیت  الگَی ثبغجبًیططح اصالح  :مذیز کل دفتز میًٌ َای گزمسیزی ي ویمٍ گزمسیزی يسارت جُاد کشايرسی

ثب ضسیسُ است زض ایي ططح اصالح ٍ ًَسبظی ثبغب  هطکجب  ٍ ًریال ، استفبزُ اظ ضٍش ّبی ًَیي ثِ ثبغی، استفبزُ اظ ضبیؼب  ًریال ، هجبضظُ 
 آفب  چَثرَاض ًریال ، استفبزُ اظ پبلن پیت ثِ جبی کَکَپیت اًجبم هی ضَز.

 ىضاّکبضّبیی ثطای حا هطکال  هتقبضیب :ي طزح َای سزمایٍ گذاری باوک کشايرسیمعاين ادارٌ کل اعتبارات آقای محمًدی 

افعایص قسط اٍلیِ تسْیال ، استفبزُ اظ کبضضٌبسبى ضسوی زازگستطی ثطای اضظیبثی ٍحبیق، ثیوِ ٍحبیق ٍ هبلکیت چبُ اظ جولِ تسْیال  ثبًکی 
 اضائِ ًوَزًس.

ب اضبضُ ثِ ایٌکِ تَسؼِ گلربًِ ّب اظ ظطفیت ّبی هْن استبى هی ثبضس زستگبّْبی اجطایی ضا هلعم ثِ ث هحتطم. گطاًٍس استبًساض یجٌبة آقبازاهِ زض 
ضًٍس پطزاذت تسْیال  ثِ ایي ططح تبکٌَى ضضبیت ثرص ًجَزُ  ثیبى ًوَزًس کِضفغ هَاًغ ٍ هطکال  هَجَز زض اجطایی ضسى ایي ططح ًوَزًس ٍ 

اظ ظطفیت ّبی زیگط استبى ضیال  ٍ پطٍضش آثعیبى هی ثبضس کِ ثبیستی اظ اػتجبضا  تجصطُ  ّوچٌیي. ٍ اهیسٍاضین ثِ ظٍزی ایي ضًٍس ثْجَز یبثس
 ز.زض ضاُ اًساظی ططح ّبی ایي ثرص اقسام ًوَ 18
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 زض پبیبى پس اظ ثحج ٍ تجبزل ًظط اػضبی حبضط زض جلسِ هَاضز ظیط ثِ تصَیت ضسیس.

 مصًبات: مقزر گزدیذ:
 تبضید اًجبم ػٌَاى هصَثِ   ضزیف

1 
ثب حضَض فطهبًساضی، ثبًک کطبٍضظی، سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهاِ   ًطستیسبظهبى جْبز کطبٍضظی زض 

ٍ ضاُ اًاساظی  ضیعی ٍ ًظبم هٌْسسی کطبٍضظی ٍ هٌبثغ طجیؼی تؼطفِ ّبی قبًًَی ثطای اذاص هجاَظ   
 ًوبیس.گلربًِ ّب ضا ثطضسی ٍ زض جلسِ آتی ستبز فطهبًسّی اقتصبز هقبٍهتی اضائِ 

26/6/98 

2 
زضصسی قساط   30هجٌی ثط افعایص ثبلغ ثط  کطت زاضثستی هتقبضی تسْیال زض صَض  اػالم ًیبظ 

ثیي هتقبضی، ثبًک ثیغ قطؼی اٍل تسْیال  هقطض گطزیس ثبًک کطبٍضظی ثب اًؼقبز قطاضزاز سِ جبًجِ 
  س.ٍاضیع ًوبی فطٍضٌسُهجلغ هَضز ًظط ضا ثِ حسبة  فطٍضٌسُ هؼتجطکطبٍضظی ٍ 

 هستوط

3 
ثطای اضظضگصاضی ٍحبیق ذَز اظ کبضضٌبسابى   اظ ثبًک کطبٍضظی هجبظًس تسْیال  زضیبفتهتقبضیبى 

 استفبزُ ًوبیٌس.ضسوی زازگستطی 
 هستوط

4 
ضضبیت ًبهِ هحضطی هبلکیي اضاضی هطبع کطبٍضظی ثطای پطزاذت تسْیال  زض ّبی ػبها ثبًک 

 قطاض زّس.ضا هالک ػوا هطبع ثطای استفبزُ اظ چبُ 
 هستوط

5 
ّابی   ثب ػٌبیت ثِ ایٌکِ احساث جبزُ ثیي هعاضع زض ّوِ هعاضع استبى ػولیابتی ًطاسُ اسات ثبًاک    

   ػبها ّط گًَِ ضاُ زستطسی ثِ اضاضی کطبٍضظی ضا ثطای پطزاذت تسْیال  هَضز پصیطش قطاض زٌّس.
 هستوط

6 
ثِ هٌظَض جلَگیطی اظ ضطض ٍ ظیبى هتقبضیبى زضیبفت تسْیال  ثبًکی ثطای اًجبم ططح ّعیٌِ ّبی 
ططح ًَیسی زستگبّْبی اجطایی هَظفٌس لیست افطاز ٍ ضطکت ّبی هَضز تبییس ثبًک ّبی ػبها ضا 

 زض اذتیبض هتقبضیبى تسْیال  قطاض زٌّس.     
 هستوط

 هستوط صالح الگَی ثبغب  ضا زض زستَض کبض ذَز قطاض زّس.هطبلؼِ ااجطای سبظهبى جْبز کطبٍضظی  7

8 
ِ ثبًک کطبٍضظی استبى،  هاَضز  زض ساطح هلای    ضا ایجبز ضؼجِ ثبًک کطبٍضظی زض ضْطستبى ػسالَی

 زّس.پیگیطی قطاض 
1/12/98 

9 
ػولکطز ططح پطٍضش هبّی زض زضیب ضطکت پطٍتئیي گستط سایٌب  ازاضُ کا ضیال  استبى گعاضضی اظ 

 جلسِ آتی ستبز فطهبًسّی اقتصبز هقبٍهتی اضائِ ًوبیس.ضا زض 
26/6/98 

10 
ثب ػٌبیت ثِ هجَظ اذص ضسُ اظ ٍظاض  ًیطٍ تَسط ٍظاض  جْبز کطبٍضظی هجٌی ثط استفبزُ اظ آة زضیب 

 ، ًیبظ ثِ استؼالم ٍ اذص هجَظ جسیس زض استبى اظ ضطکت آة هٌطقِ ای ًوی ثبضس.ثطای کطبٍضظی
26/05/98 

11 
ى جْبز کطبٍضظی ثب هطبضکت ثرص ذصَصی ٍ سبیط هٌابثغ اػتجابضی ًساجت ثاِ ًصات آة      سبظهب

 ثصَض  پبیلَ  اقسام ًوبیس.ضیطیي کي جسیس کِ پسبة ضا ثِ کطیستبل ًوک تجسیا هی کٌس 
29/12/98 

12 
جْت اهکبى سٌجی اجطای پطٍغُ  گلربًِ ٍ پیطگیطی اظ تؼسز استؼالهب  ازاضُ کا ضاُ ٍضْطسبظی، 
هٌبثغ طجیؼی ٍ آثریعزاضی، ثٌیبز هسکي ٍ ضطکت ّبی تَظیغ ًیاطٍی ثاط ، آة هٌطقاِ ای، حاطین     

 قطاض زٌّس. ٍ هٌبثغ طجیؼی  ػولیبتی تؼطیف ضسُ ذَز ضا زض اذتیبض سبظهبى ًظبم هٌْسسی کطبٍضظی 
2/6/98 

13 
سبظهبى جْبز کطبٍضظی ثصَض  هکتَة ٍ هستوط)ّط زٍ ّفتِ یکجبض( گعاضضای اظ ٍضاؼیت اجاطای    

اضائِ ًوبیٌس ٍ ضًٍَضت هکبتجِ شکط  کطَض یططح گلربًِ ّبهحتطم  یهجطگلربًِ ّبی استبى ضا ثِ  
 ضسُ ثِ زفتط جٌبة آقبی استبًساض ٍ زثیطذبًِ ستبز فطهبًسّی اقتصبز هقبٍهتی اضسبل ضَز.

 هستوط

14 
فطهبًساضی ضْطستبى ّب ثب ػٌبیت ثِ اّویت تَسؼِ کطت گلربًِ یکی اظ هؼابًٍیي ذاَز ضا هسائَل    

ًواَزُ ٍ ثاِ صاَض  هساتوط ٍ ّفتگای ًطسات        طاطح ایي  ٍ ضفغ هطکال  اجطایی ضسى پیگیطی
  ًوبیٌس.هطتطکی ثب ثبًک ّبی ػبها، هسیطیت جْبز کطبٍضظی ضْطستبى ٍ هتقبضی ططح ثطگعاض 

 هستوط

 
 

 


