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 دستور کار جلسه:

o  شزح تفاهن ناهه جهش تولید استاى و اقداهات انجام شده بزای اجزایی شدى آى 

o  های اقتصاد هقاوهتی استاى توسط دستگاههای اجزایی در ارائه گزارش بارگذاری هنشور و عولکزد سه هاهه پزوژه

 ساهانه نیپا

    
ضٍظ  30/10جلؿِ ؾتااز رطهاًتسّا تلاهتاز همتاٍهاا تؾتااى تَقتْط زض ؾتاػت          29/5/99هَضخ  275190پیطٍ زػَتٌاهِ قواضُ 

ٍ تتا ضوتَض تػوتار زض    ؾااًستض هحاطم ت... هجیس تِ ضیاؾت جٌاب آلای گطتًٍس تتا تالٍت آیاتا تظ والم 30/5/1399هَضخ   پٌجكٌثِ
آلای زضٍیكا  ضئیؽ هحاطم ؾاظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ٍ جٌاب زض تیي جلؿِ  تؾااًستضی تطگعتض گطزیس. هحل ؾالي قواضُ یه

ّتای   ُتیاى ًوَزًس وِ تًارتاب پتطٍغ    ،تَلیس ا تفاّن ًاهِ جْفزض ضتتطِ ت تا تضتئِ تَضیحاتا زتیط ؾااز رطهاًسّا تلاهاز هماٍهاا
 تَلیتسی ًستضًتس    هاّیتت ّا ُ ٍ ّط چٌس تطذا پطٍغگًَِ تی تَزُ وِ تیكاطیي تاض هالا هاَجِ هٌاتغ هالا هلا تاقس ِ یس تجْف تَل

 . س زتقتٌتِ هطزم ذَتّ ٍلا ذسهات زّا قایاًا
اگاّْای تجطتیا تایس ًؿثت تًؼماز تفاّن ًاهِ تتا تاًىْتای   زؾتا تَجِ تِ هحسٍزیت هٌاتغ هالا هلا  تظْاضزتقاٌس  تیكاى زض تزتهِ

زض ظهتاى  تظ یاضتًتِ ؾتِ زضنتس تؿتْیالت      تلستم ًوایٌس تِ نَضتا وِ ٍتضسّای تَلیسی تؾااىتیي هٌاتغ جصب ؾطیؼاط  ػاهل تطتی
  . هٌاؾة تْطُ هٌس قًَس 

ٍ زض تؾطع ٍلتت ًؿتثت تتِ تىویتل     زضذَتؾت ًوَزًس زؾاگاّْای هطتَطِ  تظتلاهاز هماٍهاا پطٍغُ ّای زض ضَظُ  ٍی ّوچٌیي
 ؾاهاًِ ًیپا تلستم ًوایٌس. زض هٌكَض ٍ ػولىطز ؾِ هاِّ تاضگصتضی تطالػات 

، اًِ ًیپاُ ّا تطضٍی ؾاهحاتا زض هَضز ضًٍس تاضگصتضی پطٍغضوي تَضی آلای هحوسی هؼاٍى ؾاظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعیجٌاب 
تهَضت هجول زض ظیط  پطزتذاٌس وًِیع ّای تلاهاز هماٍهاا ٍ هیعتى پیكطرت آًْا زض ؾاهاًِ ًیپا گعتضقا زض هَضز ٍضؼیت پطٍغُ تِ 

 تِ آى پطزتذاِ قسُ تؾت :

هتا تایؿتت   تؾتت وتِ   پطٍغُ تاییس ًكسُ  5تِ تاییس ضؾیسُ ٍ زض ؾاهاًِ ًیپا پطٍغُ  32 هٌكَض پطٍغُ تلاهاز هماٍهاا 37تظ  -
 گصتضی گطزز.زض ؾاهاًِ تاضآًْا هَضز تطضؾا لطتض گیطز تا تا ضرغ هكىل 

 پتطٍغُ ّتا ی  ٍ تجتاضت   ، هؼتسى  نٌؼت ؾاظهاىپطٍغُ تظ  3تِ تطتیة قاهل ًیپا پطٍغُ ّای تاییس ًكسُ زض هٌكَض ؾاهاًِ  -
( ٍ سضی جعیطُ ًگیي تَقْطواًایٌطی هجاوغ تٌتضستث پایاًِ   زضیاًَضزیزتضُ ول تٌازض ٍ پطٍغُ تظ ت 1، (هطتَط تِ تَلیس وَز

 ها تاقٌس. ( گٌاٍُ  زّىسُ گطزقگطی تٌسض گٌاٍُپطٍغُ تظ قْطزتضی  1

 5، پطٍغُ هطتتَط تتِ تزتضُ وتل قتیالت     9ثثت ًكسُ ٍ زض ضال ٍیطتیف ها تاقس وِ  پطٍغُ زض ؾاهاًِ  16ؼستز تػولىطز  -
ِ قْطزتضی پطٍغُ هطتَط ت 1وت آب هٌطمِ تی ٍ غُ هطتَط تِ قطپطٍ 1، تجاضتٍ هؼسى  نٌؼت ٍ ؾاظهاىپطٍغُ هطتَط تِ 

 .تؾت زیلن

س ٍ زضػوتل  هٌاؾتثا ًستقتاِ تًت   ػولىطز پطٍغُ   14 ًیپا ّؿاٌس تؼستز ثثت قسُ زض ؾاهاًِ وِ زتضتی ػولىطز پطٍغُ  21تظ  -
-ظیتط ُ ول قتیالت   پطٍغُ تظ تزتض 1، تَط تِ تزتضُ ول تٌازض ٍ زضیاًَضزیپطٍغُ هط 3. تظ تیي تؼستز تلستها تًجام ًكسُ تؾت

ؾتاظی  تیؿتاگاُ پوپتاغ ضتا      ، قطوت آب هٌطمِ تی  تىویل ذط تًامتال آب ٍ تْیٌتِ   (3 زلَتضآتعی پطٍضی ؾاذت ّای 



هؿتىي   تضتستث ، وویاِ تهستز تهتام ذویٌتا  ضُ(    آتكیطیي وي زض ؾطح تؾااى( 6تضستث (، قطوت آب ٍ راضالب  هْسی
 ها تاقس.( گطزقگطی زیلن( قْطزتضی گٌاٍُ  زّىسُ گطزقگطی گٌاٍُ زّىسُطزتضی زیلن  ، قَْیاىهسزج

تضی ْتس تتِ تاضگتص   پطٍغُ ّا تیاى ًوَزًتس ٍ هاؼ  زض ذهَلزؾاگاّْا زالیل ٍ هكىالت ذَز ضت زض تزتهِ جلؿِ ّطوستم تظ هسیطتى 
وِ ؾِ ططح تَلیس وَز  تظْاضزتقاٌس، هؼسى ٍ تجاضت ؾاظهاى نٌؼتآلای ضؿیٌا ضئیؽ هحاطم  تطالػات تط ضٍی ؾاهاًِ ًیپا قسًس.

ضتوس هاًسُ تًتس.   قیویایا زتضتی پطٍتًِ تْطُ تطزتضی ّؿاٌس ٍلا تا تَجِ تِ ػسم زؾاطؾا تِ هَتز تٍلیِ ٍ ًستقاي ؾطهایِ زضگطزـ 
َض زض طتطح ّتای هتصو    ػٌتاٍیي وِ ُ ّا زض ؾاهاًِ ًیپا زضذَتؾت زتقاٌس غی تا تَجِ تِ هكىل پیف آهسُ زض ثثت هٌكَض تیي پطٍٍ

 .یاتٌسٍتضس ّای تَلیس وَز تغییط  ؾاهاًِ ًیپا تِ رؼال ؾاظی
ًیع تماضای ضصف پطٍغُ تضستث پایاًِ واًایٌطی هجاوغ تٌسضی جعیطُ ًگیي تَقتْط تتِ   هسیط ول هحاطم تٌازض ٍ زضیاًَضزی تؾااى 

آى تتا  صتض تظ تضستث پایاًِ ٍ جتایگعیٌا  ، ترعتیف لاتل تَجِ ّعیٌِ ّای ؾطهایِ گصتضی ٍ تًهطتف ؾطهایِ گزلیل تطٍظ تقىاالت رٌا
       .   زتقاٌسپطٍغُ تضستث هَ  قىي ّای ططح تَؾؼِ وٌگاى 

ِ   زض هَضز تلستهات ٍ تطًاهِ ّتای هؼاٍى هحاطم تهَض تلاهازی تؾااًستضی ًیع زض تیي جلؿِ ًیع جٌاب آلای ظضیي رط  -ؾتااز ؾتطهای

 . تاویس زتقاٌسای قاذم تؾااى تا پایاى ؾال گصتضی نحثت ًوَزًس ٍ تط تتوام پطٍغُ ّ
ّوىاضی زؾاگاّْا تا ترف ذهَنا ٍ ؾطهایِ گصتضتى  ضوي تاویس تطزض پایاى جلؿِ تؾااًستض هحاطم تا ًظطتت ٍ پیكٌْازتت ذَز 

. تیكاى زض هتَضز نتٌؼت   تؼٌَتى ولیس تَؾؼِ نحثت وطزًسهَضَع تؿْیل گطی  زض تهط ؾطهایِ گصتضی، تطَض ٍیػُ زض هَضزهكااق 
-تِ نٌایغ پاییي زؾاا ٍ هیتاى  تی  تَجِ ٍیػُ تاویس زتقاٌس تا ،تَقْط ها تاقستؾااى پاطٍقیوا تؼٌَتى نٌؼاا وِ ذَتؾاگاُ آى 

ٍی زض تزتهِ تاویس تط تاضگصتضی هٌكتَض   زؾاگاّْا لطتض گیطز.هسیطتى س ًظط هتلعتهات تَؾؼِ  نٌؼت پاطٍقیوا ًیع زض ضتؾاایزؾاا 
غُ ّای تلاهاز هماٍهاا ٍ ػولىطزّای ؾِ هاِّ زض ؾاهاًِ ًیپا زتقاٌس ٍ تظ تزتضُ ول نٌؼت ، هؼسى ٍتجتاضت ٍ ّوچٌتیي تزتضُ   پطٍ

ول تٌازض ٍ زضیاًَضزی زضذَتؾت ًوَزًس وِ پیكٌْاز ذَز ضت تطتی تغییط ػٌاٍیي پتطٍغُ ّتای تَلیتس وتَز ٍ تؼتَیژ پتطٍغُ پایاًتِ        
ى پتطٍغُ زّىتسُ گطزقتگطی    تا تَجِ تِ ذاض  تظ هحسٍزُ قْط تَز .اهِ ضیعی تؾااى تضتئِ ًوایٌستطً واًایٌطی تِ ؾاظهاى هسیطیت ٍ

، قْطزتضی زیلن ضت رالس نالضیت الظم تطتی ؾطهایِ گصتضی زض پطٍغُ زتًؿاٌس ٍ زضذَتؾت ًوَزًس ًؿثت تِ جایگعیٌا آى ضواز زیلن
 تلستم قَز . 
   . سیضؾ اىیتِ پا لیههَتات ش يییتا شوط نلَتت ٍ تؼ  اىیجلؿِ زض پا

 

 مصوبات:

 مهلت اجرا دستگاه اجرایی شرح مصوبه ردیف

1 
-ططح ّای جْف تَلیس هاهمطض قس زؾاگاّْای تجطتیا وِ هكوَل یاضتًِ تؿْیالتا زض 

تم ًوَزُ ٍ تا تاًه ّای ػاهل ذَز تلس ًؿثت تِ تًؼماز لطتضزتز ػاهلیت  گطزًس زض تؾطع ٍلت
 رطهاًسّا تلاهاز هماٍهاا تضؾال ًوایٌس. ؾااززتیطذاًِ تِ 

 -یجْاز وكاٍضظؾاظهاى 
نٌؼت، هؼسى ٍ  ؾاظهاى
اٍضی پاضن ػلن ٍ رٌ -تجاضت

 تزتضُ ول قیالت  -ذلیج راضؼ

 تؾطع ٍلت

2 
ؾاهاًِ  زض هٌكَض تاضگصتضیًؿثت تِ وِ تا وٌَى  یازؾاگاّْاهطتَط تِ  ُپطٍغ 5 همطض قس

 .تلستهات الظم ضت تًجام زٌّس تِ هست یه ّفاِ ًٌوَزُ تًس تلستها  پایً

نٌؼت ، هؼسى ٍ  ؾاظهاى
تزتضُ ول تٌازض ٍ  -تجاضت

 گٌاٍُ یقْطزتض -زضیاًَضزی
 ّفاِ هی

3 
ًْایا گعتضـ تِ ثثت هَرك  وِ تا وٌَى یازؾاگاّْاُ هطتَط تِ پطٍغ 16همطض قس تؼستز 

تلستهات  تضی تطالػات تِ هست یه ّفاِ ًؿثت تِ تاضگص زض ؾاهاًِ ًیپا ًكسُ تًس،  ػولىطز
 الظم ضت تًجام زٌّس. 

 ؾاظهاى - التیتزتضُ ول ق
 - نٌؼت ٍهؼسى ٍ تجاضت
 -یقطوت آب هٌطمِ ت

 یقْطزتض -لنیز یقْطزتض

 ّفاِ هی



 گٌاٍُ

4 
س تا ًؿثت تِ ّای تلاهاز هماٍهاا هَظف قسً ّوِ زؾاگاّْای تجطتیا هطتثط تا پطٍغُ

 تلستهات الظم ضت تًجام زٌّس. تا پایاى ؾال ُ ّا ًوَزى پطٍغ ػولیاتا
 پایاى ؾال زؾاگاّْای تجطتیا

5 

، گَجِ رطًگا ٍ هیگَ ٍ هحهَالتا ّوچَى ذطها نازضتت هكىالت هطتَط تِ تا تَجِ تِ 
ّای ای هطتَطِ هَظف قسًس تا تا تطضؾازؾاگاّْ ،ِ تَلیس آًْا زض ؾال جاضیترعتیف ّعیٌ

ضیعی هٌاؾة جْت رطٍـ تیي هحهَالت ٍ جلَگیطی تظ هاوطض قسى ٍِ تطًاه زلیك
  تلستهات الظم ضت تًجام زٌّس.  پطٍضـ زٌّسگاىوكاٍضظتى ٍ 

 -یؾاظهاى جْاز وكاٍضظ
نٌؼت، هؼسى ٍ ؾاظهاى 
 التیتزتضُ ول ق -تجاضت

 هؿاوط

6 
پطٍغُ ّای هیاى زؾاا ٍ پاییي زؾاا  تًجام تلستهات ٍ پیگیطیْای الظم تطتی تؾامطتض

 هاٌاؾة تا قطوت ّای پاطٍقیوا زض ًاضیِ نٌؼاا زیط 
 هؿاوط نٌؼت ، هؼسى ٍ تجاضت ؾاظهاى

7 
همطض قس رطهاًستضی قْطؾااى زقاا زض تؾطع ٍلت ًؿثت تِ ّوىاضی تا تزتضُ ول قیالت 

 زض ضتتطِ تا تتوام ططح قْطن قیالتا ظیاضت تلستهات الظم ضت تًجام زّس. 
تزتضُ ول  –رطهاًستضی زقاا 
 قیالت

 تؾطع ٍلت

8 
ؾایت تظ آب ذطٍجا  پطٍضـ آضتویاْا ٍتلستهات الظم تطتی تؿطیغ زض ، پیگیطیتطضؾا ّا

 .تًجام قَزضٍز قَض پطٍضـ هیگَی 
ؾاظهاى  - التیتزتضُ ول ق
 یوكاٍضظجْاز

 هؿاوط

9 

ی تَلیس وَز قیویایا تِ ػٌَتى ططضْای تلاهاز اتا تَجِ تِ تیٌىِ ّسف تظ هؼطرا ططضْ
ي هَتز تٍلیِ ٍ ؾطهایِ زضگطزـ هماٍهاا پیگیطی ضل هؿائل ٍ هكىالت آًْا تطتی تاهی

ِ ًیپا تِ رؼال ؾاظی تغییط ًیع تطتی ثثت زض ؾاهاًؾِ ططح ػٌاٍیي تیي  تاقس همطض گطزیس ها
 . ًوایس

 نٌؼت ، هؼسى ٍ تجاضتؾاظهاى 
  ؾاظهاى هسیطیت تطًاهِ ضیعی _

- 

10 
پطٍغُ تضستث پایاًِ همطض قس تا تَجِ تِ ترعتیف لاتل تَجِ ّعیٌِ ّای ؾطهایِ گصتضی 

ٍ جایگعیٌا تِ ضصف ٍ تًهطتف ؾطهایِ گصتض ًؿثت واًایٌطی هجاوغ تٌسضی جعیطُ ًگیي 
 .زض ؾاهاًِ ًیپا تلستم قَزپطٍغُ تضستث هَ  قىي ّای ططح تَؾؼِ وٌگاى آى تا 

 - تزتضُ تٌازض ٍ زضیاًَضزی
 ؾاظهاى هسیطیت تطًاهِ ضیعی

- 

11 
گطزقگطی زیلن همطض گطزیس ُ زّىسُ غضًٍس تجطتی پطٍ تا تَجِ تِ هكىالت تَجَز آهسُ زض

 .ّا تلاهاز هماٍهاا تؾااى ضصف قَزُ تظ رْطؾت پطٍغُ ّای ؾااز رطهاًستیي پطٍغ
 - ؾاظهاى هسیطیت تطًاهِ ضیعی

 

 


