
 سوِ تعالیاب

 جلسِ ستاد فرهاًدّی اقتصاد هقاٍهتی استاى بَشْر
 

 ساعت 2 هست ظهاى جلؿِ: 01  ؾاػت جلؿِ: 30/9/99  تاضید جلؿِ:

 زؾتَض واض جلؿِ:
o گعاضـ آذطیي ٍضؼیت پطٍغُ ّای التهاز هماٍهتی ؾال جاضی تَؾظ زؾتگاّْای اجطایی ٍ زتیطذاًِ ؾتاز 

o  1398التهاز هماٍهتی اؾتاى ٍ قْطؾتاى ّا زض ؾال گعاضـ ػولىطز ؾتاز فطهاًسّی 

o ؾایط 

 

ضٍظ یىكٌثِ  هَضخ  10جلؿِ ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی اؾتاى تَقْط زض ؾاػت  26/9/99هَضخ  509479پیطٍ زػَتٌاهِ قواضُ 
ٍ ا... هجیس تِ ضیاؾت جٌاب آلای گطاًٍس اؾتاًساض هحتطم ٍ تا حضَض اػضاء زض هحل ؾالي وَثط اؾتاًساضی تا تالٍت آیاتی اظ والم 30/9/1399

تطگعاض گطزیس. زض ایي جلؿِ اتتسا آلای زضٍیكی ضئیؽ هحتطم ؾاظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ٍ اضتثاط ٍتیٌاضی تا فطهاًساضاى زّگاًِ اؾتاى 
 زؾتَض واض جلؿِ ضا تِ تطتیة  هَضز تحث لطاض زازًس.  زتیط ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی

اًجام ایكاى ضوي تكىط اظ حضَض ٍتیٌاضی فطهاًساضاى هحتطم قْطؾتاى ّا زض جلؿِ ّوچٌیي اظ ظحوات ٍ پیگیطی ّای فطهاًساضاى جْت 
زض ازاهِ گعاضـ ػولىطز ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی اؾتاى ٍ واضگطٍُ التهاز  لسضزاًی ًوَزًس.  98زض ؾال  یالتهاز هماٍهت یپطٍغُ ّا

ػولىطز ههَتات ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی زض ،  98هماٍهتی قْطؾتاى ّا زض ظهیٌِ پیكطفت فیعیىی پطٍغُ ّای التهاز هماٍهتی ؾال 
تِ قطح شیل  هاض ٍ اعالػاتظ جٌاب آلای هحوسی هؼاٍى هحتطم  آتَؾٍ ٍضؼیت الساهات ٍ جلؿات تطگعاض قسُ زض قْطؾتاًْا  1398ؾال 

 اضائِ قس: 

 89حیي سال  - 89ابتدای سال ) تِ تفىیه زؾتگاُ اجطاییی التهاز هماٍهتی اّ پطٍغُپیكطفت فیعیىی ػولىطز ٍ گعاضـ   -

 (  89سال اًتْای   -

هصَبات اًجام  - هصَبات اًجام شدُ)ّای التهاز هماٍهتی تِ تفىیه زؾتگاُ اجطایی  پطٍغُ جلؿات ٍ ههَتاتگعاضـ   -

  ( سایر  -هصَبات عدم حصَل ًتیجِ علیرغن پیگیری   -هصَبات در دست اقدام   -ًشدُ 

آب ٍ  -عوَهی، هالی ٍ بَدجِ اهَر -اهَر باًکیهَضَع ) تِ تفىیهپطٍغُ ّای التهاز هماٍهتی تمؿین تٌسی ههَتات  -

 (زیست هحیط -کشاٍرزی ٍ هٌابع طبیعی -صٌعت ٍ هعدى -شیالت ٍ آبسیاى -خدهات ٍ بازرگاًی -فاضالب

 شْرستاى بِ تفکیکپطٍغُ ّای التهاز هماٍهتی پیكطفت فیعیىی گعاضـ ػولىطز ٍ  -

ّای هیساًی پطٍغُ ّای التهاز هماٍهتی ؾال اظ تاظزیسگعاضقی  زتیطذاًِ ؾتاز فطهاًسّی التهاز هماٍهتی هحتطم آلای اهیطی واضقٌاؼؾپؽ 
  تِ قطح شیل اضائِ ًوَزًس : جاضی 
 هكىل زاض یا تسٍى هكىل( -)فؼال یا ضاوس 28/8/1399گعاضـ ػولىطز ٍ پیكطفت پطٍغُ ّا تا تاضید  -

 گعاضـ تیاى هكىالت پطٍغُ ّا ٍ پیگیطی ّای هطتَط تِ آًْا اظ زؾتگاّْای اجطایی -
ضوي تماضای پاؾرگَیی هسیطاى زؾتگاّْای اجطای زض هَضز پطٍغُ ّای ضاوس ٍ هكىل زاض التهاز  اؾتاًساض هحتطمزض پایاى جلؿِ 

ٍ اتوام  تهكىالؾطیغ ضفغ زؾتگاّْای اجطایی ًؿثت تِ اًتظاضات ذَز ضا اظ پیگیطی هماٍهتی تا اضائِ ًظطات ٍ زیسگاّْای هٌغمی ٍ ػولی 
   .تؼییي ههَتات شیل تِ پایاى ضؾیس تا شوط نلَات ٍجلؿِ زض پایاى  .ًس. ایكاى ّوچٌیي تیاى ًوَزًسوَزپطٍغُ ّای التهاز هماٍهتی تیاى ً

 

 

 

 



 هصَبات:

 هْلت اجرا دستگاُ اجرایی شرح هصَبِ ردیف

1 

ّای التهاز ّا ٍ عطحّای اجطایی زض ضاتغِ تا ًحَُ پیكطفت پطٍغُػولىطز زؾتگاُ
تَؾظ زتیطذاًِ ؾتاز التهاز هماٍهتی  98ؾال  گصاضیهماٍهتی هغاتك تا ّسف

آتی ؾتاز اضائِ قَز ٍ هؼاًٍت هحتطم  اتزض جلؿاؾتاى هَضز اضظیاتی لطاض گطفتِ ٍ 
ّایی وِ ػولىطز هٌاؾة ّواٌّگی اهَض التهازی اؾتاًساضی زض ضاتغِ تا زؾتگاُ

شیطتظ زض ّای هَضز ًظط، هَضَع ضا تِ هطاجغ اًس، ػالٍُ تط تصوط تِ زؾتگاًُساقتِ
 هطوع هٌؼىؽ ًوایٌس.

ضیعی ؾاظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ
ٍ هؼاٍى ّواٌّگی اهَض 

 التهازی اؾتاًساضی

جلؿِ آیٌسُ 
 ؾتاز

2 

ای تا هؿؤٍلیت هؼاٍى هحتطم ّواٌّگی اهَض التهازی همطض قس زض وویتِ
ّای اجطایی هطتثظ، ههَتات اجطا اؾتاًساضی ٍ تا حضَض زتیطذاًِ ؾتاز ٍ زؾتگاُ

ّای هَضز ًیاظ زض زؾت پیگیطی ٍ تسٍى ًتیجِ ٍ ّوچٌیي الساهات ٍ پیگیطی ًكسُ،
 آتی ؾتاز اضائِ قَز. ٍ اؾتاًی، تطضؾی ٍ ًتیجِ زض جلؿات زض ؾغح هلی

هؼاٍى ّواٌّگی اهَض 
 التهازی اؾتاًساضی

 زٍ ّفتِ

3 
قَض ًاهِ تأهیي زائوی تطق قْطن قیالتی ضٍزهمطض قس هَضَع اجطای تفاّن

ای فاضؼ ٍ تىویل قثىِ زاذلی ؾایت پیگیطی عطیك قطوت تطق هٌغمِقوالی اظ 
 قَز.

هؼاٍى ّواٌّگی اهَض ػوطاًی 
اؾتاًساضی، هؼاٍى ّواٌّگی 

اهَض التهازی اؾتاًساضی، ازاضُ 
-ول قیالت، قطوت قْطن

ّای وكاٍضظی ٍ قطوت 
 تَظیغ ًیطٍی تطق

 زض اؾطع ٍلت

4 
گصاضی زض قْطن نٌایغ پاییي ؾطهایِپیگیطی ّای الظم زض ذهَل همطض قس 

 زؾتی پتطٍقیوی زض قْطؾتاى زیط نَضت پصیطز.
ؾاظهاى نٌؼت، هؼسى ٍ 

 تجاضت
 زض اؾطع ٍلت

5 

قْطؾتاى  -قْطؾتاى هٌترة زض وكَض 31همطض  گطزیس زض ضاؾتای عطح  تَؾؼِ 
تِ هٌظَض ترهیم ذَضان ٍ ؾایط هؿایل هطتثظ تا  -گٌاٍُ زض اؾتاى تَقْط

ای پیكٌْازی اؾتاى، جْت تكىیل جلؿِ تا ٍظاضت نٌؼت، ّاجطایی قسى عطح
 هؼسى ٍ تجاضت تا حضَض اؾتاًساض هحتطم ّواٌّگی قَز.

ؾاظهاى نٌؼت، هؼسى ٍ 
 تجاضت

 زض اؾطع ٍلت

6 

ض زؾتی پتطٍقیوی ز ّىتاضی نٌایغ پاییي 1000همطض قس هَضَع اجطای ظٍى 
اضاضی ٍاگصاضقسُ  )ػؿلَیِ( ٍ تؼییي تىلیفهٌغمِ ٍیػُ التهازی اًطغی پاضؼ 

گصاضی پیگیطی الظم اًجام گیطز ٍ هَاضزی وِ پیگیطی ٍیػُ اظ عطیك جْت ؾطهایِ
 ٍظاضت ًفت ضطٍضت زاضز، تِ اؾتاًساضی اػالم قَز. 

ؾاظهاى هٌغمِ ٍیػُ التهازی 
 اًطغی پاضؼ

 زض اؾطع ٍلت

7 

 همطض قس تَؾظ حَظُ هؼاًٍت ّواٌّگی اهَض التهازی اؾتاًساضی تطـ قْطؾتاًی
تطزاضی ٍ ًظاضت تط ؾتاز اجطایی فطهاى حضطت اهام )ضُ( جْت تْطُ عطح 1600

ّا زض اذتیاض اًجام هطاحل هؿایل اجطایی ٍ ضؾیسگی تِ هكىالت احتوالی آى
 ّا لطاض گیطز.فطهاًساضاى قْطؾتاى

هؼاٍى هحتطم ّواٌّگی اهَض 
التهازی اؾتاًساضی، 

 ّافطهاًساضی
 زض اؾطع ٍلت

8 

تطزاض عطح تحَل وكاٍضظی زض ضؾاًی تِ وكاٍضظاى تْطُهٌظَض اعالعهمطض قس تِ 
ّىتاضی ؾؼسآتاز زض ظهیٌِ هؿایل فٌی ًؿثت تِ تطگعاضی جلؿات  2400فاظ 

ّای هٌغمِ اػن اظ قَضای اؾالهی، هؼتوسیي هحلی ٍ تَجیْی ٍ تطٍیجی تا تكىل
ا تطضؾی تا تّوچٌیي زض ّویي ظهیٌِ جْازوكاٍضظی هَظف قس  ... السام قَز.

)تا تَجِ تِ هكىالت پیف آهسُ زض  جْت اجطایی ًوَزى عطح تحَلتیكتطی 

 زض اؾطع ٍلت ؾاظهاى جْاز وكاٍضظی



، عطح هصوَض ضا ػولیاتی ًوایٌس یا تؼییي تىلیف تسٍى افعایف اػتثاض ترف ؾؼسآتاز(
  وٌٌس. 

9 
حول همطض قس زض ضاتغِ تا عطح آتكیطیي وي ؾیطاف هَضَع تؿطیغ زض تطذیم ٍ 

ٍ تأهیي تؿْیالت اظ عطیك  24ٍ  22تِ هَلغ تجْیعات، تأهیي تطق اظ فاظّای 
 تاًه تَؾؼِ تؼاٍى پیگیطی قَز.

 قطوت آب ٍ فاضالب
 تاًه تَؾؼِ تؼاٍى

 زض اؾطع ٍلت

10 
ّای هیلیاضز تَهاى اػتثاض تِ اجطای پطٍغُ 25همطض قس تا تَجِ تِ ترهیم هثلغ 

ؾاظُ( ٍ زیلن )ؾس  20زقتی )حسٍز  ّایتاىزاضی زض قْطؾآتریعزاضی ٍ آترَاى
 ّا نَضت گیطز. زضُ اهیطی( پیگیطی الظم تطای اجطای پطٍغُ

ول هٌاتغ عثیؼی ٍ ازاضُ
 آتریعزاضی

 زض اؾطع ٍلت

11 

ای تَؾظ هؼاٍى هحتطم ّواٌّگی اهَض التهازی تا حضَض همطض قس جلؿِ
جْاز وكاٍضظی ٍ ازاضُ هؿؤٍالى تٌیاز ػلَی، فطهاًساض قْطؾتاى زقتی، ؾاظهاى 

گصاضی تٌیاز هصوَض زض ؾایت ول قیالت تِ هٌظَض تؿطیغ زض تؼییي تىلیف ؾطهایِ
پطٍضـ هیگَی ظیاضت ٍ هتؼالثاً ٍاگصاضی تِ افطاز تَهی ٍاجس قطایظ اًجام قَز ٍ 

پطٍضی تَؾظ ؾاظهاى جْاز ّای آتعیًاهِ ٍاگصاضی اضاضی تِ عطحیا عثك ًظام
 هی ٍاجس قطایظ ٍاگصاض گطزز.وكاٍضظی تِ افطاز تَ

هؼاٍى هحتطم ّواٌّگی اهَض 
 التهازی اؾتاًساضی

 زض اؾطع ٍلت

12 
ّىتاض تالیواًسُ ظهیي هَضز ًیاظ هجتوغ تاظیافت  6زض ٍاگصاضی همطض قس 

ّیسضٍوطتٌی جاهس ٍ هایغ قْطی ٍ نٌؼتی ٍ تثسیل تِ فطآٍضزُ ّای ًفتی )قطوت 
 تٌیاى زضیٌِ ؾیاُ( تؿطیغ قَز.زاًف

ؾاظهاى هٌغمِ ٍیػُ التهازی 
 اًطغی پاضؼ

 زض اؾطع ٍلت

13 
ّا ّای التهاز هماٍهتی قْطؾتاىّا ٍ پطٍغُهمطض قس گعاضـ الساهات ٍ عطح

ّا تِ نَضت حضَضی یا ٍتیٌاض زض جلؿات ٍیػُ ؾتاز تَؾظ فطهاًساضاى قْطؾتاى
 . قْطؾتاى( اضائِ ٍ تطضؾی قَز 2فطهاًسّی التهاز هماٍهتی )زض ّط جلؿِ 

ضیعی ؾاظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ
 ّاٍ فطهاًساضی

 اظ ّفتِ آیٌسُ

14 
ّای ههَب التهاز هماٍهتی ّای تٌسضی اؾتاى )اػن اظ پطٍغُهؿایل اجطایی پطٍغُ

ّای ؾاحلی تِ نَضت جسی پیگیطی ّای زض حال اجطا( زض قْطؾتاىٍ ؾایط پطٍغُ
 ّا هطتفغ گطزز.ٍ هَاًغ ٍ هكىالت آى

 ٍ زضیاًَضزی ول تٌازضازاضُ
تِ نَضت 

 هؿتوط

 
 


