به نام خدا
سازهاى هدیریت و برناهه ریسی استاى سوناى
دبيرخانه شورای برناهه ریسی و توسعه و ستاد فرهاندهی اقتصاد هقاوهتی استاى
صورتجلسه

ؿوبسُ جلؼِ2 :ؽ42-ع ()97-1
هحل تطگعاضي :سالي جلسات یازگاض اهام(ضُ) استاًساضي

ساعت شطٍع 10:30 :صثح

تبسيخ ثشگضاسي1397/03/20 :
زعَتٌاهِ شواضُ122585 :

ساعت ذاتوِ 12:30 :

زستَض كاض جلسِ :
« -1اضائِ سیوا ٍ سٌس تَسعِ آب استاى ٍ چالش ّاي پیش ضٍ» تَسط هسیطعاهل هحتطم شطكت آب هٌطقِ اي
 -2تشطیح اقساهات اًجام شسُ تَسط ستاز فطهاًسّی اقتصاز هقاٍهتی استاى زض ضاستاي شعاض سال ( حوایت اظ كاالي ایطاًی)
 -3تطضسی هصَتات پیشٌْازي كاضگطٍُ ّاي ترصصی شیل شَضاي تطًاهِ ضیعي ٍ تَسعِ استاى
 -4سایط هَاضز

کليات:
جلؼِ هـتشن ؿَساي ثشًبهِ سيضي ٍ تَػؼِ ٍ ػتبد فشهبًذّی التلبد همبٍهتی اػتبى ثِ سيبػت جٌبة آلبي دوتش چبٍؿی اػتبًذاس
ٍ سئیغ هحتشم جلؼِ ٍ ثب حضَس اػضب ٍ هذػَيي هحتشم دس هحل ػبلي جلؼبت يبدگبس اهبم (سُ) اػتبًذاسي تـىیل گشديذ.
پغ اص تالٍت آيبتی چٌذ اص والم ا ...هجیذ ،جناب آقای هالکی سئیغ هحتشم ػبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي اػتبى ٍ دثیش
جلؼِ ضوي خَؽ آهذگَيی ٍ آسصٍي لجَلی عبػبت ٍ ػجبدات اػضب ٍ هذػَيي هحتشم حبضش دس جلؼِ ،ضوي لشائت دػتَس وبس جلؼِ ثش
جزة اػتجبستوله داسائی ٍ ػشهبيِ اي ػبل  1396تَػظ هذيشاى هحتشم دػتگبُ ّبيی اجشايی تبویذ ًوَدُ ٍ فشهَدًذ دػتگبُ ّب ثبيذ
اّتوبم ثیـتشي ثش جزة اػتجبسات توله داسايی تب پبيبى تیشهبُ ػبل جبسي داؿتِ ثبؿٌذ .ايـبى ّوچٌیي اصهذيشاى هحتشم دػتگبُ ّبيی
اجشايی اػتبى خَاػتٌذ وِ دس جلؼبت ػتبد فشهبًذّی التلبد همبٍهتی ،ثشًبهِ ّبي هشتجظ ثب التلبد همبٍهتی دػتگبُ اجشايی خَد سا ثشاي
اسائِ آهبدُ ًوبيٌذ.
دس ساػتبي اجشاي دػتَس جلؼِ اٍل ،جناب آقای حيدریاى هذيشػبهل هحتشم ؿشوت آة هٌغمِ اي اػتبى ثِ تـشيح ػٌذ
تَػؼِ آة اػتبى دس لبلت هَضَػبت صيشپشداختٌذ:
-

روش اػٌبد ثبال دػتی تذٍيي ػٌذ
هحذٍدُ تحت پَؿؾ ٍ ػولىشد ؿشوت
ًگشؽ ولی ثِ ٍضؼیت هٌبثغ آة اػتبى ػوٌبى
ٍضؼیت هلبسف هٌبثغ آة ػغحی ٍ صيشصهیٌی
ٍضؼیت ثبسؽ ٍهٌبثغ آة اػتبى
ٍضؼیت چبُ ّبي اػتبى
همبيؼِ ٍضؼیت ثبسًذگی ػبل آثی  96-97ثب ػبل لجل
ٍضؼیت ػفشُ ّبي آة صيشصهیٌی (آثخَاًْبي) اػتبى ػوٌبى
ٍضؼیت تبػیؼبت دس دػت ثْشُ ثشداسي
چبلؾ ّب ٍ هحذٍديت ّبي تبهیي آة دس اػتبى ػوٌبى
اًتظبسات ٍ پیـٌْبدات دس ثخؾ ّبي هختلف

دس ساػتبي دػتَس وبس دٍم جلؼِ جناب آقای سالهتی هذيشول هحتشم دفتش اهَس التلبدي اػتبًذاسي ،اّن الذاهبت اًجبم ؿذُ
تَػظ ػتبد فشهبًذّی التلبد همبٍهتی اػتبى دس ساػتبي ؿؼبس ػبل ( حوبيت اص وبالي ايشاًی ) ثِ ؿشح ريل اسائِ گشديذ:
 هىبتجِ ػبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي دس ساػتبي الذاهبت اؿتغبل آفشيي ٍ اخز ثشًبهِ دػتگبُ ّبي اجشائی ثِ هٌظَس تحمكؿؼبس ػبل
 پیگیشي اص دػتگبّْبي التلبدي اػتبى ثؼٌَاى دػتگبُ ّبي پیـشاى هجبحج التلبدي ثِ هٌظَس اسائِ ًمغِ ًظشات ٍ جوغثٌذي پیـٌْبدات ،ساّىبسّب ٍ ثشًبهِ ّبي اجشايی دػتگبّْبي اجشايی دس ساػتبي ايجبد اؿتغبل ٍ حوبيت اص وبالي ايشاًی
 ؿٌبػبيی وبالي تَلیذ ؿذُ اػتبًذاسد دس اػتبى ثوٌظَس ؿٌبػبًذى وبالي تَلیذ ؿذُ دس ػغح اػتبى ٍ اثالؽ ثِ دػتگبّْبياجشايی هشتجظ
 پیگیشي ٍ ّوبٌّگی ثِ هٌظَس هؼشفی ثشًذّبي هؼتجش اػتبى ثِ ول وـَس تَػظ اتبق ثبصسگبًی اػتبىاداهِ جلؼِ ٍ دس اجشاي ثٌذ  3دػتَس وبس؛ پیـٌْبدات وبسگشٍُ ّبي تخللی ريل ؿَساي ثشًبهِ سيضي ٍ تَػؼِ لشائت ٍهَضَع
هَسد ثشسػی اػضبي هحتشم دس جلؼِ لشاس گشفت .
پغ اص ثشسػی پیـٌْبدات وبسگشٍُ ّب جناب آقای دکتر چاوشی اػتبًذاس ٍ سئیغ هحتشم جلؼِ ثب لشائت دػبي سٍص ثیؼت ٍ
پٌجن هبُ هجبسن سهضبى ،اػتفبدُ اصًَساًیت ايي هبُ ٍ فشكت خذهت ثِ خلك خذا سا فشكتی هغتٌن داًؼتِ ٍ اص حضَس هشدم لذسؿٌبع
اػتبى دس ساّپیوبيی سٍص لذع دس حوبيت اص هشدم هظلَم فلؼغیي ٍ تجؼیت اص همبم هؼظن سّجشي تـىش ٍ لذسداًی ًوَدًذ.
دس اداهِ سئیغ هحتشم جلؼِ تأویذ داؿتٌذ :يىی اص هْنتشيي اٍلَيتّب ٍ اػتشاتظي اكلی اػتبى ػوٌبى ،تأهیي آة هَسدًیبص هشدم
اػت وِ دس ايي خلَف اػتبى ثب چبلؾ جذي ووجَد آة هَاجِ اػت .ثٌبثشايي الصم اػت فشٌّگػبصي ثشاي وبّؾ هلشف آة دس
دػتَس وبس هذيشاى لشاس گیشد .ايـبى ثب ثیبى ايٌىِ ووجَد آة ثبيذ ثِ يه ثبٍس ّوگبًی تجذيل ؿَد تلشيح ًوَدًذ :ػذم هذيشيت كحیح دس
هلشف آة هـىالت ػذيذُاي سا دس آيٌذُ ايجبد خَاّذ وشد ٍ ثبيذ ثشاي همبثلِ ثب ايي هـىالت الذاهبت هؤحش اًجبم ؿَد.
اػتبًذاس هحتشم اػتبى ثیبى داؿتٌذ :اػتبى ػوٌبى ثب ثیؾ اص ّ 700ضاس ًفش جوؼیت حذٍد ّ 2ضاس ٍاحذ تَلیذي ٍ كٌؼتی داسد .وِ
ؿٌبػبيی ًیبصّب ٍ ظشفیتّبي هَجَد ثشاي تأهیي آة هَسدًیبص آًْب ضشٍسي اػت صيشا اػتبى ػوٌبى دس ؿشايظ ثحشاًی هؼیي پبيتخت هی
ثبؿذ ثٌبثشايي ثبيذ ًؼجت ثِ تمَيت صيش ػبختّبي هَجَد ثٍِيظُ دس حَصُ آة تَجِ خبف داؿتِ ثبؿین.
دوتش چبٍؿی اص حفش چٌذ چبُ آة جذيذ دس اػتبى ػوٌبى خجش داد ٍ فشهَدًذ :دس حبل حبضش ٍضؼیت ًبهغلَثی دس تبهیي هٌبثغ آثی
ؿْشػتبىّبي اػتبى ػوٌبى ٍجَد داسد وِ ثب ساُاًذاصي ايي چبُّب ثخـی اص هـىالت تبهیي آة سفغ هیؿَد.
سئیغ هحتشم ؿَساي ثشًبهِ سيضي ٍ تَػؼِ اػتبى خبعش ًـبى وشدًذ  :ثب تَجِ ثِ پیؾ سٍ ثَدى ػفش ٍصيشهحتشم ًیشٍ ثِ ػوٌبى،
احلبء ًیبصّب ٍ ظشفیتّبي هَجَد دس اػتبى ثشاي پیگیشي اص ٍصاست ًیشٍ دس دػتَس وبس هؼئَالى هشتجظ لشاس گیشدّ .وچٌیي سفغ هـىالت
پشٍطُّبي اًتمبل آة دساػتبى اص ديگش هَاسدي اػت وِ ثبيذ اص ٍصاست ًیشٍ پیگیشي ؿَد تب اص اتالف ػشهبيِّبي ايي اػتبى جلَگیشي ؿَد.
دس اداهِ دوتش چبٍٍؿی تأویذ ًوَدًذ دس اجشاي عشحّبي آثخَاىداسي ثشاي احیبي لٌَات اػتبى ػوٌبى اّتوبم وبفی ثِ ػول آيذ
صيشا دٍلت اص عشحّبي آثخَاىداسي ٍ آثخیضداسي حوبيت ٍيظُاي هی ًوبيذ .
دس پبيبى اػتبًذاس هحتشم اػتبى حوبيت اص وبالي ايشاًی سا ثؼٌَاى تٌْب ساّىبس هْن ثشاي سفغ تحشين ّب داًؼتٌذ ٍ ثیبى داؿتٌذ
دسػبل جبسي ؿؼبس افضايؾ كبدسات اص ػغح اػتبى ثبيذ هذًظش هذيشاى هحتشم دػتگبُ ّبي اجشايی لشاس گیشد.
پغ اص ثیبًبت اػتبًذاس هحتشم جناب آقای دکتر عسگری ػشپشػت هحتشم هؼبًٍت ّوبٌّگی اهَس التلبدي ٍ هٌبثغ اػتبًذاسي
ثب تأویذ ثش تَلیذ ثؼٌَاى پیؾ ؿشط التلبد همبٍهتی ثیبى داؿتٌذ :تَلیذ ثبػج ايجبد اؿتغبل هی ؿَد ٍدس ثبصاس تَلیذ وٌٌذگبى ثبيذ حوبيت اص
وبالي ايشاًی هذًظش لشاس گیشد .ايـبى دس ايي خلَف ثِ چٌذ ًىتِ حَل هحَس هلشف وبالي ايشاًی ثِ ؿشح ريل پشداختٌذ:
 پیـتبصي دػتگبُ ّب دسهلشف وبالّبي تَلیذي دسٍى اػتبى ٍ تَلیذ هحلَالتی وِ هـبثِ ايشاًی ًذاسد -اختلبف يه دسكذ اػتجبس ثشاي تجلیغبت وبالي ايشاًی تَػظ كذا ٍ ػیوبي اػتبى

 اجشاي ػیبػتْبي تٌظین ثبصاس ٍ هحلَالت ثب ًگبُ حوبيت اص وبال ٍ هحلَالت داخل اػتبىدس اداهِ اػضب ٍ هذػَيي هحتشم ثِ اسائِ ًظشات ٍ پیـٌْبدات خَد دس استجبط ثب دػتَس وبس ّبي اسائِ ؿذُ اػالم ًوَدُ ٍ هلَثبت صيش
هَسد تأيیذ اػضبي هحتشم لشاس گشفت.
مصوبات جلسه:
 -1هقطض گطزیس هَضَع صطفِ جَیی  10زضصسي زض هصطف آب كشاٍضظي زض سال جاضي تَسط ازاضُ كل جْاز
كشاٍضظي استاى زض زستَض كاض قطاض گطفتِ ٍ سایطزستگاُ ّاي هطتثط استاى زض ایي ذصَص اقساهات الظم ضا تعول
آٍضًس.
 -2هقطض گطزیس اٍلَیتْاي ظیط تطاي حوایت اظ كاالي ایطاًی زض زستَض كاض زستگاُ ّاي اجطائی قطاض گیطز:

 -1-2حوبيت ٍ الگَػبصي اص تَلیذوٌٌذگبى ٍػشضِ وٌٌذگبى هَفك وبالي ايشاًی ثب اػتفبدُ اص ظشفیت وبسگشٍُ ّبي تخللی
ري سثظ ( ػبصهبى كوت ٍجْبد وـبٍسصي )
 -2-2تمَيت استجبط داًـگبُ ثب كٌؼت ٍحوبيت اص پبسن ّبي ػلن ٍفٌبٍسي ٍ هشاوض سؿذ اػتبى ثِ هٌظَس استمبء ػغح فٌبٍسي
تَلیذ وبالّبي داخلی ،ثب ثْشُگیشي اصظشفیت وبسگشٍُ پظٍّؾ ،فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي اػتبى ( .اػتبًذاسي ػوٌبى )
 -3-2تأهیي هٌبثغ ،سفغ هَاًغ ٍتؼْیل جْت استمبي تَاى تَلیذ وبالّبي داخلی ثب اػتفبدُ اص ظشفیت وبسگشٍُ تؼْیل ٍ سفغ
هَاًغ تَلیذ اػتبى ( .ػبصهبى كوت )
 -4-2حوبيت اص استمبء اػتبًذاسدّبي تَلیذ وبالي ايشاًی هغبثك ثب اػتبًذاسدّبي جْبًی ثب سٍيىشد تَلیذ هحلَالت كبدساتی ثب
اػتفبدُ اصظشفیت وبسگشٍُ اػتبًذاسدػبصي ٍ تَػؼِ كبدسات اػتبى ( اػتبًذاسد ٍ ػبصهبى كوت )
ّ -5-2وبٌّگی ٍحوبيت اصػشضِ وبالّبي ايشاًی دس ثبصاسّب ٍ هشاوض فشٍؽ هحلی ٍ هٌغمِ اي دسلبلت ثشگضاسي ًوبيـگبُ ّبي
داخلی ٍخبسجی ( ػبصهبى كوت  ،ػبصهبى جْبد وـبٍسصي ٍ اتبق ثبصسگبًی )
 -6-2صهیٌِ ػبصي رٌّی ٍ فشٌّگی ثشاي الـبس هختلف جبهؼِ ( اص لجیل ثش پبئی هؼبثمبت فشٌّگیٌّ ،شي ٍ ٍسصؿی) دس ساػتبي
تغییش الگَي هلشف ٍ" ػبخت ايشاى" ثب اػتفبدُ اصظشفیت ؿَساي فشٌّگ ػوَهی ( .اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی )
 -7-2اتخبر تذاثیشالصم ثِ هٌظَس اجشايی ؿذى تلَيت ًبهِ ّبي ّیئت دٍلت ثب هَضَع "هوٌَػیت خشيذ وبالّبي خبسجی ( اػن
اص وبالي ػبختِ ؿذُ ،لغؼبت ،هلضٍهبت ،تجْیضات ٍ غیشُ تحت ّش ػٌَاى ) داساي هـبثِ داخلی" ٍ هؼشفی وبالّبي داخلی
داساي ویفیت ثبال جبيگضيي ٍاسدات وبالّبي خبسجی ( ػبصهبى كوت  ،اداسُ ول اهَس التلبدي ٍ داسايی )
 -8-2اتخبر تذاثیشالصم ثِ هٌظَسافضايؾ ثْشُ ٍسي ػَاهل تَلیذ ( ًیشٍي وبس ٍ ػشهبيِ ) جْت هذيشيت ّضيٌِ ٍ استمبي ویفیت
ثب ّذف افضايؾ سلبثت پزيشي وبالي تَلیذ داخل ( .ػبصهبى كوت  ،اتبق ثبصسگبًی )
 -9-2ووه ثِ ٍاحذّبي تَلیذي ( ثٌگبُ ّبي التلبدي ) ثِ هٌظَس ًَػبصي ٍ ثبصػبصي خغَط تَلیذ ( .ػبصهبى كوت )
 -10-2فشاّن ًوَدى صهیٌِ تَلیذ وبالي ايشاًی ثب ًبم ٍ ًـبى ثشتشتجبسي ( ػبصهبى كوت  ،اتبق ثبصسگبًی )
 -11-2حوبيت جذي ٍػولی اص ؿشوت ّبي داًؾ ثٌیبى ٍووه ثِ ًوًَِ ػبصي ٍ تجبسي ػبصي ايذُ ّب ( .پبسن ّبي ػلن ٍ
فٌبٍسي اػتبى )
 -12-2ثشخَسد لبًًَی ثب تَلیذ وٌٌذگبى وبالّبي فبلذویفیت ،ثب اػتفبدُ اصظشفیت وبسگشٍُ اػتبًذاسدػبصي ( اداسُ ول اػتبًذاسد )
 -13-2اتخبر ػیبػتّبي حوبيتی ثِ هٌظَستؼْیل دس خشيذ وبالي ايشاًی ( وویؼیَى ّوبٌّگی ثبًىْبي اػتبى )
 -14-2تـذيذ ًظبست ٍ ثبصسػی ثش ثبصاس ثِ هٌظَس وٌتشل لیوتْب ٍ ثشًبهِ سيضي ٍاتخبر تذاثیش الصم ثِ هٌظَس اسائِ خذهبت پغ اص
فشٍؽ ثشاي وبالي ايشاًی ثب سٍيىشد احتشام ثِ حمَق هلشف وٌٌذُ ،ثب ثْشُ گیشي اصظشفیت وبسگشٍُ ػتبد تٌظین ثبصاس اػتبى (
ػبصهبى جْبد وـبٍسصي )
 -15-2حوبيت اص كٌبيغ تجذيلی  ،تىویلی  ،افضايؾ ظشفیت ٍ ايجبد صًجیشُ ّبي تَلیذ دس لبلت خَؿِ ّبي كٌؼتی ( ػبصهبى
كوت )
 -16-2گؼتشؽ عشح هْبست آهَصي جَاًبى دس ساػتبي ايجبد ٍ گؼتشؽ هـبغل خبًگی ( اداسُ ول فٌی ٍ حشفِ اي )
 -17-2الذاهبت الصم ثِ هٌظَس ثْجَد ؿبخق فضبي وؼت ٍ وبس دس اػتبى ( اداسُ ول اهَس التلبدي ٍ داسايی )

 -3هقطضگطزیس زستگاُ ّایی اجطایی هطتثط تا ایجاز اشتغال ضٍستایی ٍ تا تَجِ تِ هیعاى سْن استاى ،حساكثط تا پایاى
تیطهاُ سال جاضي ًسثت تِ شٌاسایی ،تطضسی ٍ اعطاي تسْیالت تِ پطٍغُ ّاي اشتغال ظا اقسام الظم تعول آٍضًس.
 -4جصب اسٌاز ذعاًِ زض تاضید سطضسیس  97/04/31زض ظهیٌِ تٌس «ٍ» ٍ تاضید  97/05/08زض ظهیٌِ تٌس «ُ» هَضز تاكیس
قطاضگطفت.
 -5تا تَجِ تِ ضطٍضت ساهاًسّی پساب فاضالب شْط سوٌاى ٍ جلَگیطي اظ ّسض ضفت آى  ،هقطض گطزیس ایٌوَضَع زض
اسطع ٍقت تعییي تکلیف گطزز.
 -6هَضَع پیشٌْازات كاضگطٍُ اهَض ظیطتٌایی ٍ شْطساظي هَضخ  1397/03/03تا ضعایت كلیِ هَاضز هٌسضج زض
پیشٌْازات كاضگطٍُ هصكَض هَضز تطضسی ٍ تصَیة اعضا قطاض گطفت:

 -6-1تؼییي وبسثشي جْت احذاث ًیشٍگبُ خَسؿیذي ثِ ظشفیت  10هگبٍات دساساضی هٌبثغ هلی پالن  2اكلی ثخؾ 6
ؿْشػتبى ؿبّشٍد هَػَم ثِ ثیبسجوٌذ ثِ هؼبحت حذٍد ثیؼت ّىتبس
 -6-2تؼییي وبسثشي جْت احذاث ٍاحذ پشٍسؽ هبّیبى ػشدآثی دس اساضی هلی پالن  11/77اكلی ثخؾ  10ؿْشػتبى
ؿبّشٍد هَػَم ثِ تبؽ ثِ هؼبحت  476هتشهشثغ
 -6-3تؼییي وبسثشي تفشيحی -گشدؿگشي جْت احذاث اوَ ووپ گشدؿگشي ( هٌغمِ تَساى) دس اساضی هٌبثغ هلی پالن 66
اكلی ثخؾ  6ؿبّشٍد هَػَم ثِ گیَس ثِ هؼبحت حذٍد چْبس ّىتبس
 -6-4تؼییي وبسثشي حول ًٍمل ٍ اًجبسداسي جْت احذاث اًجبس هَاد هؼذًی دس اساضی هٌبثغ هلی پالن  227اكلی ثخؾ 5
ؿْشػتبى ػشخِ هَػَم ثِ هبسآة ثِ هؼبحت حذٍد پبًضدُ ّىتبس
 -6-5تؼییي وبسثشي جْت احذاث ًیشٍگبُ خَسؿیذي ثِ ظشفیت  700ویلَ ٍات دس اساضی هٌبثغ هلی پالن  3ثخؾ  5ؿْشػتبى
ػشخِ هَػَم ثِ ؿشلی لبدسآثبد ثِ هؼبحت حذٍد ّ 1،3ىتبس
 -6-6تؼییي وبسثشي جْت احذاث ًیشٍگبُ خَسؿیذي ثِ ظشفیت  700ویلَ ٍات دس اساضی هٌبثغ هلی پالن  3ثخؾ 5
ؿْشػتبى ػشخِ هَػَم ثِ عشُ ثِ هؼبحت حذٍد ّ 1،3ىتبس
 -7هَضَع پیشٌْاز كاضگطٍُ آهایش  ،آهاض ،هحیط ظیست ٍ تَسعِ پایساض هَضخ  1397/03/09تا ضعایت كلیِ هَاضز
هٌسضج زض پیشٌْاز كاضگطٍُ هصكَض هَضز تطضسی ٍتصَیة اعضاي هحتطم شَضا قطاض گطفت:

 -7-1ثب تَجِ ثِ هفبد ثٌذ ًْ 5ویي كَستجلؼِ ؿَساي ثشًبهِ سيضي ٍ تَػؼِ اػتبى دسػبل  « 1396اػٌبد تَػؼِ التلبدي ٍ
اؿتغبلضايی سٍػتبّبي رشن و عبداهلل آباد » اص تَاثغ ؿْشػتبى داهغبى ،پیـٌْبدي وبسگشٍُ آهبيؾ ،آهبس ،هحیظ صيؼت ٍ تَػؼِ
پبيذاس  ،دس جلؼِ هغشح ٍهَسد تلَيت اػضبي ؿَسا لشاس گشفت.

