اﺑﻼغ ﺗﮑــﺎﻟﯿﻒ و ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی
اوﻟـﻮﯾﺖدار  ۱۰دﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾـﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎل ۹۶
][ad_1
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان:
ردﯾﻒ
۱

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه
ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی رﺳﺎﻧﻪای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و
اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و اﺟﺮای آن

ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان:
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

۱

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ

وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت:
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

۱

ﺗﻘﻮﯾﺖ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺮد ،ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ
ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

۲

ﺗﮑﻤﯿﻞ و راه اﻧﺪازی ﭘﻨﺠﺎه ﻃﺮح ﻣﻬﻢ و ﻣﻠﯽ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر:
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

۱

ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار در دﺷﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ

وزارت ﮐﺸﻮر:
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

۱

ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮔﻦ ﺑﺮای ﻣﺘﺮوﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ

وزارت ﻧﻔﺖ:

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

۱

اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻏﺮب
ﮐﺎرون و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۳۵۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز

۲

اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن )اداﻣﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺮاﺳﺮی(
اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ازدﯾﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ) (EOR/IORدر  ۲۰ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی

۳

ﺷﺎﻣﻞ  ۵۲ﻣﺨﺰن ﺑﺎ  ۹داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد
ﺑﺴﺘﺮ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎنی ﻓﻨﺎوری از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی  E&Pدر راﺳﺘﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری

۴

ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ۹۰۰ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺪﯾﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺮزی

۵

 ۳۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ و ﮔﺎزﺧﯿﺮ و ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر

۶

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﻢ واﺣﺪ درﺻﺪ ﻫﺪررﻓﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﮔﺎز ﻓﺮآورش ﺷﺪه
ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ  ۳۰۰۰دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس

۷

ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺎزﺳﻮز
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ

۸

ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎزی  ۵۰۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﮐﺸﻨﺪه ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﻻی
 ۱۰ﺗﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ

۹

ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ  ۲۰۰۰۰ﺗﺎﮐﺴﯽ و ون ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ

۱۰

ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ  ۳۰۰۰۰ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

۱۱

ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮق دار ﮐﺮدن  ۱۰۰۰۰ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه و ﺗﻠﻤﺒﻪ آب
ﮐﺸﺎورزی -ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۲ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ

وزارت ﻧﯿﺮو:
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

۱

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از %۱۰

۲

ﻧﺼﺐ  ۵۰۰۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آب و ﺑﺮق )ﻃﺮح ﻓﻬﺎم( و ۷۰۰۰
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﻮر ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺮ روی ﭼﺎهﻫﺎ و ﻧﺼﺐ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮ روی  ۷۰۰اﯾﺴﺘﮕﺎه

۳

ﭘﺮ و ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻧﻤﻮدن  ۱۵۰۰۰ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ و
ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ

۴

۵

ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﺣﺪاث ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۴۰۰۰ﻣﮕﺎوات
ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﯿﺶ از  ۴۲۱۹ﻣﮕﺎوات ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ
) ۳۰۰۰ﻣﮕﺎوات ﺣﺮارﺗﯽ ۴۱۹ ،ﻣﮕﺎوات ﺑﺮﻗﺂﺑﯽ ۲۰۰ ،ﻣﮕﺎوات ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه و  ۶۰۰ﻣﮕﺎوات اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ(

۶

ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﺣﺪاث  ۲۰۰۰ﻣﮕﺎوات ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ﺣﺮارﺗﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

۷

ﻧﺼﺐ  ۳۰۰ﻫﺰار ﮐﻨﺘﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮق )ﻃﺮح ﻓﻬﺎم(

۸

آﺑﮕﯿﺮی و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح  ۹ﺳﺪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ آب  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ )آبﻫﺎی ﻣﺮزی(

۹

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از  ۷۰۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﺻﻠﯽ
)آبﻫﺎی ﻣﺮزی(

۱۰

آﺑﮕﯿﺮی و ﯾﺎ اﻓﺘﺘﺎح  ۸ﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن  ۸۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ)ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب( )آبﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺮزی(

۱۱

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از  ۱۰۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﺻﻠﯽ
)آبﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺮزی(

۱۲

ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ۱۰۰۰روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۸۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ

۱۳

ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از  ۲۳ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
 ۴۲۱۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪروز

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

۱۴

واﮔﺬاری  ۲۰ﭘﺮوژه آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎی ROT،
 BOT، BOOو ﺑﯿﻊﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

* اﺟﺮای ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ »دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی« ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 (۱ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ »دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺠﺮی« ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ و در ﭼﺎرﭼﻮب »ﻧﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﭘﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ« اﺟﺮا و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ از زﻣﺎن
اﺑﻼغ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه »دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی« ،ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای
(۲
ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﺎون و ﯾﺎ
ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﻫﻢﺗﺮاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی اﻗﺪام و ﺑﻪ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (۳ﻣﺠﺮی ﻣﻨﺼﻮب از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم »دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی« ،ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮوژهﻫﺎ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺸﻮر ﭘﺮوژه ﻣﻨﺪرج در »ﻧﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﭘﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ«» ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ« ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (۴ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه »دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﺮی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺘﺒﺎرات،
وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی ،ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻃﺒﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﺼﻮب اﺟﺮا
ﺷﻮد.
» (۵دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺠـﺮی« ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫـﺎﻧﻪ ﮔﺰارش اﻗـﺪاﻣﺎت
ﺑﻪﻋﻤﻞآﻣﺪه ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﭼﺎرﭼﻮب
»ﻧﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﭘﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ« و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺼﻮب
ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
* ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻧﻈﺎم
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ »دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی« ﺑﺮای
»ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ«
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه »دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی« اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار
ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻣﯽ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ

* اﺟﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس »ﻧﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﭘﺎﯾﺶ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ« و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺘﺎد ،ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺼﻮب ،ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﯾﺎ
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺠﺮی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
* دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی واﺻﻠﻪ از »دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی« و
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای ﭘﺮوژه ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه
اﺟﺮا و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﺮوژه در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر »ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺘﺎد« ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
* ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺑﻼﻏﯽ
ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﮔﺰارش ﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آﻧﻬﺎ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۳۹۶.۲.۱۳ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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