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 -                                                                            پیشگفتار                                                                       

 انجام  یزیبرنامه ر یا که در قالب مدله  ییها  تیمجموعه فعال ییبه »توسعه« بعنوان هدف نها یابیدست

 نیو توسعه استان« از مهمتر یزیبرنامه ر یاست که »شورا  یالتیاز سازمان و تشک یبرخوردار ازمندیوند، نش یم

نقش   ،یری گ میمرجع تصم نیباالتر نو توسعه استان ها، بعنوا یزیبرنامه ر ی. شوراد یآ یارکان آن به حساب م

  یتوسعه در افق ها یاجراء و نظارت برنامه ها ب،یو تصو شنهادیپ  م،یو تنظ هیدر مراحل چهارگانه ته یبرجسته ا

دارد و از  یاستان یها تیها و ارجح تیبه سمت اولو ی کیزیو ف یمال  ، یانسان یها   هیسرما تیو هدا  یمختلف زمان

  یبراساس قانون اعضا زیشورا ن یکند و اعضا یدولت در استانها عمل م  ئتی ه مثابهبه  یو حقوق یلحاظ قانون

 با ییتمرکز زدا استیس یو توسعه استانها در راستا یزیبرنامه ر یباشد. شورا یدولت م  ئتیمتناظر ه

 جلسات یمهم و با برگزار  یها  تیها و اولو لیو پتانس  ازهایاستان به سمت ن یها  هیمنابع و سرما یجهت ده

 . کنند  ی در روند توسعه استانها را فراهم م عیمصوبات مختلف، موجبات تسر بیمتعدد و تصو

آن   لیذ  یتخصص ی و توسعه استان و کارگروه ها یزیبرنامه ر یمدون از عملکرد شورا  یحاضر انعکاس گزارش

ها و خط   استیاستان و در امتداد س یطیمح ی ها  یدگیچیباشد که با استناد به مطالب فوق، ضمن توجه به پ  یم

بالقوه  ی و فرهنگ ی اجتماع  ،یتصاداق یها   تیظرف یرا فراهم آورده که تمام یطیکالن کشور، شرا یها یمش

 .ببخشداستان در جهت توسعه استان بکار گرفته شده و آهنگ رشد همه جانبه استان را شدت 

   41دستور جلسه و 43، 1399جلسه در سال  10 یو توسعه استان با برگزار یزیربرنامه یشورا راستا  نیدر ا

و  یزیربرنامه یشورا لیذ  یهاکارگروهو همچنین  مصوبه داشته است که صد در صد مصوبات اجرا شده است

  267دستور جلسه و  59، 1399جلسه در سال  24 ی( جمعاً با برگزار2توسعه استان مطابق جدول شماره )

 مورد آن به اجرا در آمده است. 263مصوبه داشته است که 

 

 شایقی داود                       

 برنامه ریزی استان اردبیل  رئیس سازمان مدیریت و                                                                        
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 آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه  

  استان ها                                    
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 ها  و توسعه استان ی زیبرنامه ر ی شورا یینامه اجرا نییآ

 

 روند:  ی مشروح مربوط به کار م ی در معان  ری نامه اصطالحات ز ن ییآ  ن یدر ا  ـ 1 ماده

 1395 مصوب – توسعه کشور  ی برنامه ها دائمی  احکام قانون : قانون  –  الف

 کشور  بودجه  و برنامه سازمان: سازمان –  ب

 استان )سازمان برنامه و بودجه استان(.  ی زیو برنامه ر  تیرمدی سازمان : استان سازمان –  پ

 و توسعه استان.  ی زی برنامه ر شورای: شورا –  ت

 و توسعه استان.  یزی برنامه ر ی شورا رخانهی: دبرخانه یدب  -ث

 و توسعه استان.  ی زیبرنامه ر  ی شورا لی ذ  یتخصص  های   کارگروه: کارگروه – ج

 

 است:  ر یشورا به شرح ز ارات ی و اخت ف ی( قانون و وظا31شورا بر اساس بند )الف( ماده ) ی اعضا بترکی –  2 ماده

 ( قانون. 31مندرج در بند )ب( ماده ) ارات ی و اخت ف وظای –  الف

شورا بر اساس   برید شنهاد پی با  برنامه، –دستگاه  کی استان به تفک ی ا نهیاعتبارات هز  ع یتوز بیو تصو بررسی  –  ب

 . یمقررات و اسناد باالدست  ن،یقوان

استان با   ی ا هیسرما  ی ها  ییاعتبارات تملک دارا یپروژه ها   نیی تع ی ها  تیها و اولو است یس بیو تصو  ی بررس -پ

 شورا.  ریدب  شنهادیپ

 . ی و مقررات و اسناد باالدست نیدر چهار چوب قوان ران ی وز ئتیمحول شده از طرف ه  فی وظا ر سای –  ت
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 است:  ر یآن به شرح ز فی شورا در سازمان استان مستقر است و وظا رخانهدبی –  3 ماده

( قانون با  31( بند )الف( ماده )5جلسات شورا، مطابق تبصره ) لی تشک ی دستور کار و برنامه زمان بند  هتهی –  الف

 شورا.  س ییر  ی هماهنگ

 یی اجرا یاعضا و دستگاه ها ی جلسه برا لیهفته پس از تشک  ک یشورا حداکثر ظرف  ماتتصمی ارسال –  ب

 ربط استان.  ی ذ 

و ساالنه از عملکرد شورا و   ی فصل  ی گزارش ها هیمصوبات شورا، ته یری گیمستمر، پ  ی ابی ارز ی گزارش ها  هارای –  پ

 شورا.  یکارگروه ها و ارسال آن به استاندار و اعضا

 ب یطرح و تصو یآنها برا  ی شهرستان ها و آماده ساز ی زیبرنامه ر  تهیکارگروه ها و کم ی شنهادهایپ  بررسی  –  ت

 در شورا.  

 کارگروه ها.  کساله ی ی برنامه ها  یو هماهنگ  هیته یری گپی –  ث

 . یو مقررات و اسناد باالدست  ن یشورا در چهارچوب قوان ی از سو  یموارد ابالغ  ر سای – ج

 عملکرد شورا بر عهده سازمان خواهد بود.   یابی و ارز فی انجام وظا ی ریگی نظارت و پ ،یهماهنگ   تمسئولی –  تبصره

 

 شود:  یم  لیتشک ر یبه شرح ز یتخصص  ی شورا، کارگروه ها ف یاهداف و انجام وظا شبرد پی منظور  به –  4 ماده

 . ی گذار  هیاشتغال و سرما  ، اقتصادی کارگروه –  الف

 . ستیز  طی و مح نیسرزم شی و آما یشهر ،یر یعشا  ،یتوسعه روستا ، ییربنازی کارگروه –  ب

 سالمت، زنان و خانواده.  ،یفرهنگ  ،اجتماعی  کارگروه –  پ

 . یو نوآور فناوری پژوهش،   آموزش، کارگروه –  ت

 کنند.  جادیا ی شورا، به تناسب موضوع گروه کار بیتوانند با تصو می  ها   کارگروه –  1  تبصره

و   ن یدر شورا در چهارچوب قوان ب یدارد و پس از طرح و تصو ی شنهادیکارگروه ها جنبه پ ماتیتصم ه کلی –  2  تبصره

 مقررات مربوط، الزم االجرا است.
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مشابه   نی شورا و عناو ون، یسیکم ته، یهر گونه کارگروه، ستاد، کم ی و برگزار جاد ینامه، ا ن ییآ  ن ای ابالغ با –  3  تبصره

به جز   ی و استان یمل  یی اجرا  یآن توسط مقامات و دستگاهها   لی ذ  یشورا و کارگروه ها  فی در موضوعات و وظا

 بود.  اهد در سطح استان و شهرستان مجاز نخو  نی موراد مصرح در قوان

 

 است:  ریجلسات کارگروه ها به شرح ز  لی و نحوه تشک طشرای  –  5 ماده

ثابت کارگروه   ی موجه اعضا بت ی. در صورت غابندیشخصاً در جلسات کارگروه ها حضور  دی کارگروه با اعضای –  الف

 حضور   یدر جلسه بدون حق رأ  یکتب  یکارگروه و معرف س ییر  ی با هماهنگ ار یتام االخت  ندهی ها در جلسه، نما

 . ابند ی  یم 

)که   ی قی را به عنوان عضو ناظر و دو نفر از افراد حق استانی مرتبط نهاد  مردم  سازمان  دو  موظفند ها کارگروه –  ب

انتخاب و   انهیکارگروه، به طور سال د ییو تأ ر یدب شنهاد ی از آنها از بانوان باشد( را به عنوان صاحب نظر به پ ی کیحداقل  

 به جلسات کارگروه دعوت کنند. 

روه بر حسب موضوع دستور کار و به  کارگ  ر یمتغ یثابت، از اعضا  ی کارگروه موظف است عالوه بر اعضا بردی –  پ

 هستند.  ی حق رأ یدر جلسه دارا ر یمتغ ی کارگروه دعوت به عمل آورد. اعضا س ییر  صیتشخ

 مصوب شورا خواهد بود.  یعمل کارگروه ها طبق روش ها وه یموارد، ش رسای  در  –  ت
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 است:  ر یبه شرح ز ی گذار ه یاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد فی وظا -6 ماده

 . ی ( قانون اساس44اصل )  یکل  ی ها  استیس یاجرا ی برا ییبرنامه ها هارای –  الف

  ، یصنعت، معدن و تجارت، کشاورز  یو بخش ها یمرتبط با امور اقتصاد یبرنامه ها  یاجرا یری گپی –  ب

 توسعه.  ی و خدمات در چهارچوب برنامه ها ی گردشگر

 .ی اقتصاد مقاومت  ی مصوب ستاد فرمانده ی ها و برنامه ها استیس  ی اجرا یبرا شنهادیپ  هارای –  پ

 در سطح استان.  دار ی پا  یو رشد اقتصاد یاقتصاد  یها ان یاز جر  ت یحما یبرنامه ها هارای –  ت

 کسب و کار در سطح استان.  ی بهبود فضا یبرا ییو راهکارها  شنهادها یپ ه یارا -  ث

 استان.  ی ناخالص داخل  دیتول  شی افزا یها وه یش هارای – ج

 در سطح استان.   داریو مصرف پا  دی تول ی روش ها و الگوها جی و ترو بیترغ  یبرا یی برنامه ها  هارای – چ

 استان.  یخانوارها یاقتصاد  یساز تیو ظرف شتیمع یارتقا یبرا یی برنامه ها  هارای – ح

 . یاقتصاد ی ها  تیدر فعال  یمردم  ی مشارکت ها ش یافزا یبرا  شنهاد یپ ه یو ارا بررسی  – خ

 . یو خدمات  یکشاورز ،یمعدن  ، یدی تول ،یمختلف صنعت  یتوسعه صادرات کاال و خدمات بخش ها  ی ریگ پی –  د

 حل مشکل. یبرا ییراهکارها هیو ارا  ی و صنعت ی دیتول ی توقف واحدها ایعلل رکود   بررسی –  ذ

 و مقررات مربوط.  نیبازار کاال و خدمات در چهارچوب قوان م یامور اصناف و تنظ ی و هماهنگ  ی ریگیپ  ، یبررس -ر

 .کی و توسعه تجارت الکترون جاد یاز ا  تیحما  ی راکارها ی بررس -ز

محصوالت   دیاز تول تیو عدم حما نیسرزم شی کشت مناسب بر اساس آما  یالگو  ی و اجرا هیته ی ریگپی  – ژ

 کست.  ی خارج از الگو یکشاورز

 . ی آب در بخش اقتصاد  نهیمصرف به یری گپی  – س

در    یو دام یمحصوالت کشاورز  مهی و توسعه پوشش ب یمحصوالت بخش کشاورز  د یروند خر  بررسی  – ش

 . یتی و مقررات حما نی چهارچوب قوان
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به اقتصاد   یو تنوع بخش یکشاورز یل یو تبد  یل یتکم عیصنا  ، یدست  ع یتوسعه صنا ی برا ییراهکارها ه ارای –  ص

 . یر یو عشا یی روستا

و   یصنعت  -  ی مناطق آزاد تجار ییو اجرا یقانون یها  تیاز ظرف شتر یب ی ریبهره گ یبرا  یی ساز و کار ها ه ارای –  ض

 . یمرز ی و بازارچه ها ی اقتصاد ژهیو

 استان.  یو مهندس ی توسعه صدور خدمات فن ی برا ییبرنامه ها ه ارای –  ط

 استان.  ازیمورد ن یو درآمد  یو جذب و منابع مال  زیتجه  ن، یتأم ندیفرآ لتسهی  –  ظ

  ت یآموزش و ترب ی عال ی اشتغال و شورا یعال  یربط از جمله شورا یذ  ی عال یشوراها  ماتیتصم ی اجرا ل تسهی –  ع

 . یو مهارت  یحرفه ا ،یفن

نوپا و دانش   ی )استاارت آپ ها(، کسب و کارها انیدر کار آغاز  یگذار ه یاز سرما تیحما  ی برا ییبرنامه ها هارای –  غ

  یشهر ،یری عشا  ،ییتوسعه روستا ، ییبنا ر یکارگروه ز ی با همکار ی نیو کارآفر  دی جد  ی و توسعه کسب و کارها انیبن

 . ی و نوآور یفناور  ، و کارگروه آموزش، پژوهش ستیز ط ی و مح ن یسرزم شی و آما

  افته، یدر مناطق کمتر توسعه   ژهیمدتاشتغال به و انیبلند مدت و م ی و توسعه برنامه ها جاد یا بسترسازی  –  ف

 . دار یتوسعه و اهداف توسعه پا  یدر چهارچوب برنامه ها   یو مرز یی روستا

  ری غ ی و بخش ها ینظام بانک  ی ها و اقدامات توسعه ا ی گذار  هیهمسو کردن سرما  ی برا یی ساز و کار ها هارای – ق

 و مقررات مربوط.  نیقوان تیاستان با رعا ی اسناد توسعه ا ی ها ت یساس اولوبر ا ی دولت

  تیبا توجه به مز یمختلف اقتصاد  یدر بخش ها ی گذار ه یدر خصوص جذب سرما  شنهادیپ  هیو ارا یر یگپی  – ک

 . یو مرز یی در مناطق روستا   ژهی به و ی و رقابت ینسب  یها

مرتبط از جمله   ی سازمان ها یرفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگ  ی به شورا برا شنهادیپ  هیو ارا  بررسی  – گ

 . یات یو اداره کل امور مال یاجتماع  ن یبانک ها، اداره کل تأم

  یکار و استفاده از آموزش ها انیمتقاض ی بانک اطالعات جادیو نظارت بر بازار کار استان و ا  تیوضع بررسی  – ل

 . ی کاریکاهش ب یراه حل برا  هیدر سطح استان و ارا  یمل  ی حرفه ا ت یدر چهارچوب صالح  یو مهارت  یحرفه ا ،یفن

  یعال  یشورا ماتیتصم تیدار با رعا  تیاولو  یها  ت یاز رسته فعال ت یحما یبرا ی شنهادیپ ی برنامه ها ه ارای – م

 . ن یسرزم ش ی اشتغال و اسناد آما



 13                                                                                     1399 – لیاستان اردب  و توسعه یز ی برنامه ر  یعملکرد شورا

 

متناسب با   یدولت ر یو مراکز غ ی بخش دولت یو حرفه ا  یو فن  ی مهارت یآموزش   یازهاین شنهاد یو پ بررسی –  ن

 بازار کار.  یزاهاین

 

 عبارتند از:  ی گذار ه یاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد  اعضای –  7 ماده

 ثابت:   اعضای –  الف

 ( سیی ـ استاندار )ر1

 ( ریسازمان استان )دب س یی ـ ر2

 ی و توسعه منابع استاندار یامور اقتصاد  ی ـ معاون هماهنگ3

 استان  ییو دارا ی کل امور اقتصاد ریـ مد 4

 کل صنعت، معدن و تجارت استان  ریـ مد 5

 استان  یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع  ریـ مد 6

 استان  یات یکل امور مال ریـ مد 7

 استان  ی و گردشگر ی تدس  عیصنا  ،یفرهنگ  راثیکل م ریـ مد 8

 اطالعات استان   یکل ارتباطات و فناور  ریـ مد 9

 کل آموزش و پرورش استان  ر یـ مد10

 ی کل امور بانوان و خانواده استاندار ر یـ مد11

 استان  یسازمان جهاد کشاورز س ییـ ر 12

 استان  ی بانک ها یهماهنگ  ی شورا ریـ دب13

 اتاق تعاون استان  س ییـ ر 14

 استان  ی معادن و  کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان  س ییـ ر 15
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 اتاق اصناف استان  س ییـ ر 16

 استان  یاسالم  یشورا س ییـ ر 17

 شورا  سیی مرکز استان به انتخاب ر ی دولت  یدانشگاه ها   یاز رؤسا ی کی ـ 18

 کل گمرک استان  ر یمد  ای ـ ناظر 19

 استان  یست یکل بهز ر یـ مد20

 )ره( استان  ی نیامداد امام خم تهیکل کم ر یـ مد21

 استان  ی سازندگ جیسازمان بس س ییـ ر 22

 کار استان  ی اسالم یشورا یکانون هماهنگ  س ییـ ر 23

 : ری متغ اعضای –  ب

 کل اطالعات استان  ر یمد -1

 استان  ی کل راه و شهرساز ریـ مد 2

 کل استاندارد استان  ریـ مد 3

 ـ فرماندار شهرستان حسب مورد 4

 استان  یپارک علم و فناور س یی ـ ر5

 استان  ی صنعت  یعامل شرکت شهرک ها  ریـ مد 6

 استان  یآب منطقه ا  یعامل شرکت سهام   ریـ مد 7

 )در صورت وجود(  ی اقتصاد ژهی و و صنعتی  – ی عامل سازمان منطقه آزاد تجار  ریـ مد 8

 استان )(  التی کل ش ریـ مد 9

 استان )در صورت وجود(  ی انوردیکل بنادر و در  ر یـ مد10

 استان حسب مورد  ی بانک ها یـ رؤسا 11
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به شرح   ستیز  طیو مح  نیسرزم شی و آما ی شهر ، یر یعشا ،ییتوسعه روستا ،یی ربنایکارگروه ز  ف وظای –  8 ماده

 است:  ریز

طرح   ،ی و شهر ییروستا   ،یا ه یناح ، یتوسعه عمران منطقه ا یدر خصوص طرح ها  شنهادیپ  هیو ارا بررسی –  الف

روستا به   ل ی و فرسوده، تبد ی می قد ی و مرمت بافت ها ی نوساز ،یبهساز  ی طرح ها ، یشهر یمجموعه ها یها

  ن، یسرزم شی ت مالحظات آمایبا رعا یرسم  ر یغ ی سکونت گاه ها یو سامانده  ری عشا ی سامانده  یشهر، طرح ها

 ربط.  یذ   یعامل به مراجع قانون  ر یاسناد توسعه استان و الزامات پدافند غ

 . زانیا یشهرستان و معمار  یعال  یربط از جمله شورا یذ  ی عال یشوراها  اتیتصم ی اجرا ل تسهی –  ب

 . یی ربنایز  یتوسعه استان در حوزه ها  یدر خصوص برنامه ها   شنهادیپ  هیو ارا بررسی  –  پ

احداث بنا و   ،ی نامه استفاده از اراض نییآ ی مرتبط با اجرا فیانجام وظا  ی الزم برا یکارها  سازو هیو ارا بررسی  –  ت

 شهرها و محدوده روستاها.  میدر خارج از حر  سات یتأس

  ی ساخت  ری توسعه ز یمردم نهاد در راستا  یمردم و سازمان ها ی مشارکت ها شی افزا ی راهکارها بررسی  –  ث

 استان.  یر یشهرها، روستاها و مناطق عشا 

 و تاب آور.  داریپا  یتحقق روستاها و شهرها  یریگی مقاوم و پ یساخت ها  ری ز ی ارتقا یبرا یی شنهادها یپ  هارای – ج

ساز   هیو ارا ی فاضالب در سطح استان و برر هیو تصف یبه آب سالم و سامانه جمع اور یدسترس  ی ارتقا ی ریگیـ پ  چ

 . یاقتصاد  یآب در بخش ها ژهی به و ه یو حفاظت از منابع پا ی نحوه بهره بردار یو کارها 

  یو سامانده  یی توسعه روستا  یراهبر ی برا ییشنهادهایپ  هیو ارا  ر یو عشا ان یی و مشکالت روستا لی مسا بررسی  – ح

 . ر یعشا

 امور توسعه روستاها.  شبردیانها در پ تیاز ظرف ی ریو بهره گ اران یده ی توانمندساز یو پشنهاد برنامه ها  بررسی  – خ

 . یعی بحران و حوادث طب تیری مد یطرح ها  یری گیو پ بررسی –  د

و   یل یر  ، ییروستا ، یشهر ،یشهر  نی ب لی)از قب  ی توسعه و بهبود حمل و نقل عموم ی برا ییراهکارها ه ارای –  ذ

 راه ها.   ی منی ا تیوضع ی ( و ارتقاییهوا

نو   یانرژ جاد یا یها تیتوسعه ظرف ی برا یی ساز و کارها ه یو ارا یمصرف انرژ یساز نهیبه ی برنامه ها بررسی  – ر

 . ر یپذ د یو تجد 
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 امور مرتبط.  شبرد یاستان در پ  یفن یشورا تیاز ظرف برداری بهره – ز

 و مزاحم به خارج از شهرها و سکونت گاه ها.  ندهیآال  عیانتقال صنا  ی ریگپی  – ژ

و   یمناطق شهر یساخت ها ر یمسکن و ز ی فیو ک یتوسعه کم  یدر خصوص برنامه ها  شنهاد یپ ه یو ارا برری – س

 . ر یو عشا یی روستا

 و سند چشم انداز استان.  شی در خصوص برنامه آما  شنهادیو پ بررسی  – ش

منظومه   یو طرح ها یا ه یتوسعه ناح ی طرح ها ،ی شهرستان ،یمدت استان  ان یتوسعه م یبرنامه ها  بررسی –  ص

 آنها.   یاجرا ی و نظارت بر چگونگ دار یو اهداف توسعه پا  ی ست یز ط یمح  ،یشی از منظر مالحظات آما  یی روستا

 . نیسرزم  ش یآما  ی عال ی آمار و شورا ی عال یشورا یی اجرا یها استیبرنامه ها و س ی اجرا لتسهی  –  ض

 استان.  ییاجرا ی دستگاه ها  یثبت   یآمارها  یهماهنگ   جادیو ا بررسی –  ط

 توسعه استان.  یبرنامه ها ازیمورد ن یآمار   یها تیو اولو  یشاخص ها شنهاد یو پ بررسی –  ظ

  ی مکان ی( و داده هاGIS) یی ا یسامانه اطالعات جغراف یاصل  ی نقشه ها ه یته یالزم برا ریتداب هیو ارا بررسی –  ع

 آن.   یاستان و به روز رسان 

 تحقق آنها.   شی و توسعه متعادل استان و پا یکاهش نابرابر  یالزم برا ی ها و راهکارها  استیس شنهاد پی –  غ

 . ن یسرزم شی شهرها و روستاها در چهارچوب سند آما میمباحث مرتبط با انطباق توسعه محدوده و حر  بررسی –  ف

  تیری برنامه مد یاجرا ی برا ییراهکارها شنهاد یو پ یع یو منابع طب ستیز  طی و نظارت بر حفاظت از مح بررسی  – ق

 سبز در سطح استان. 

در استان در    تیو فعال تیو استقرار جمع یتعادل در نظم سکونت گاه  جاد یا ی برا ازیمورد ن  یبرنامه ها بررسی  – ک

 با اسناد فرادست.  وسن یپ

 . داری حقق اهداف توسعه پات  یبرا ی و انسان ی نهاد یساز  تیو ظرف یتوانمند ساز ی راهکارها هیو ارا  بررسی  – گ

  ی ها  دگاهیدر چهنه استان بر اساس د   داریتوسعه پا  ی شاخص ها ی تحقق اهداف و ارتقا ی ریگیو پ  بررسی  – ل

 . یمنطقه ا یز یبرنامه ر
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 در چهنه استان.   یست ی( و حفاظت از تنوع زستمیبوم )اکوس ستی ز ی ارتقا لی و تسه بررسی – م

 گردها.  ز یگرد و غبار و ر   ،ییزدا  ابانیب دهی مقابله با پد  یراهکارها  هیو ارا بررسی –  ن

 استان.  یی فضا  ی و سامانده ی نیسرزم کپارچهی  یزی برنامه ر ی راهکارها ه یو ارا بررسی – و

 ( SDI) ی مکان یساخت داده ها  ری ز راهبری  – ه

پاک و   یبه انرژ ی دسترس  ی ارتقا ی ها استیس  یمصوب استان و بررس  یش یآما  یطرح ها یاجرا  یر یگپی  – ی

 مقرون به صرفه در سطح استان. 

 

 عبارتند از:  ستیز  طیو مح  نیسرزم شی و آما ی شهر ، یر یعشا ،ییتوسعه روستا ،یی بنا ر یکارگروه ز  اعضای  –9 ماده

 ثابت:   اعضای –  الف

 ( سیی استاندار )ر -1

 ( ریاستان )دب یکل راه و شهرساز ر یمد -2

 ی استاندار یامور عمران  یمعاون هماهنگ  -  3

 سازمان استان  س ییر -  4

 استان  یسازمان جهاد کشاورز س ییر -  5

 استان  یمسکن انقالب اسالم  ادیکل بن ریمد  -  6

 استان  ستی ز ط یکل حفاظت مح  ریمد  -  7

 استان  ی و گردشگر ی دست  عیصنا  ،یفرهنگ  راثی کل م ریمد  -  8

 صنعت، معدن و تجارت استان   ریمد  -  9

 استان  یزدار یو آبخ یع یکل منابع طب ر یمد -  10

 ر یمسلح به انتخاب وز ی روهاین یبانی وزارت دفاع و پشت ندهینما -  11
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 کارگروه سیی از شهرداران استان به انتخاب ر کی  -  12

 عامل شرکت گاز استان  ر یمد -  13

 ل یاردب یآب منطقه ا ی عامل شرکت سهام ر یمد -  14

 برق استان  یروی ن عیشرکت توز رعامل یمد -  15

 استان  ی عامل شرکت آب و فاضالب شهر ر یمد -  16

 استان  یی عامل شرکت آب و فاضالب روستا  ر یمد -  17

 ی استاندار  رعاملیکل پدافند غ  ر یمد -  18

 استان  ی کل هواشناس ر یمد -  19

 ان ساختمان است یسازمان نظام مهندس سی رئ -  20

 استان  ی اسالم ی شورا سی رئ -  21

 

 : ریمتغ ی اعضا-ب

 اطالعات استان   یکل ارتباطات و فناور  ریمد -1

 استان  ی کل تعاون، کار و رفاه اجتماع ریمد -2

 استان  ییو دارا  ی کل امور اقتصاد ریمد -3

 کل ثبت احوال استان  ریمد -4

 کل ثبت اسناد و امالک استان  ریمد -5

 استان  ی نفت یرعامل شرکت پخش فرآورده ها ی مد-6

 استان  یصنعت  ی عامل شرکت شهرکها  ریمد -7

 مرکز استان  یما یکل صدا و س ریمد -8
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 استان)در موضوعات مرتبط(  ریامور عشا  رکل یمد -9

 استان  ی و شوراها یی امور روستا رکلیمد-10

 مدارس استان  ز ی، توسعه و تجه  یکل نوساز ری مد-11 

 کل استاندارد استان  ر یمد-12

 استان  ی و حمل و نقل جاده ا ی کل راهدار ر یمد-13

 ( یساحل  یاستان)استان ها  ی انوردیکل بنادر و در  ر یمد-14

 فرماندار شهرستان حسب مورد -15

 کارگروه سیبه انتخاب رئ یاستان ی از روستاها کی  اریده- 16

 شورا  س یمرکز استان به انتخاب رئ ی دولت  یدانشگاه ها  ی از روسا ی کی- 17
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 است:  ری ، سالمت، زنان و خانواده به شرح ز ی، فرهنگ  ی کارگروه اجتماع فیوظا-10 ماده

 . ی اجتماع ن یرفاه و تام  یعال  ی کشور و شورا ی اجتماع یاز جمله شورا ی عال یشوراها  مات ی تصم یاجرا لی تسه-الف

  ی و آثار ناش یاجتماع  ی ها  بیو کاهش آس یاجتماع  ر یپذ  بیآس ی کانون ها یی شناسا  ی راهکارها هیو ارا  ی بررس -ب

 از آن. 

 در نسل جوان.  ی خودباور یو ارتقا  ی و مذهب  یمل  ت یهو  یابی بازر یبرا شنهاد یو پ یبررس -پ

 از نهاد خانواده.  ت یو حما ان یبن م یتحک ی برا ییساز و کارها ه یو ارا یبررس -ت

 . ربطی ذ  یبانوان و جوانان و بهبود شاخص ها یازهایو مشکالت و ن ل یمسا یبررس -ث

 جوانان و بانوان.  یبرا ژه یاوقاف فراغت به و ی ساز ی از غن ت یحما تیحما یراهکارها   هیو ارا ی بررس-ج

 بزرگ توسعه استان.  ی طرح ها ی و سالمت برا ی، اجتماع یفرهنگ  یها وستی و نظارت بر حسن انجام پ ی بررس-چ

و مشکالت   ل یو حل مسا یو قهرمان ی توسعه ورزش همگان ی الزم برا یشنهادهایپ ه یراهکارها و ارا ی بررس-ح

 مربوط به آن 

 . یمعنو راثیو سانت از م ی ختاری  –  ی ارزش فرهنگ یدارا  ی از بناها ی حفظ و بهره بردار  یزی و برنامه ر ی بررس-خ

 . یمراکز فرهنگ  یده سامان ی راهکارها ه یو ارا یبررس -د

 . ی مردم ی و مشارکت ها یاجتماع  هیسرما  یارتقا ی راهکارها ه یو ارا یبررس -ذ

 . یو اجتماع  یامور فرهنگ  یمتول  ی با شوراها یهمکار -ر

 در سطح استان.  ی ت یجنس یها  یالزم در کاهش نابرابر ی ها  نهیفراهم نمودن زم یبرا ی هماهنگ-ز

 استان.  یو فرهنگ  یرفاه و توسعه اجتماع   یشاخص ها یارتقا ی راهکارها ه یو ارا ی بررس-ژ

 و کاهش فقر.  یی فقرزدا  یراهکارها هیو ارا  ی زیبرنامه ر -س

 . ی ریو عشا یی روستا ژهی در مناطق محروم به و  یاجتماع  ی ها  مهیو توسعه ب یتشو یراهکارها  هیو ارا یبررس -ش

 . ییتوسعه روستا یشاخص ها راتیی روند تغ ی ابیو ارز  ی بررس-ص
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 . یی غذا  تیسالمت و امن ی عال ی مرتبط از جمله شورا یشوراها  مات ی تصم یاجرا لی تسه-ض

 . یی غذا تیسالم و سالمت و امن یسبک زندگ  ی ارتقا ی راهکارها ه یو ارا ی بررس-ط

 بهبود آن.  یدختران و راه ها  ژهیکودکان و نوجوانان به و  ی در گروه سن  یسالمت جسم  ی راهکارها ه یو ارا ی بررس-ظ

 و مهار آنها.  د ینو پد  یها یمار یاز عفونت و ب یری شگیپ  یراه ها  یبررس -ع

 مختلف.  یسن  یگروه ها ی و روان یسالمت جسم ش یرصد و پا ی برا ییبرنامه ها شنهادیو پ ی بررس -غ

سالمت استان در ابعاد   مه یب تیفیک ی و ارتقا ی و درمان  یبهداشت  ی ازهاین نیتام  یراهکارها ه یو ارا یبررس -ف

 شهرستان ها و استان.  یازهایآن با توجه به ن  یها تیمختلف و اولو 

و   یی )کنترل( مواد غذاشیو واپا  ینظافت عموم  ط، ینظارت بر بهداشت مح یالگو یراهکارها  هیو ارا یبررس -ق

 . یبهداشت

 . یت یاصالح طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان استان با توجه به تحوالت جمع شنهاد یپ-ک

 . ی و درمان ی و جلب مشارکت در بخش بهداشت ی ردولت ی از بخش غ تیحما یراهکارها ه یو ارا یبررس -گ

 .ی ردولت یبه بخش غ یدولت  ی دستگاهها  یگر ی امور تصد ی واگذار یو راهکارها  ه یارا ی بررس-ل

 سالمت یاز توسعه گردشگر تیحما ی ارهاراهک ه یو ارا ی بررس-م

 و مصرف محصوالت سالم.  د یاز توسعه تول تیحما یراهکارها   هیوارا ی بررس -ن

 غذا و دارو.  یاستانداردها  ی نظارت بر اجرا-و
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 ، سالمت ، زنان و خانواده عبارتند از :  ی فرهنگ ، یکارگروه اجتماع یاعضا-11ماده

 ثابت:  ی اعضا-الف

 ( سیاستاندار)رئ-1

 ( ری)دب ی استاندار یو فرهنگ یکل امور اجتماع  ریمد -2

 استاندارد  ی و اجتماع ی تیامن ، یاس یمعاون س-3

بهداشت، درمان و   ری استان و در صورت تعدد به انتخاب وز یدرمان   یو خدات بهداشت   یدانشگاه علوم پزشک   س یرئ-4

 ی آموزش پزشک 

 سازمان استان  س یرئ-5

 کل امور بانوان و خانواده استان  ریمد -6

 کل اطالعات استان  ریمد -8

 استان  ستیز ط یکل حفاظت مح  ریمد -9

 کل ورزش و جوانان استان  ر یمد-10

 کل صنعت، معدن و تجارت استان  ر یمد-11

 استان  یتعان ، کار و رفاه اجتماع  کل  ر یمد-12

 استان  یرکل فرهنگ و ارشاد اسالم  یمد-13

 کل استاندارد استان  ر یمد-14

 مرکز استان  یمایکل صدا و س ر یمد-15

 استان  یست یکل بهز ر یمد-16

 استان  ی و گردشگر ی دست  عی، صنا ی فرهنگ  راث یکل م ر یمد-17

 )ره( استان  ی نیامداد امام خم تهیکل کم ر یمد-18
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 استان  یاسالم  غاتیرکل تبلیمد-19

 استان  یسازمان جهاد کشاورز  سی رئ-20

 استان  ی کل دامپزشک  ر یمد-21

 استان  ی عامل شرکت آب و فاضالب شهر ر یمد-22

 استان  ییکل شرکت آب و فاضالب روستا ر یمد-23

 دادستان مرکز استان - 24

 سالمت استان  مهیکل ب ر یمد-25

 شورا  س یمرکز استان به انتخاب رئ ی دولت  یدانشگاه ها  ی از روسا ی کی- 26

 استان  ی اسالم ی شورا سی رئ-27

 استان  ی انتظام ه یفرمانده ناح-28

 استان  جیفرمانده منطقه مقاومت بس-29

 

 : ریمتغ ی اعضا-ب

 استان  ثارگرانی و امور ا د ی شه ادیکل بن ریمد -1

 استان  ی تیو ترب ینیکل زندانها و اقدامات تام ریمد -2

 استان  یو حرفه ا ی کل آموزش فن ریمد -3

 استان  یاجتماع  نیکل تام ریمد -4

 کل ثبت احوال استان  ریمد -5

 استان  ه یری کل اوقاف و امور خ ریمد -6

 هالل احمر استان  تیعامل جمع   ریمد -7
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 کشاورزان   یاجتماع  مهیصندوق ب  ریمد -8

 استان  ری و عشا انییروستا -9

 دفاع مقدس استان   یحفظ آثار و نشر ارزش ها اد یکل بن ر یمد-10

 فرماندار شهرستان حسب مورد -11

 شهردار مرکز استن -12

 استان  یاسالم  غات یسازمان تبل یحوره هنر  سی رئ-13

 کودکان و نوجوانان استان  یکل کانون پرورش فکر ر یمد-14

 مسلح استان  یروهاین ی اجتماع نی رکل سازمان تام  یمد-15
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 است:  ری به شرح ز یو نوآور  یکارگروه آموزش، پژوهش ، فناور  ف یوظا -12 ماده

انقالب   ی عال یآموزش و پرورش، شورا ی عال یمرتبط از جمله شورا ی عال یشوراها  مات ی تصم یاجرا لی تسه-الف

 . یو مهارت  ی ، حرفه ا ی فن تیآموزش و ترب  یعال   یو شورا ی فرهنگ

  یر یو بهره گ ی و صنعت ی دیبا مراکز تول ی و دانشگاه  یقات ی دستگاهها و مراکز تحق نی ارتباط ب جادی و ا ی هماهنگ-ب

 . یداخل   داتی تول یف یک یتوسعه و ارتقا  یآنها برا  یتخصص  یها  تیو ظرف ها یاز توانمند

و   یقات ی مراکز تحق ژهی سازمان ها به و  یتخصص  یها  تیو ظرف ها یاز توانمند ی ریبهره گ ی برا ییراهکارها د ی تمه-ت

 استان و کشور.  ی پژوهش ی ازهایدر جهت رفع ن ی صنف  یتشکل ها و انجمن ها  ، یش پژوه

 در استان.   یو عرضه نوآور یعلم و فناور دی از تول تیحما  ی برا ییبرنامه ها د ی تمه-ث

  ی اقتصاد ،ی مختلف اجتماع ی ها نه یاطالعات در زم  یو توسعه استفاده از فناور ق یتشو یراهکارها   هیو ارا ی بررس-ج

 . یو فرهنگ 

 خارج از کشور.  یو پژوهش  ی توسعه ارتباط متقابل با مراکز علم یری گیپ-خ

 در استان.   یمراکز آموزش عال  ی فیو ک یکم  ت یوضع ی ریگیو پ ش یپا  - د

 اکتشاف و اختراعات.  ها، یها، نوآور دهی ا ی ساز ی از تجار تی حما ی برا ییبرنامه ها د یتمه-ذ

و   یمنطقه ا  یها   تیمتناسب با مز یمراکز آموزش عال  یل یتحص ی انطباق رشته ها یبرا ییها  استیاتخاذس-ر

 بازار کار استان  ی ازهاین

 . یرآموزشی و غ ی آموزش زات ی توسعه فضاها و تجه یراه ها  یبررس -ز

 در امور مربوط.  ی ردولت ی توسعه مشارکت بخش غ ی راهکارها ه یو ارا ی بررس-ژ

  ی بخش ها کی استان به تفک یو مهارت  یحرفه ا ، ینظام آموزش فن ی ها تی اولو شنهادیپ  هیو ارا یبررس -س

 . نی سرزم ش یبراسا آما یسطوح علم  ی در تمام ی اقتصاد

آموزش    نفعانیذ  هیو کل یحرفه ا یتوسعه مشارکت بهره برداران و نظام ها  نهیدر زم   شنهدیپ  هیو ارا یبررس -ش

 در مراحل مختلف.   یمهارت  یها

 در استان   یمل  ی حرفه ا ت یاستقرار چهارچوب صالح یبرا ی ساز نهیو زم ن یدر تدو ی همکار - ص
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 و محروم. ییبر مناطق روستا د یدر مقاطع مختلف با تاک  یل یپوشش کامل تحص ی ریگ یو پ شی پا- ض

 . یو کاربرد یمهارت  ی توسعه آموزش ها ی ریگیپ- ط

 . ی و فناور ی برتر پژوهش ی از چهره ها ل یتجل یبرا یییبرنامه ها د یتمه-ظ

 

 عبارتند از :  یو نوآور  ی کارگروه آموزش ، پژوهش ، فناور ی اعضا-13 ماده

 ثابت:   یاعضا  -الف

 ( سیاستاندارد )رئ-1

 ( ریسازمان استان)دب س یرئ-2

 شورا  سیمرکز استان به انتخاب رئ ی دولت  ی دانشگاه ها  یاز روسا ی ک ی-3

بهداشت، درمان و   ریوز  یاستان و در صورت تعدد با معرف  یدرمان  ی و خدمات بهداشت  یدانشگاه علوم پزشک   س یرئ-4

 . یآموزش پزشک 

 آموزش و پرورش استان  رکل یمد -5

 اطالعات   یکل ارتباطات و فناور  ریمد -6

 استان  یو حرفه ا ی کل آموزش فن ریمد -7

 کل استاندارد استان  ریمد -8

 استان  ی پارک علم و فناور  س یرئ-9

 مرکز استان  یمایکل صدا و س ر یمد-10

 استان  یسازمان جهاد کشاورز  سی رئ-11

 ی کل امور بانوان و خانواده استاندار ر یمد-12

 



 27                                                                                     1399 – لیاستان اردب  و توسعه یز ی برنامه ر  یعملکرد شورا

 

 ر یمتغ ی اعضا-ب

 کل صنعت، معدن و تجارت استان  ریمد -1

 استان  یکل تعاون ، کار و رفاه اجتماع  ریمد -2

 استان  یوگردشگر  ی دست  عیصنا  ،یفرهنگ  راثیکل م ریمد -3

 استان  تس یز ط یکل حفاظت مح  ریمد -4

 استان  یکل هواشناس  ریمد -5

 استان  ی عیو منابع طب ی و آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق س یرئ-6

 استان  ی و کاربرد ی دانشگاه جامع علم  س یرئ-7

 ی واحد استان  یدانشگاه آزاد اسالم   س یرئ-8

 نخبگان استان  ی مل  ادیبن س یرئ-9

 خانه صنعت، معدن و تجارت  سی رئ-10

 شهرستان حسب مورد فرماندار -11

 

( ،  2دولت ) ی ازمقررات مال  ی بخش  میمواد به قانون تنظ ی( قانون الحاق برخ 44بند )ج( ماده ) ی در اجرا -14 ماده

 شود.   یم  لی سده تشک اد ی مندرج در بند  ارات ی و اخت فی و وظا بیشهرستان با ترک ی زیبرنامه ر  تهیکم

  ته یو مقررات مربوط به کم نیرا در چهار چوب قوان ی ف یتواند وظا  یو توسعه استان م  یزی برنامه ر یشورا - تبصره

 . د یشهرستان محول نما یز یبرنامه ر
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 :دوم  فصل
 عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه 

  استان اردبیل                  
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 اردبیل  و توسعه استان ریزیبرنامه  یشورا رد کل عملیتحل و  : گزارش ساالنهاول بخش 

دستور جلسه   43، 1399جلسه در سال  10 ی با برگزار ( 1) شمارهجدول  مطابق  استانو توسعه  ریزی برنامه  یشورا

 . ه صد در صد مصوبات اجرا شده استکمصوبه داشته است    41و

 1399ریزی و توسعه استان اردبیل در سال  (: گزارش ساالنه عملکرد شورای برنامه1)   شمارهجدول  
 اب یت حضور و غیوضع

 شورا  یاصل یاعضا 
 ت مصوبات یوضع

 تعداد  

 دستور جلسه 

  یخ برگزاریتار

 جلسات 
 ف یرد

اسام
 ی

دستگاه
ی

ها
 

اجرا 
ی 

ی
 

 
یغا

ب جلسه 
 

 ن در جلسه ی تعداد حاضر

تعداد مصوبات 

 اجرا نشده

تعداد  

 مصوبات

 اجرا شده 

تعداد  

تعداد مد مصوبات
ی

ضو  
ن ع

را

صل
ا

 ی
شورا       

سه 
ضر در جل

حا
 

تعداد مد
ی

ضو  
ن ع

را

صل
ا

 ی
شورا

 

- 23 23  3 3 5 19/01/1399 1 

- 23 23  10 10 6 17/02/1399 2 

- 23 23  2 2 4 01/4/1399 3 

- 23 23  1 1 4 19/04/1399 4 

- 23 23  1 1 3 20/05/1399 5 

- 23 23  14 14 5 21/05/1.399 6 

- 23 23  1 1 3 25/06/1399 7 

- 23 23  1 1 3 01/08/1399 8 

- 23 23  4 4 5 17/08/1399 9 

- 23 23  4 4 5 04/10/1399 10 

 جمع کل  43 41 41 - 23 - -
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 اردبیل   و توسعه استان ریزیبرنامه شورای  صورتجلسه های: دوم بخش 

 

 
 ی جمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور  سازمان 

 ل یاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان 

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه  نامه دعوتتاریخ  نامه دعوتشماره 

 ی باهنر استاندار  دیسالن شه 1 استاندار 19/01/1399 10977

 دستور جلسه: 

 استاندار محترم اناتیاستفاده از ب-1
 1399استان در سال   د یجهش تول یبرنامه ها و پروژه ها  ی بررس -2
 و توسعه استان  ی زیبرنامه ر ی شورا ل یذ  یمصوبات کارگروه ها  یبررس -3
 استان(  نی مع ری )وز ی و گردشگر یدست  عیصنا ،ی فرهنگ راث یمحترم م ری وز ی استفاده از رهنمودها-4
 موارد  ری سا-5

 : مذاکراتمتن 
و   ی دست  عیصنا  ، یفرهنگ  راثی محترم م ر یبا حضور وز  20/01/1399روز چهارشنبه مورخ  15جلسه راس ساعت 

  دی چند از کالم اهلل مج یات یکنفرانس و با تالوت آ  دئو یاستان( و استاندار محترم بصورت و  ن یمع ر ی)وز ی گردشگر
 .  د یشروع گرد 

مقدم   ر یاستان ضمن عرض خ ی زیو برنامه ر  تی ریمحترم سازمان مد  سی رئ یق ی شا ی جلسه آقا  ابتدای در       
  نی که در ا ی و گردشگر ی دست  عیصنا  ، یفرهنگ راث یمحترم م ر یمحترم حاضر در جلسه از وز ی حضور اعضا

به نام جهش   یسال جار  ی رنموده و افزودند: نامگذا ری استان قرار دادند تقد اریسخت وقت خود را در اخت ط یشرا
  جادیا  ژهیبه و یاقتصاد مقاومت  ی تحقق اهداف برنامه ها ی مغتنم برا یفرصت  ی توسط مقام معظم رهبر د یتول

نوبخت   یاز دستور جناب آقا صنعت، ...  کرده است. پس  ،یکشاورز یاقتصاد در بخشها ییاشتغال و شکوفا
پروژه   ن یو دستورالعمل تدو  ل یاستان تشک دی جهش تول ی هبرمحترم سازمان برنامه و بودجه کشور، ستاد را  سیرئ
.  د یگرد  ی جمعبند  ی استان ابالغ و پروژه ها براساس دستورالعمل ابالغ  ییاجرا یبه دستگاهها  د یجهش تول  یها
برنامه   یعملکرد شورا ح یاز سخنان خود، ضمن تشر  یگریو توسعه استان در بخش د ی زی برنامه ر یشورا ریدب
استان   یت یری مد میو تالش ت  ی خبرداده و افزودند: با همدل  98جلسه در سال  11 یاز برگزار  استان، و توسعه  ی زیر

استانها   ریبا سا  سهی اکسب و کار استان در مق ی استان، فضا ی مختلف به پروژه ها  یها  ف یاعتبار از رد ق یو با تزر
 کرده است.   دای بهبود پ

  ی معادن و کشاورز ع،یصنا  ، یمحترم اتاق بازرگان س یاستان از جمله رئ یی اجرا یاز دستگاهها برخی  ادامه در       
  1399خود در سال  دی جهش تول ی برنامه ها و پروژه ها یفرهنگ  راثی صنعت و معدن، م  ،یاستان، جهاد کشاورز 

 کردند.   ح یمحترم تشر ریرا در حضور وز 
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در   تیبشر  یبرا ی و سالمت  ری خ یضمن آرزو لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب آقای  جناب  ادامه در       
کرونا بر بخش   روسی کرونا بر اقتصاد و اشتغال استان ارائه نموده و افزودند: و روسیو  ریاز تاث یگزارش  د،یسال جد 

  ، یگردشگر ی واحدها ی ستیداشته و با   ی قی مع ر یاستان تاث ی فروش و صادرات محصوالت خصوصا گردشگر د،یتول
در بخش   شان ی. ا رند یدولت قرار گ ت یمحترم مورد حما ری وز ی ریگیبا پ ط ی شرا نی از ا دهی دان یو اصناف ز  ید یتول
  ،یمختلف گردشگر  ی استان در بخشها یاقتصاد مقاومت  یپروژه ها  یاز سخنان خود از روند اجرا یگر ید

  ری شدن تعهدات بانکها در سفر اخ ی داده و افزودند: در صورت تحقق و عمل هارائ یو...گزارش  ی صنعت  ،یکشاورز
  ن یمحترم مع ریبود. و از وز  میدولت به استان شاهد توسعه خوب استان خواه ئتیو ه ی محترم جمهور استیر

  یم  یخود را ط  یی اجرا اتیعمل یان یبزرگ استان مراحل پا یاکثر پروژه ها نکهیبا توجه به ا  م یاستان تقاضا دار
 داشته باشند.  ژه یو ت یمطالبات استان عنا یری گیکنند، در پ

بابت عملکرد خوب   ی دست  عیو صنا  ی گردشگر  ،یفرهنگ  راثیمحترم م ریمونسان وز  ی جناب آقا انپای در       
نموده و افزودند:   ریفعال و هدفمند استاندار محترم تقد  ت یریپروژه ها و اهداف دولت( از مد  شبرد یاستان)در پ

است و   دهیصنعت به صفر رس ن یا مد درآ  ،یو گردشگر ی مراکز اقامت یل یکرونا و تعط روسی و وعیمتاسفانه با ش
بحمداهلل به رغم همه   ی ول میظالمانه پشت سر گذاشت ی ها  میرا بخاطر تحر  یسخت  اریسال بس ز یسال گذشته ن

  ی هاشرفتیکشور را در پ طی در ادامه شرا شان یبه مردم کاسته شود. ا  شتر یکرد از فشار ب ی فشارها دولت سع نیا
  اتیعمل اهمارستان یدر ب  تیک 200تنها روزانه   98: دراسفند ماه سال  شتندخوانده و اظهار دا  دبخشیام یعلم 

و   کا یو فشار آمر میمشکالت کامال برطرف شده و با وجود تحر  ن یاالن ا ی ول دادند ی کرونا را انجام م صیتشخ
  ی با همراه زی مرحله سخت ن نی و قطعا از ا میستیرا در روند کشور شاهد نبوده ون یما توقف  ی اروپائ ی کشورها

  زات یماسک، تجه د یدر حال حاضر در تول  نکه یا ان یاستان با ب ن یمحترم مع ر یکرد. وز  م یمردم عبور خواه
  ارد یلیهزار م  100در کشور وجود ندارد از اختصاص   یمقابله با کرونا مشکل جد ی های ازمندین ر یو سا  ی مارستانیب

و بخش بهداشت و درمان خبر داده و   یگردشگر ، یدیتول  ، یصنعت  ی از واحدها تیدر حما   یتومان منابع بانک 
تومان آن مختص   ارد یلیم 75000که  شودی درصد ارائه م  12با نرخ سود  الت یتسه ن یشان کردند: اخاطرن

 خواهد بود.  یگردشگر  سات یها و تاسهتل  ژه یاز کرونا به و ده ید  ب یآس ی دیتول ی واحدها

 مصوبات جلسه: 

پروژه از آنها بعنوان   38و تعداد  ی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بررس ی شنهادیپ ی پروژه ها  (1
 قرار گرفت. د ییمورد تا  1399استان در سال  دی جهش تول یپروژه ها

  یپروژه از آنها بعنوان پروژه ها  9و تعداد   یاستان بررس  ی سازمان جهاد کشاورز یشنهادیپ  یها پروژه (2
 قرار گرفت.  دیی تامورد  1399استان در سال  دی جهش تول

  14و تعداد  یاستان بررس  ی و گردشگر یدست   عیصنا ،ی فرهنگ راثیاداره کل م یشنهادیپ  یها پروژه (3
 قرار گرفت.  دیی مورد تا 1399استان در سال  دی جهش تول  یپروژه از آنها بعنوان پروژه ها

 جلسه:  غایبین
1)  
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 ی جمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور  سازمان 

 ل یاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان 

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه  نامه دعوتتاریخ  نامه دعوتشماره 

 ی باهنر استاندار  دیسالن شه 2 استاندار 17/02/1399 63084

 جلسه: دستور 

 
 استاندار محترم  ی استفاده از رهنمودها-1

 استان  1399سال   ی ا هیسرما  ی ها ی اعتبارات تملک دارائ  ع یتوز -2

 1399در سال    یمشمول نظام بودجه استان یدستگاه ها ی ا نهیاعتبارات هز  ع یتوز -3

 کل کشور  1399قانون بودجه سال   ی ها  تیظرف ح یتشر -4

 و توسعه استان  ی زیبرنامه ر ی شورا ل یذ  یمصوبات کارگروه ها  یبررس -5

   موارد  ری سا-6
 

 : مذاکراتمتن 
استاندار   استیمحترم شورا به ر یبا حضور اعضا  25/02/1399صبح روز پنج شنبه مورخ   30/8جلسه راس ساعت 

   . دی شروع گرد د یچند از کالم اهلل مج ی ات یکنفرانس و با تالوت آ دئوی محترم بصورت و

مقدم و   ر یاستان ضمن عرض خ ی زیو برنامه ر  تی ریمحترم سازمان مد  سی رئ یق ی شا ی جلسه آقا  ابتدای در       
ها و ضوابط    تیمحترم شورا، ظرف یماه مبارک)رمضان( حضور اعضا  ن یطاعات و عبارات در ا یقبول  ی آرزو
  د یبه نام جهش تول ی سال جار ی ربه نامگذا تینموده و افزودند: با عنا حی را تشر 1399قانون بودجه  سال   یی اجرا

  جادیا ست یبا یشهرستان ها م ی زی برنامه ر یها  ته یمعظم له، کم ات یمنو  یتوسط مقام معظم رهبری و در اجرا
قرار   1399سال   یپروژه ها  ف یتعر تیرا در اولو  ی و گردشگر ی کشاورز ، یاعم از صنعت ید یتول ی ها رساخت یز

کردند:   د یتاک 99در سال   یاعتبار ی تهایبا اعالم محدود  ن یهمچن استان و توسعه   ی زیبرنامه ر ی شورا ر یدهند. دب
  ی اجتناب کرده و پروژه ها د یجد  ی پروژه ها  فیاز هرگونه تعر یی اجرا  ی دستگاهها ی فرمانداران محترم با هماهنگ

  ن ینو همچ یک یزیف شرفتیدرصد پ  80 یتمام باال مه ین یروژه ها پ  ، ییاشتغال زا  ی پروژه ها  ،یاقتصاد مقاومت 
از   ی گری در بخش د ی قی شا ی قرار دهند. آقا تیدر اولو   یاسناد باالدست  تیقبل را با رعا  ی مطالبات سال ها

  1398در سال  یا  هیسرما  یها  ی اعتبار در بخش تملک دارائ ال یر ارد یلیم 15000از  شی سخنان خود از جذب ب
ارشد   ران ی ، با تالش مد1398سال   در  یبودجه ا د یشد  ی ها ت یوجود محدود رغمی کردند: عل ح یخبر داده و تصر

اعتبارات   بیبا تصو نی استان و همچن ی حجم از اعتبار به پروژه ها ن یا ق یاستان باالخص استاندار محترم و با تزر
  ی کیزیف شرفتیکسب و کار و پ ی ،  بهبود فضا 1399 استان در سال  ی ها  یتملک دارائ ی خوب به پروژه ها

 خواهد بود.   حظهقابل مال  یپروژه ها در سال جار
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توسعه   ،یی ربنای در خصوص مصوبات کارگروه ز   ی استان گزارش یکل محترم راه و شهرساز ر مدی ادامه در       
 ارائه دادند.  ست یز ط ی و مح ن یسرزم ش یو آما یو شهر ی ریعشا ،یی روستا

  یو آرزو انیمتق ی شهادت موال تیضمن عرض تسل ل یمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب آقای  جناب      
را   ی سال جار یا  هیسرما  ی ها ی اعتبارات تملک دارائ ع یماه مبارک، توز نیدر ا   ن یطاعات و عبادات مومن ی قبول

و   یکشاورز ، یصنعت  ی ها  رساختی ز ل ید: تکمکردن د یو توسعه اشتغال دانسته و تاک د یجهش تول  یدر راستا
  شانیاعتبار خواهد بود. ا  ع یتوز تیدر اولو  ی صنعت  ی و شهرک ها ینواح  ی ها رساختیز  جادیخصوصا ا ی گردشگر

نشاط و   جاد یکرونا و به منظور ا روس یجامعه بعد از و یروح  ط ی از سخنان خود با اشاره به شرا ی گری در بخش د
  یع یو منظر در سطح استان شده و افزودند: با حفاظت از مناظر طب دی ددر جامعه، خواستار مطالعه طرح جامع   دیام

جذب   یبرا شتریب تیجذاب جاد یعالوه بر ا ، ی همگان ی توسعه ورزش ها نیاستان و همچن  ی ط یمح ستیو ز
 .  میبه جامعه برگردان میتوان  یرا م  ییاینشاط و پو  د، یگردشگر، ام

 . د یرس  بیبه تصو لی به شرح ذ یمحترم شورا، موارد یتوسط اعضا  شنهادات یها و پ دگاهی پس از ارائه د ان ی پا  در
 

 مصوبات جلسه: 

  سیدکتر نوبخت معاون محترم رئ یجناب آقا 22/02/1399مورخ   72708شماره   هیبا استناد به ابالغ  (1
به   1399سال   ی ا هیسرما  ی هایک دارائاعتبارات تمل  عیسازمان برنامه و بودجه کشو، توز سی جمهور و رئ

قانون   رشهرستان ها و با در نظر گرفتن الزامات مندرج د ی قبل بیشهرستان، برحسب ضرا  کیتفک
فرمانداران   دی . ضمنا مقرر گرددیرس بیآراء به تصو  ت یبا اکثر یبودجه مطرح و پس از بحث وبررس

شهرستان مربوطه  ی زیبرنامه ر  تهیجلسات کم  لی محترم شهرستان ها در اسرع وقت نسبت به تشک
کل   1399سال  دجهقانون بو  یی ضوابط اجرا   تیو رعا ی اعتبارات را با لحاظ الزامات قانون عیاقدام، و توز

و برنامه   ت یریمه به سازمان مد پروژه ها را جهت مبادله موافقتنا  ستیکشور انجام داده و در اسرع وقت، ل
 .   ند ی استان ارسال نما ی زیر

دکتر نوبخت معاون محترم    یجناب آقا 22/02/1399مورخ   72708شماره   یها  ه یاستناد به ابالغ با (2
  1399سال   یا نه یاعتبارات هز ی شنهادیپ  عیسازمان برنامه و بودجه کشور، توز  س یجمهور و رئ سیرئ

با   ییدستگاه اجرا   کیبه تفک ی مطرح و پس از بحث و بررس یجه استانمشمول نظام بود ی دستگاه ها
 قرار گرفت.  ب یآراء اعضاء مورد تصو تیاکثر

قانون برنامه ششم   27هرچه بهتر ماده    یاجرا یاستان برا یزی و برنامه ر ت یریسازمان مد  دی گرد مقرر  (3
  لیو پتانس  تها یبا در نظر گرفتن ظرف ران، ی ا ی اسالم ی جمهور ی و فرهنگ یاجتماع  ،یتوسعه، اقتصاد 

و   هیرا ته استان  یدرصد از روستاها 5حداقل   یبرا  یجداگانه ا یبالقوه هر روستا، برنامه توسعه  یها
 . ند یو توسعه استان آماده نما  یز یبرنامه ر ی طرح در شورا یبرا

ص مصوبات  استان در خصو یاداره کل راه و شهرساز 02/1399/ 18مورخ  99/ 5169شماره  نامه (4
مطرح و پس   ستیز  طی و مح نیسرزم شی آما  ،یشهر  ،ی ریعشا  ، ییتوسعه روستا ،یی ربنا یکارگروه امور ز
 قرار گرفت.   دیی آراء مورد تا  تیبا اکثر  ی از بحث و بررس
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  ل یذ  یو توسعه استان و کار گروهها   یز یبرنامه ر یجلسات شورا  لی تشک یشنهادیپ  ی زمانبند برنامه (5
 قرار گرفت .   د ییآرا مورد تا   تیبا اکثر  ی مطرح و پس از بحث و بررس 1399شورا در سال 

حق    ی اداره ثبت احوال، موضوع واگذار یمنطقه ارشق جهت استقرار و خدمت رسان از یبه ن ت یعنا با (6
با   یارشق مطرح و پس از بحث و بررس ارشق به اداره ثبت احوال  یاستفاده از ساختمان مازاد بخشدار

 قرار گرفت. دیی آرا مورد تا تیاکثر

برنامه   یها ته ی: کم  دی مقرر گرد د،یدر خصوص جهش تول  یمقام معظم رهبر  ات یمنظور تحقق منو  به (7
و   یکشاورز ،یاعم از: صنعت  ید یتول ی پروژه ها ی ساخت ها ر یز  جادیشهرستان ها ا ی زیر

 قرار دهند.  تی ( را در اولوی صنعت یو شهرک ها ینواح  ی)پروژه ها یگردشگر

تابعه استان پروژه  یها ی : فرمانداردی نشاط در جامعه)در دوره پس از کرونا( مقرر گرد  جادی منظور ا به (8
اعتبار   نی و تام ف یشهرستان تعر  یز یبرنامه ر تهیو .... در کم ی همگان یرا در جهت توسعه ورزشها  ییها
 .  ند ینما

با   ی کل کشور مطرح و پس از بررس 1399قانون بودجه سال  19اعتبارات تبصره  ی شهرستان عیتوز   (9
  یی شهرستان ها نسبت به شناسا یزی برنامه ر  ته یکم دی قرار گرفت و مقرر گرد دیی آرا مورد تا تیاکثر

محل اقدام  ن یاعتبار از ا ن یاقدام نموده و نسبت به تام ی به بخش خصوص  ی قابل واگذار یپروژه ها
 .  ند ینما

  لیاردب ی استاندار یامور عمران ی معاونت محترم هماهنگ 31/02/1399مورخ   4/17/ 7656شماره  نامه (10
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مطرح و پس   36بند )ب( ماده  یدر خصوص صورتجلسه  نحوه اجرا

 قرار گرفت.   دیی آرا مورد تا  تیبا اکثر یاز بررس 

 

 جلسه:  غایبین
2)  
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 ی جمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور  سازمان 

 ل یاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان 

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه  نامه دعوتتاریخ  نامه دعوتشماره 

 استانداری سالن شیخ صفی  3 استاندار 01/04/1399 145173

 دستور جلسه: 

 
 استاندار محترم  ی استفاده از رهنمودها-1

 یی اجرا یتوسط دستگاه ها 1398جذب اعتبارات متمرکز)عام( سال  زانیارائه گزارش از م -2

 و توسعه استان  ی زیبرنامه ر ی شورا ل یذ  یمصوبات کارگروه ها  یبررس -3

   موارد  ری سا-4
 

 : مذاکراتمتن 
استاندار   استیمحترم شورا به ر یبا حضور اعضا  05/04/1399صبح روز پنج شنبه مورخ   30/8جلسه راس ساعت 

 .  دی شروع گرد د یچند از کالم اهلل مج ی ات یکنفرانس و با تالوت آ دئوی محترم بصورت و

مقدم و   ر یاستان ضمن عرض خ ی زیو برنامه ر  تی ریمحترم سازمان مد  سی رئ یق ی شا ی جلسه آقا  ابتدای در       
ها و   تیاز ظرف ی اتی محترم شورا، کل یماه مبارک)رمضان( حضور اعضا  ن یطاعات و عبارات در ا یقبول  ی آرزو

  ی برا ماندهینموده و افزودند: با توجه به اندک زمان باق ح یرا تشر 1399و   1398قانون بودجه سال ییضوابط اجرا
محترم مردم   ندگان یخوب نما یها تیظرف ی ریبا بکارگ یست یاستان با ییاجرا یدستگاهها  ه یکل 1398  یسال مال 

جذب سهم استان از   یارشد استان، تمام توان خود را برا ران ی و مد یاسالم  ی استان در مجلس شورا فیشر
  د ی توافقنامه جهش تول یاز امضا نی و توسعه استان همچن یزی برنامه ر یشورا ری . دب  رندی اعتبارات متمرکز بکار گ

سازمان برنامه و بودجه کشور( و مهندس بهنامجو استاندار محترم خبر داده   سیدکتر نوبخت)رئ  یتوسط جناب آقا 
و   ی زیر  مهو برنا تیر یتالش و کوشش مجموعه همکاران سازمان مد ز یاستاندار محترم و ن یری گیو افزودند: با پ

از   ش یو ... استان با ب ی، صنعت  یکشاورز  ،یگردشگر  ، یرساخت یپروژه ز   52استان ، تعداد  ییاجرا ی دستگاه ها
مصوب   یبانک الت یتسه  الی ر ارد ی لیم 5103  ز یو ن ی ساخت ری ز ی پروژه ها نهی اعتبار در زم الی ر ارد ی لیم 1980

 استان ابالغ خواهد شد.       بهپروژه ها  ی اجرا ی اعتبارات مذکور برا ی که بزود ده یگرد 

توسعه   ،یی ربنای در خصوص مصوبات کارگروه ز   ی استان گزارش یکل محترم راه و شهرساز ر مدی ادامه در       
 ارائه دادند.  ست یز ط ی و مح ن یسرزم ش یو آما یو شهر ی ریعشا ،یی روستا

  یا ه یسرما ی ها  یاعتبارات تملک دارائ  عیتوز  ل،یمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب ی جناب آقا انپای در       
  یها  رساختی ز ل یکردند: تکم دی و توسعه اشتغال دانسته و تاک دی جهش تول  یکشور را در راستا یسال جار 

خواهد   تیدر اولو  یصنعت  ی و شهرک ها ینواح ی ها رساخت یز  جاد ی خصوصا ا  ی و گردشگر ی کشاورز ، یصنعت
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دستگاه    هیکرونا گفتند: کل روسی استان در بحث و طی از سخنان خود با اشاره به شرا ی گریدر بخش د   شانیبود. ا
کارکنان و ارباب رجوع   ی ، استفاده از ماسک را برا  یبهداشت  ن یمواز  ه یکل تیضمن رعا ی ستیاستان با  ییاجرا یها

 .   میعبور کن تی با موفق ط ی شرا نی از ا میتوانب یهمگان ی کنند تا با همکار یاجبار

 . د یرس  بیوبه تص  لی به شرح ذ یمحترم شورا، موارد یتوسط اعضا  شنهادات یها و پ دگاهی پس از ارائه د ان ی پا  در

 

 مصوبات جلسه: 

استان در خصوص مصوبات   یاداره کل راه و شهرساز 15/03/1399مورخ  16302/99نامه شماره  (1
مطرح و پس   ستیز  طی و مح نیسرزم شی آما  ،یشهر  ،ی ریعشا  ، ییتوسعه روستا ،یی ربنا یکارگروه امور ز
 قرار گرفت.  دیی آراء مورد تا  تیبا اکثر  ی از بحث و بررس

استان در خصوص مصوبات   یاداره کل راه و شهرساز 20/03/1399مورخ  16536/99شماره  نامه (2
بر   یمبن  ستیز  طی و مح نیسرزم شی آما  ،یشهر  ،ی ریعشا  ، ییتوسعه روستا ،یی ربنا یکارگروه امور ز

مطرح و پس از بحث و   1398روستا( در سال 129)لیاستان اردب یی روستا یی مطالعات توسعه و اشتغالزا
 قرار گرفت.   د یی آراء مورد تا ت یبا اکثر یرسبر

 

 جلسه:  غایبین
3)  
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 ی جمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور  سازمان 

 ل یاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان 

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 برگزاری جلسهمحل  شماره جلسه ریاست جلسه  نامه دعوتتاریخ  نامه دعوتشماره 

 استانداری   باهنر  شهیدسالن   4 استاندار 19/04/1399 187139

 دستور جلسه: 

 
 استاندار محترم  ی استفاده از رهنمودها-1

 و توسعه استان  ی زیبرنامه ر ی شورا ل یذ  یمصوبات کارگروه ها  یبررس -2

 مصوبات جلسه قبل   ی اجرا ی بررس -3

   موارد ر یسا -4
 

 : مذاکراتمتن 
  استی محترم شورا به ر یبا حضور اعضا 25/04/1399صبح روز چهار شنبه مورخ  30/10راس ساعت جلسه 

 .  د یشروع گرد  د یچند از کالم اهلل مج یات یکنفرانس و با تالوت آ  دئوی استاندار محترم بصورت و

مقدم   ر یاستان ضمن عرض خ ی زیو برنامه ر  تی ریمحترم سازمان مد  سی رئ یق ی شا ی جلسه آقا  ابتدای در       
نموده و   حیمختلف را تشر  ی ها  فیاستان در رد  1399اعتبارات سال  تیمحترم جلسه، وضع ی حضور اعضا
و خصوصا در   فته صورت گر ر یدر دو سه سال اخ  یادیز  یاستان تالش ها یها  رساختیز  تیتقو  یافزودند: برا

و توسعه استان با اشاره   ی زی برنامه ر یشورا ریده اند. دبش  یمل  فی رد یدارا ی ادیز  ی حوزه راه و راه آهن پروژه ها
سازمان برنامه و بودجه کشور( و مهندس بهنامجو    س یدکتر نوبخت)رئ ی توسط جناب آقا د یبه توافقنامه جهش تول

خبر داده و افزودند: با   ی استان در هفته جار د یجهش تول بارات اعت یدرصد  20 ص یاستاندار محترم ، از تخص
  ی و دستگاه ها یز یو برنامه ر تیری تالش و کوشش مجموعه همکاران سازمان مد ز یاستاندار محترم و ن ی ریگیپ

  ارد ی لیم 1980از   ش یو ... استان با ب ی ، صنعت ی کشاورز ،ی گردشگر  ،یرساخت یپروژه ز  52استان ، تعداد   یی اجرا
در   ه یثابت و سرما  هی)سرمایبانک الت ی تسه الیر  ارد ی لیم 5103 زی و ن ی اختس  ریز  ی پروژه ها نه یال اعتبار در زمیر

به استان   ی پروژه ها در هفته جار  یاجرا ی درصد از اعتبارات مذکور برا 20  صیکه تخص ده یگردش( مصوب گرد 
 ابالغ خواهد شد.      

شهرک   جاد ی در خصوص ا  ی حاتیاستان توض یصنعت  ی عامل محترم شرکت شهرک ها ر مدی ادامه در       
 شرکت فوالد نورد پرهام ارائه دادند.  ی دولت  ر یغ ی صنعت
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دکتر نوبخت را   ی عقد توافقنامه با جناب آقا  ل،یمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب ی جناب آقا انپای در       
  د یسته و تاکدان ی و توسعه اشتغال در سال جار  دی جهش تول ی برا یمقام معظم رهبر اتیمنو یاجرا یدر راستا

و شهرک   ینواح ی ها رساخت یز  جاد ی خصوصا ا  ی و گردشگر ی کشاورز ، یصنعت  ی ها  رساختی ز ل ی کردند: تکم
 خواهد بود.   ت یدر اولو  ی صنعت  یها
 . د یرس  بیبه تصو لی به شرح ذ یمحترم شورا، موارد یتوسط اعضا  شنهادات یها و پ دگاهی پس از ارائه د ان ی پا  در
 

 مصوبات جلسه: 

شهرک   جادی استان در خصوص ا یصنعت ی شرکت شهرک ها 03/1399/ 18مورخ  2498نامه شماره   (1
  25 لومتریهکتار واقع در ک 26/ 88به مساحت  ین یشرکت فوالد نورد پرهام )در زم ی دولت  ر یغ ی صنعت

 قرار گرفت.   د ییآراء مورد تا ت یبا اکثر ی( مطرح و پس از بحث و بررس ل یاردب-نی جاده نم

 

 جلسه:  غایبین
4)  
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 ی جمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور  سازمان 

 ل یاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان 

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 جلسهمحل برگزاری  شماره جلسه ریاست جلسه  نامه دعوتتاریخ  نامه دعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  5 استاندار 20/05/1399 253069

 دستور جلسه: 

 
 و توسعه استان  یزی برنامه ر یمصوبات جلسه قبل شورا یبررس -1

 و توسعه استان    ی زیبرنامه ر ی شورا ل یذ  یمصوبات کارگروه ها  ی بررس -2

 استاندار محترم   یاستفاده از رهنمودها  -3
 

 : مذاکراتمتن 
استاندار   استیمحترم شورا به ر یبا حضور اعضا  23/05/1399صبح روز پنج شنبه مورخ   30/8جلسه راس ساعت 

 .  دی شروع گرد د یچند از کالم اهلل مج ی ات یکنفرانس و با تالوت آ دئوی محترم بصورت و

مقدم   ر یاستان ضمن عرض خ ی زیو برنامه ر  تی ریمحترم سازمان مد  سی رئ یق ی شا ی جلسه آقا  ابتدای در       
  ی دستگاهها  هیکل 1398 ی سال مال ی برا ماندهیدستورات جلسه را قرائت و افزودند: با توجه به اندک زمان باق

  ی استان در مجلس شورا ف یرمحترم مردم ش  ندگان یخوب نما  یها تیظرف یر یبا بکارگ یست یاستان با یی اجرا
  ری . دبرندی جذب سهم استان از اعتبارات متمرکز بکار گ یارشد استان، تمام توان خود را برا ران ی و مد یاسالم
استان خبر داده و   دی اعتبارات جهش تول یدرصد  20 ص یاز تخص نیو توسعه استان همچن یزی برنامه ر یشورا

و   یز یو برنامه ر ت یریتالش و کوشش مجموعه همکاران سازمان مد  ز یاستاندار محترم و ن ی ریگیافزودند: با پ
از   ش یو ... استان با ب ی، صنعت  یکشاورز  ،یگردشگر  ، یرساخت یپروژه ز   52استان ، تعداد  ییاجرا ی دستگاه ها

در سال    یبانک الت یتسه  الی ر ارد ی لیم 5103  ز یو ن ی ساخت ری ز ی پروژه ها نهی اعتبار در زم الی ر ارد ی لیم 1980
موجب رونق و بهبود   ، یم یسخت تحر طی از آن پروژه ها در شرا ی که بهره بردار دهی مصوب و ابالغ گرد یارج

 کسب و کار در استان خواهد بود.

توسعه   ،یی ربنای در خصوص مصوبات کارگروه ز   ی استان گزارش یکل محترم راه و شهرساز ر مدی ادامه در       
 ارائه دادند.  ست یز ط ی و مح ن یسرزم ش یو آما یو شهر ی ریعشا ،یی روستا

دکتر نوبخت   یالوقوع جناب آقا بیاز سفر قر  ل،یمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب ی جناب آقا انیدر پا       
و   یکشاورز ،یمعدن ، یصنعت  ، یاستان اعم از : عمران ی ها  رساختی ز ل ی خبر داده و افزودند: تکم لی به استان اردب

پس از    انیخواهد بود. در پا  تیدر اولو  ی صنعت  ی ک هاو شهر ینواح  ی ها رساختیز  جادیخصوصا ا ی گردشگر
 . د یرس ب یبه تصو ل ی به شرح ذ ی محترم شورا، موارد ی توسط اعضا شنهادات یها و پ دگاه ی ارائه د
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 مصوبات جلسه: 

استان در خصوص مصوبات   یاداره کل راه و شهرساز 22/05/1399مورخ  99/ 23371نامه شماره   (1
، مطرح و   ستیز  طی و مح نیسرزم شی آما  ،یشهر  ،ی ریعشا  ، ییتوسعه روستا ،یی ربنا یکارگروه امور ز

  قرار گرفت. دیی آراء مورد تا ت یبا اکثر یپس از بحث و بررس 

 

 جلسه:  غایبین
5)  
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 ی جمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور  سازمان 

 ل یاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان 

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه  نامه دعوتتاریخ  نامه دعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  6 استاندار 19/05/1399 251828

 دستور جلسه: 

 
 استاندار محترم  ی استفاده از رهنمودها-1
 استان  ی مسائل و مشکالت طرح ها و پروژه ها یبررس -2
 و توسعه استان  ی زیبرنامه ر ی شورا ل یذ  یمصوبات کارگروه ها  یبررس   -3
 سازمان برنامه و بودجه کشور  سیجمهور و رئ سی دکتر نوبخت معاون محترم رئ  ی جناب آقا اناتیاستفاده از ب-4
   موارد ر یسا-5 

 

 : مذاکراتمتن 
  یجناب آقا  استی محترم شورا به ر ی با حضور اعضا 27/05/1399عصر روز دوشنبه مورخ  15جلسه راس ساعت 

  ی پروتکل ها ت یسازمان برنامه و بودجه کشور،  با رعا سیجمهور و رئ سی دکتر نوبخت معاون محترم رئ
 .  دی شروع گرد د ی چند از کالم اهلل مج ی اتی و با تالوت آ یبهداشت

مقدم   ر یاستان ضمن عرض خ ی زیو برنامه ر  تی ریمحترم سازمان مد  سی رئ یق ی شا ی جلسه آقا  ابتدای در       
  سی جمهور و رئ س یدکتر نوبخت معاون محترم رئ ی ارجمند باالخص جناب آقا همانانیو م نی حضور مدعو

  ی استان در مجلس شورا فی محترم مردم شر  ندگانیمحترم همراه و نما  ئتیسازمان برنامه و بودجه کشور، ه 
مختلف   یها و تبصره ها  فی اعتبارات آنها در رد  تیوضع زیاستان و ن یپروژه ها  ی از روند اجرا یگزارش   ،یاسالم

 ارائه نمودند.     

خود   هیانتخاب یمطالبات حوزه ها ، یاسالم  یاستان در مجلس شورا ف یمحترم مردم شر ندگاننمای ادامه در       
 شدن آنها شدند.   ییاجرا یکرده و خواستار اختصاص اعتبار مناسب برا ان یرا ب

  ی تنگناها و مشکالت پروژه ها حیضمن تشر   ل،یمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب ی جناب آقا نهمچنی       
خانه فاضالب   هیاستان، تصف ی به شهرها یاستان ، آبرسان یراه آهن ، راهها ی : پروژه ها  لی مهم استان از قب

عمارت، سد بفراجرد، سد سبالن   سد سد تازه کند،  ،یوی ، سدگ  نی خداآفر ی سدها اب ی ساختمان سد و پا ل، یاردب
  نه یدر زم  یمی پروژه ها، شاهد تحول عظ ن یکامل از ا ی اعتبار و بهره بردار نی و... اظهار داشتند: در صورت تام

 بود.  میخواه لی اشتغال و توسعه استان اردب
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سازمان برنامه و بودجه، در سفر و   س یجمهور و رئ س یدکتر نوبخت معاون محترم رئ ی جناب آقا انپای در       
کرده و افزودند: ما بر سر عهد و   ادیو برکت   ریتجربه پر خ ک یبه عنوان  لی مهم  استان اردب یاز پروژه ها  دی بازد

و ادامه آن به سمت شهرستان   انهیم -ل یآهن اردب  هو با افتتاح را میهست  لی استان اردب نی خود با مردم متد مانیپ
  اتیجزئ ح یبا تشر  ن یسازمان برنامه و بودجه همچن  س یکرد . رئ م یقطعا عمل خواه میکه داده ا یپارس آباد به قول 

که در   میکرد  ی ریگی خود را در سه بخش پ یها سفر برنامه نی اعالم داشتند: ما در ا ل یسفر خود به استان اردب
درصد مدنظر بود   80 شرفتیپ ی باال یهاپروژه  تی تمام با اولو مه ین ی عمران  یهاتاح پروژهو افت لی کمبخش اول ت 

.  دی ها به سرانجام خواهد رسپروژه ن یاز ا یبخش  گریتومان اعتبار از محل سفر و منابع د اردی لیم 950 ق یکه با تزر 
محترم   استیتومان از اعتبارات سفر ر   اردیلیم 550گذشته    یکردند : در روزها  ح یدر ادامه تصر ن یهمچن شان یا

تعهدات انجام خواهد شد.   ن یدرصد ا 100سال   ان یشد که تا پا ق یشده به استان تزر ینیبش ی و منابع پ ی جمهور
و اشتغال در استان با   دی خود از کمک به رونق تول ی جمهور در بخش دوم برنامه ها سی معاون محترم رئ

کم بودن فصل کار در   ل ی استان خبر داده و اعالم کردند : به دل دی اعتبارات جهش تول یدرصد  100 ص یتخص
  دی طرح و پروژه جهش تول 52  لی تکم ی برا ندهیدو ماه آ  یسهم دولت را حداکثر ط  میکن ی تالش م ل یاستان اردب
دکتر نوبخت، بخش سوم تعهدات خود را    یجناب آقا انی. در پا میبصورت صد در صد پرداخت کن ل یاستان اردب

  یری گیاعالم کرده و اظهار داشتند : در کنار پ ل یهزار واحد مسکن محرومان در استان اردب 3به احداث  مربوط 
 . شودی م  یری گیها پطرح  نی ا یاجرا ژهی ها به صورت ودر استان  ی دیو تول  یعمران ی کارها

 

 مصوبات جلسه: 

  است یسفر ر ی صد در صد طرح ها و پروژه ها صیتخص  ل، ی استان اردب ییهوا آب و    طی با توجه به شرا - 1 
محترم سازمان برنامه و بودجه   سی مورد موافقت رئ یبه استان، حداکثر تا آبان ماه سال جار  ی محترم جمهور

 کشور قرار گرفت. 
محترم سازمان   س ییو ر  ل یمورد توافق استاندار محترم اردب د یجهش تول یپروژه ها و طرح ها   صیـ تخص2

 برنامه و بودجه کشور به صورت صد در صد پرداخت شود. 
شده مرحله اول( و مبلغ   ع یتومان اعتبار توز اردیلی )عالوه بر صد م رو یوزارت ن  یتومان برا  اد ی لیم 250ـ مبلغ  3

  اب یپا   یهکتار از اراض 13500رساندن    یهره بردارجهت به ب ی وزارت جهاد کشاورز ی تومان برا ارد یلیم 150
 صد در صد پرداخت گردد.  رت شده مرحله اول به صو عیمازاد بر اعتبار مصوب توز  نی سد خداآفر

ظرف   ل یپل قدس اردب ل یتکم ی برا یاسالم ی محترم جمهور استی تومان مصوبه سفر ر ارد یلیم 36ـ مبلغ  4
 پرداخت گردد.   لی اردب ی )به شرط افتتاح تا دهه فجر( به شهردار ندهیدو ماه آ

  اردیلی م 5تومان مصوبه سفر و  ارد ی لیم 6موزه دفاع مقدس )عالوه بر  ل یتکم  ی تومان برا ارد یلیم 15ـ مبلغ  5
 تومان از محل اعتبارات توازن( به صورت صد در صد حداکثر ظرف مدت چهار ماه پرداخت گردد. 

، تا دو ماه   ل یاردب -انهی در خصوص پروژه راه آهن م ی محترم جمهور استیعتبارات سفر را د یمقرر گرد  -6
 و صد در صد پرداخت گردد.  ی بصورت نقد ندهیآ
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خلخال،   یولت در سطح استان)شهرستان ها  لویک 63پست برق   5احداث   ی تومان برا ارد یلیم 24ـ مبلغ  7
)عالوه بر اعتبار   ل یاردب 2شماره   یعه برق شهرک صنعت توس ز یشهر و پارس آباد( و ن نی مشک ن،ینم ل، یاردب

هر   ای و  د یول( به صورت صد در صد از محل جهش تدی و جهش تول یمحترم جمهور استیمصوب سفر ر
 ممکن پرداخت گردد. گریمحل د

خانه   هیاز جمله تصف ل یاردب 2فاز   ی شهرک صنعت یساخت ها ری ز ل یتکم  ی تومان برا ارد یلیم 10ـ مبلغ  8
( به صورت  دی و جهش تول ی محترم جمهور  استی )عالوه بر اعتبارات مصوب سفر ریفاضالب شهرک صنعت

 صد در صد ابالغ گردد. 
  1399در سال    یافتتاح  ی پروژه ها ت یبرادران با اولو ه یعلم  یحوزه ها ل یتکم ی تومان برا اردیلی م 5ـ مبلغ  9

 به صورت صد در صد پرداخت گردد. 
  بیسوار با اکثر آراء به تصو  له یشهرستان ب ی و شهرک صنعت ل یاردب کیشماره  ی نعتـ توسعه شهرک ص10
 . دیرس
  انه یبه راه آهن م ل یاردب -  انهیراه آهن م فی( قانون بودجه کشور، رد 1شماره)  وستی: در پ د یـ مصوب گرد 11
 . ابدی ر ییتغ 1400بودجه سال  حه الی در   آباد پارس  –  ل یاردب -

محترم سازمان برنامه و بودجه کشور   سیمورد موافقت رئ  ل،ی ذ  یپروژه ها  ی برا 23ماده ـ صدور مجوز 12
 قرار گرفت .  

 آباد   پارس  –  لی راه آهن اردب •
 خواهد بود (  ی تختخواب 540)فاز اول لیاردب  ی تختخواب 1000 مارستانیب •
 ل یبه شهر اردب ی آبرسان •
 ن ی ساخت سد هشتج •
 اطراف  یاز سد تازه کند به روستاها ی آبرسان •
 خروسلو   ی مجتمع آبرسان •
 ی موران شرق  ی مجتمع آبرسان •
 ن ی فاصالب نم سات یتاس •
 ل یخانه فاضالب اردب هیمدول دوم تصف •
 فاضالب اصالندوز  سات یتاس •
 سوار  له بی –  گرمی   –  یرض  ی محور سه راه  یبهساز •
 سوار  لهبی –  آباد   پارس   –  اصالندوز  – محور جلفا   یبهساز •
 آغاج   قره –  انگوت  –  گرمی – موران  ی راه فرع یبهساز •
 شهر  نی مشگ راهی سه  –سربند   ی احداث باند دوم سه راه •
 ل یاردب یکنار گذر شمال  یاحداث راه اصل  •

محترم سازمان برنامه و بودجه کشور   سیمورد موافقت رئ ل، یذ  ی پروژه ها ی برا  56ـ صدور مجوز ماده 13
 قرار گرفت.
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 درام   –راه کلور   •
 شهر  ن یمشگ راهی   سه – سربند  ی راه سه راه •
 ر ین یسراب و کمربند  -  ریراه ن •
 شهر  نی مشک کمربندی و اهر  – شهر  ن یراه مشک •
 رضی   –  یکند  رامی –   یراه گرم  •
 خروسلو  ی مجتمع آبرسان •
 ی موران شرق  ی مجتمع آبرسان •
 ن ی فاضالب نم سات یتاس •
   ی و زهکش یاری ساختمان سد سبالن و شبکه آب •
 ی و زهکش یاریساختمان سد عمارت و شبکه آب •

به شرکت آب   ال یر  اردیلی م 1000سد عمارت، مبلغ   ات یعمل ل یو تکم یر یبه منظور آبگ د یمقرر گرد - 14
 پرداخت گردد.   لی استان اردب یمنطقه ا

 

 جلسه:  غایبین
6)  
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 ی جمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور  سازمان 

 ل یاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان 

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه  نامه دعوتتاریخ  نامه دعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  7 استاندار 25/06/1399 328498

 دستور جلسه: 

 
 استاندار محترم  ی استفاده از رهنمودها-1

 و توسعه استان  ی زیبرنامه ر ی شورا ل یذ  یمصوبات کارگروه ها  یبررس -2

   موارد  ری سا-3
 

 : مذاکراتمتن 
استاندار   استی محترم شورا به ر ی با حضور اعضا 27/06/1399صبح روز پنج شنبه مورخ   8جلسه راس ساعت 

 .  دی شروع گرد دی چند از کالم اهلل مج ی اتی و تالوت آ ی بهداشت ی پروتکل ها  تیمحترم و با رعا 

هفته    داشتیاستان ضمن گرام ی زیو برنامه ر  تی ریمحترم سازمان مد  سی رئ یق ی شا ی جلسه آقا  ابتدای در       
  ر یدب  یگیدکتر هاشم ب ی ارجمند باالخص جناب آقا همانانیو م نی مقدم حضور مدعو ری دفاع مقدس و عرض خ

دکتر عباس   یآقا اب محترم همراه و  جن  ئتیمصلحت نظام و ه ص یاقتصاد کالن مجمع تشخ ونیسیمحترم کم
از   ی خالصه ا ،یاسالم  ی شهر در مجلس شورا ن یشهرستان مشک فی محترم مردم شر ندهینما ین یزاده مشک

برنامه ششم   صهینق  ن یو توسعه استان بزرگتر  یزیبرنامه ر  یشورا ریند. دباستان را گزارش نمود ش یمطالعات آما 
دانسته و   ی استان ها در آن مقطع زمان شی مطالعات آما نکشور،را آماده نبود  یو فرهنگ ی اقتصاد ،یتوسعه اجتماع 

در استان    افتهیام انج شی سازمان برنامه و بودجه کشور، مطالعات آما ش یافزودند: بنا به اذعان کارشناسان دفتر آما 
و   ی اقتصاد ، یدر سطح کشور بوده و برنامه هفتم توسعه اجتماع   افتهیمطالعات انجام  ن یاز بهتر  یک ی ل یاردب
 خواهد شد.  م یاستان ها تنظ ش یبر اساس مطالعات آما  زیکشور ن ی هنگفر

صنعت، معدن و تجارت، امور    ،یاستان از جمله: جهاد کشاورز ی محترم سازمان ها ی کل و روسا رانمدی     
خود را در خصوص   شنهادات یمحاسبات ، نقطه نظرات و پ وانیو د ما یصدا و س  ، ییو دارا ی امور اقتصاد ،ی اتیمال

 برنامه هفتم توسعه ارائه نمودند.  ن ینحوه تدو 

شهر در مجلس   ن یهرستان مشکش ف یمحترم مردم شر ندهینما ین یدکتر عباس زاده مشک آقای  جناب      
مصلحت نظام را در   صیمجمع تشخ  گاهی برنامه ششم توسعه کشور، جا ن یبا انتقاد از نحوه تدو یاسالم  یشورا

  یمتدولوژ کیبراساس  ی ست یبرنامه هفتم توسعه کشور با ن یدانسته و افزودند: تدو ک یاستراتژ ، یزی بحث برنامه ر
 گردد.   میمنسجم در سطح کشور و با تمرکز بر استان ها تنظ
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مصلحت نظام   ص یاقتصاد کالن مجمع تشخ ونی سیمحترم کم ریدب  یگ یدکتر هاشم ب آقای  جناب  ادامه در       
مصلحت نظام در   ص یمجمع تشخ رخانهیاظهار داشتند: دب ل یاستان اردب ن یمسئول ینواز  همانیضمن تشکر از م

(  ییها و تمرکززدااستان  سعه به تو یبرنامه هفتم توسعه)با نگاه کارشناس  ی کل  یهااست یس س ینو  شی پ ن یحال تدو
  ص یمحترم مجمع تشخ ریدب  دی با اشاره به تاک شانیخواهد شد. ا یی اجرا 1401برنامه از سال  نی هست و ا

سند خاطرنشان کردند: عالوه بر   ن یا ن یو تدو هیها در ته استان  ی نظرات کارشناس یجمعبند یمصلحت نظام برا
  قات ی و بخش تحق ی مجلس، اتاق بازرگان یها پژوهش   مرکزهمچون  ی مل ی هااز نظرات دستگاه  ی ریگبهره

  یگزارش خود را محضر مقام معظم رهبر ، یبنداخذ و پس از جمع  زی نظرات استان ها را ن میکنی م  یمجمع، سع 
  یگ ی. دکتر هاشم بند یاجرا به دولت ابالغ نما  یامه هفتم توسعه را برابرن یکل  یهااست یتا معظم له س میارائه نمائ

کرده و   یابی سازنده ارز اریاستان را بس رانیمد یاستان، نظرات کارشناس  ران ی مد ی پس از استماع نظرات کارشناس 
و   یاها و تعامل منطقه استان  ی و اجتماع یفرهنگ ، یاقتصاد ی به توانمند کرد ی رو ن یا  میدار  ن یقی داشتند:   انیب

 رقم بخورد.  هااستان  شرفتیدر پ  داری رونق پا کیکمک خواهد کرد تا   یفرامرز یحت

هفته دفاع مقدس، حضور جناب   داشتیبا گرام لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب ی جناب آقا انپای در       
محترم همراه   ئتی مصلحت نظام ، ه ص یتشخاقتصاد کالن مجمع  ونیسیمحترم کم ریدب   ی گ یدکتر هاشم ب  یآقا

  ی شهر در مجلس شورا ن یشکشهرستان م فیمحترم مردم شر  ندهینما ینیدکتر عباس زاده مشک ی و جناب آقا
  ی توسعه قبل یکم برنامه ها  تیحداقل موفق ای  تیعدم موفق لی کردند: دال د یرا مغتنم شمرده و تاک یاسالم

در اخذ    یگر یو الب یو توسعه استان چونه زن  یز ی برنامه ر یشورا س یگردد. رئ  ی شناس  بیو آس یبررس  ی ستیبا
( ، تنوع  یفرهنگ ی مشخص برنامه ها)خصوصا برنامه ها یمتول  ودبرنامه ها، نب ن یدر تدو یی گو  ی اعتبارات ، کل 

کردند:   ح یدانسته و تصر  یتوسعه قبل  یبرنامه ها  ی و آفت ها تیعدم موفق  لیو ... را از دال ینظارت  ی دستگاه ها
عمل نموده و  عالوه    ینهاد فرا دولت  ک یبرنامه هفتم به عنوان  ن یدر تدو ی ستیمصلحت نظام با ص یمجمع تشخ

قوا و   ریسا  شنهاداتیو لحاظ نظرات و پ ی با جمعبند زیبرنامه ها را ن اتیکالن ، جزئ  ی استهای س نی تدوبر 
 .   دی استان ها مشخص نما نی همچن

 

 مصوبات جلسه: 

استان نظرات و   یی اجرا ی دستگاه ها د ی برنامه هفتم توسعه کشور، مقرر گرد ن یتدو ی در راستا  (1

ساعت به   48آن را حداکثر ظرف مدت    word  لی و فا ن یتدو ل یخود را مطابق چارچوب ذ  شنهاداتیپ
 . ندینما لی و توسعه استان تحو ی زیبرنامه ر  ی شورا رخانهیدب

که موجب توسعه،   ییآن دستگاه اجرا  ی اقدام اساس ا یحداکثر سه کار شاخص، پروژه، و   یالف : معرف 
 در استان گردد. یاساس شرفتیتحول و پ

اقدام  ا یآن )سه پروژه، کار شاخص و  ی استان در اجرا یرو  شی پ یب : موانع، مشکالت و چالش ها 
   (  یاساس

 جلسه:  غایبین
7)  
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 ی جمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور  سازمان 

 ل یاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان 

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه  نامه دعوتتاریخ  نامه دعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  8 استاندار 01/08/1399 409690

 دستور جلسه: 

 
 استاندار محترم  ی استفاده از رهنمودها-1

 و توسعه استان  ی زیبرنامه ر ی شورا ل یذ  یمصوبات کارگروه ها  یبررس -2

   موارد  ری سا-3
 

 : مذاکراتمتن 
استاندار   استی محترم شورا به ر ی با حضور اعضا 1399/ 08/ 03صبح روز شنبه مورخ  10جلسه راس ساعت 

 .  دی شروع گرد دی چند از کالم اهلل مج ی اتی و تالوت آ ی بهداشت ی پروتکل ها  تیمحترم و با رعا 

آغاز امامت    کیاستان ضمن تبر ی زیو برنامه ر  تی ریمحترم سازمان مد  سی رئ یق ی شا ی جلسه آقا  یاابتد در       
از   ری و توسعه استان با تقد یزی برنامه ر یشورا  ری عصر)عج(، دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب یحضرت ول 

برنامه هفتم   نی در خصوص تدو ی س استان در ارائه نقطه نظرات کارشنا یی اجرا یاز دستگاه ها  ی برخ  یهمکار
  ی ) در خصوص کارها استان  یی اجرا  یدستگاه ها  شنهادات ینظرات و پ یاز جمعبند ی توسعه کشور، خالصه ا

اصل   یست یبه توسعه استان ها، با ی استان ( را گزارش نموده و اظهار داشتند : با نگاه کارشناس ازیشاخص موردن
  نیدر تدو   ییگو  ی در اخذ اعتبارات ، کل  ی گر  یتوجه قرار گرفته و از الب  رددر برنامه هفتم توسعه مو  ییتمرکز زدا

 گردد.   ز ی( پرهیفرهنگ  یه ها)خصوصا برنامه ها مشخص برنام یبرنامه ها و نبود متول 

توسعه   ،یی ربنای در خصوص مصوبات کارگروه ز   ی استان گزارش یکل محترم راه و شهرساز رمدی ادامه در      
 ارائه دادند.  ست یز ط ی و مح ن یسرزم ش یو آما یو شهر ی ریعشا ،یی روستا

قانون   بیسوم آبان، سالروز تصو  داشتیبا گرام لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب ی جناب آقا انپای در       
به   ده یاالول مقارن گرد  عیرب  لتیماه پرفض نی آغاز ام یسالمت « را که امسال با ا مه یو» هفته ب ی همگان مهیب

  -  یص یتشخ مؤسسات  اندرکاراندست سالمت استان، جامعه هدف و   مهیخدمتگـزاران در مجموعه ب ی تمام
سالمت با مدنظر   مهیارکان خانواده بزرگ ب هیکردند: کل یدواری گفته و اظهار ام کی سازمان تبر  نی همکار ا ی درمان

خصوصا کاستن از آالم   ف،یمردم شر ن یپرافتخار خدمت به ا ر یپروردگار متعال، همواره در مس  تیقرار دادن رضا
 از   یگریو توسعه استان در بخش د ی زیبرنامه ر  ی شورا س یکوشا و موفق باشند. رئ ان آرامش آن   نی و تام ماران یب
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  التیتسه ش یافزا یبرا ه یاعالم کردند: موافقت اول ییروستا  یوام ها التیتسه ش ی سخنان خود، با اشاره به افزا
اعطا   یی روستا  یها  حبه طر یاز کانال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماع  ک ینزد نده یاعالم شده که در آ یی روستا

 شود.  یم
 

 مصوبات جلسه: 

استان در خصوص مصوبات   یاداره کل راه و شهرساز 15/07/1399مورخ  31957/99نامه شماره  (1
، مطرح و   ستیز  طی و مح نیسرزم شی آما  ،یشهر  ،ی ریعشا  ، ییتوسعه روستا ،یی ربنا یکارگروه امور ز

 قرار گرفت.  دیی آراء مورد تا ت یبا اکثر یپس از بحث و بررس 

 

 جلسه:  غایبین
8)  
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 ی جمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور  سازمان 

 ل یاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان 

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه  نامه دعوتتاریخ  نامه دعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  9 استاندار 17/08/1399 4537748

 دستور جلسه: 

 
 استاندار محترم  ی استفاده از رهنمودها-1

 استان  1400سال  یا ه یسرما یها  ی اعتبارات تملک دارائ عیتوز-2

 1400در سال    یمشمول نظام بودجه استان یدستگاه ها  یا نه یاعتبارات هز عیتوز-3

 و توسعه استان  ی زیبرنامه ر ی شورا ل یذ  یمصوبات کارگروه ها  یبررس -4

   موارد  ری سا-5
 

 : مذاکراتمتن 
استاندار   استی محترم شورا به ر ی با حضور اعضا 1399/ 08/ 24صبح روز شنبه مورخ  10جلسه راس ساعت 

 .  دی شروع گرد دی چند از کالم اهلل مج ی اتی و تالوت آ ی بهداشت ی پروتکل ها  تیمحترم و با رعا 

از حضور   ری استان ضمن تقد ی زیو برنامه ر  تی ریمحترم سازمان مد  سی رئ یق ی شا ی جلسه آقا  ابتدای در       
  حی و توسعه استان با تشر ی زیبرنامه ر  یشورا ری محترم جلسه، دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب ی اعضا

استان را در   یها ت یو اولو ها یازمندیشور ، نکل ک 1400بودجه سال   حهیال میو تنظ نی دولت در تدو  یکردها یرو
کردند : با توجه به کم بودن مهلت   دی اعالم نموده و تاک یا ه یسرما ی ها  ییو تملک دارا ی ا نهیاعتبارات هز 

بودجه   حه یلحاظ در ال یخود برا شنهادات یاستان در ارائه پ یی اجرا یاستان، دستگاه ها شنهادات یارائه پ یزمان
 . ند ینما  عیتسر  1400

توسعه   ،یی ربنای در خصوص مصوبات کارگروه ز   ی استان گزارش یکل محترم راه و شهرساز رمدی ادامه در      
 ارائه دادند.  ست یز ط ی و مح ن یسرزم ش یو آما یو شهر ی ریعشا ،یی روستا

کتاب، افزودند:   هفته داشتی ضمن گرام لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب ی جناب آقا انپای در       
  9  هیاز آ یقرآن در بخش حی و به  استناد نص صر آورد ی را به ارمغان م ییچون دانا ی کتاب ارزش بزرگ د یترد یب

  زی متما دانند،ی که نم  ی را از کسان ان ی دانا عْلَمُونَ«؟یَنَ لَای وَ الَّذِ عْلَمُونَ یَ  نَی الَّذِ  یسْتَوِیَسوره مبارکه زمر، »هَلْ 
  نی د ن یا بیپرفراز و نش خ یبرخوردار بوده و تار ژه یو ی تیاسالم از اهم ن یمب نی رو»کتاب« در د ن یاز ا سازدیم

در طول اعصار، از بزرگ    ین یراستا عالمان د نیو در هم  دهی گرد ن یعج یورزشهی همواره با خِرَد و اند ، یکامل اله 
 خوانان  بوده اند.   کتاب دوستان و کتاب  ن یتر

   . دی مصوب گرد لی به شرح ذ ی دستورات جلسه موارد  یپس از بحث و بررس  ان ی پا  در
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 مصوبات جلسه: 

جهت درج در   1400در سال  ی ا هیسرما  ی ها  ییاستان و تملک دارا یا  نه یاعتبارات هز ین یب شی پ  -1
 . دیاعضا رس ب یآرا به تصو ت یبا اکثر یبودجه  مطرح و پس از بحث و بررس  حهیال

طرح   یاستان در خصوص بازنگر ی اداره کل راه و شهرساز 18/08/1399مورخ  39654/99شماره  نامه   -2
 قرار گرفت.   د ییآراء مورد تا   تیبا اکثر  ی جامع شهر پارس آباد، مطرح و پس از بحث و بررس

استان در خصوص مصوبات   ی اداره کل راه و شهرساز 18/08/1399مورخ  39654/99نامه شماره    -3
مطرح و پس از   ست،یز  طی و مح نیسرزم شی آما  ،یشهر  ،ی ریعشا  ، ییتوسعه روستا ،یی ربنا یمور زکارگروه ا

 قرار گرفت.   دیی آراء مورد تا  تیبا اکثر یبحث و بررس 

  ریی استان در خصوص تغ یاداره کل راه و شهرساز 20/07/1399مورخ  32587/99مفاد نامه شماره  -4
و   ی به ادار ی از آموزش یو حرفه ا ی اداره کل آموزش فن 7313از  یفرع  9047شماره  نیقطعه زم یکاربر

قرار   دیی مورد تا آراء   تیبا اکثر یاستان، مطرح و پس از بحث و بررس  یعیآن به اداره کل منابع طب ی واگذار
 گرفت.   

 
 
 

 جلسه:  غایبین
9)  
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 ی جمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور  سازمان 

 ل یاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان 

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه  نامه دعوتتاریخ  نامه دعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  10 استاندار 04/10/1399 526313

 دستور جلسه: 

 
 استاندار محترم  ی استفاده از رهنمودها-1

 ی اسالم  یمحترم اول مجلس شورا سی رئ بینا یزاده هاشم  یدکتر قاض  ی جناب آقا یاستفاده از رهنمودها  -2

 کل کشور  1400بودجه سال   حهی در ال ل یاعتبارات استان اردب تیوضع یبررس -3

 و توسعه استان  ی زیبرنامه ر ی شورا ل یذ  یمصوبات کارگروه ها  یبررس -4

   موارد  ری سا-5
 

 : مذاکراتمتن 
محترم شورا به   ی با حضور اعضا 04/10/1399روز پنجشنبه مورخ  14/ 30متن مذاکرات :  جلسه راس ساعت 

 .  دی شروع گرد د یچند از کالم اهلل مج یات یو تالوت آ  یبهداشت  ی پروتکل ها تی استاندار محترم و با رعا استیر

  رمقدمیاستان ضمن عرض خ ی زیو برنامه ر  تی ریمحترم سازمان مد  سی رئ یق ی شا ی جلسه آقا  ابتدای در       
  یمحترم اول مجلس شورا سی رئ بینا یزاده هاشم ی دکتر قاض  یجلسه باالخص جناب آقا ی حضور اعضا

  ی شورا مجلسشهر در  نی مشک فی محترم مردم شر ندهینما ی نیدکتر عباس زاده مشک  ی جناب آقا زیو ن یاسالم
ها و   تیظرف حی و توسعه استان ضمن تشر یزی برنامه ر یشورا  ر یدستورات جلسه را قرائت نمودند. دب  یاسالم
  های ازمندیکل کشور، ن 1400بودجه سال  حه یاستان در ال یاعتبارات پروژه ها  تی وضع زیاستان و ن یها  ل یپتانس
جناب   یاسالم  ی محترم اول مجلس شورا سیرئ  بیاستان را اعالم نموده و درخواست نمودند: نا ی ها ت یو اولو

  حهیاستان در ال  ییاجرا ی دستگاه ها شنهادات یتا نظرات و پ ند یمساعدت نما  ی زاده هاشم ی دکتر قاض   یآقا
 کل کشور لحاظ گردد.  1400بودجه  

  ی شهر در مجلس شورا نی مشک فیمحترم مردم شر  دهن ینما ین یدکتر عباس زاده مشک  آقای  جناب ادامه در      
  ی شنهادیپ  یاستان موانع، مشکالت و راهکارها  یی اجرا  یکل محترم دستگاهها   ران یاز مد  یتعداد  زیو ن یاسالم

 خود را ارائه نمودند. 

دکتر    یاز حضور جناب آقا ریبا تقد  ل یمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب یدر ادامه جناب آقا  نهمچنی       
  ین یدکتر عباس زاده مشک ی جناب آقا زی و ن یاسالم ی محترم اول مجلس شورا  سی رئ بینا یزاده هاشم   یقاض
  یهات یظرف ،یزی برنامه ر ی در جلسه شورا  یاسالم یشهر در مجلس شورا نیمشک ف یمحترم مردم شر نده ینما

  یل یاتصال خط ر  ، ی و صنعت ی منطقه آزاد تجار یاندازنموده و افزودند: راه  حیاستان را تشر یو اجتماع  ی اقتصاد
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جانبه   ست خارج کرده و توسعه همه را از بن   لیسدها، استان اردب  ابیپا ی اجرا زی و ن ه یهمسا یکشور به کشورها 
  شتر یحوزه قفقاز ب  یبا کشورها ی و تجار ی و اشتغال ، مراودات اقتصاد د یآن را رقم خواهد زد و عالوه بر رونق تول

 کمک خواهد کرد.  یو اقتصاد  یکشورها به گسترش مبادالت تجار نی به ا ی لی شده و اتصال خط ر

  ری ضمن تقد  یاسالم یمحترم اول مجلس شورا س یرئ ب ینا ی زاده هاشم ی دکتر قاض  یجناب آقا ان پای   در      
همه شوق، برنامه،   ن یا ی شود ول ی دولت تمام م  ن یاستان اظهار داشتند: پس از چند ماه دوره ا ران یاز تالش مد 

به مردم استان    د یو شکر دارد و با  ر یتقد یکرونا اتفاق افتاده جا امی ا نی که در ا ی اقدامات در دست انجام و رشد
شما خوب   یشور و شوق و انرژ نیکه ا  دوارمیو ام م یبگو ک یتبر یرانی مد ن یو چن  ندگانینما  ن یبه خاطر وجود چن

 الگو شود.  ز یکشور ن هیبق  یشود و انشااهلل برا دهی و دشده  نیتبب

   .د یمصوب گرد  ل یبه شرح ذ یدستورات جلسه موارد ی پس از بحث و بررس  انیدرپا
 

 مصوبات جلسه: 

استان در خصوص اعتبارات پروژه ها که در جلسه   یی اجرا یدستگاهها شنهادات ینظرات و پ دی مقرر گرد - 1 
  ی اسالم ی محترم اول مجلس شورا سیرئ ب ینا یزاده هاشم  ی دکتر قاض ی توسط جناب آقا د، ی مطرح گرد

 کل کشور لحاظ گردد.  1399و در قانون بودجه سال   ی ریگیپ
مورخ    513116،  1399/ 03/ 25مورخ    513099،  1399/ 03/ 10مورخ    513062شماره   ینامه ها   - 2 

مورخ   513187،  15/04/1399مورخ   513148،  10/04/1399مورخ   513136،  30/03/1399
استان در خصوص مصوبات   یزی و برنامه ر  تیر یسازمان مد  10/08/1399مورخ   513225،  13/06/1399

  دیی رد تاآراء مو  تیبا اکثر  ی استان مطرح و پس از بحث و بررس ی گذار هیاشتغال و سرما ،ید کارگروه اقتصا
 قرار گرفت.   

استان در خصوص مصوبات   یزی و برنامه ر  تیر یسازمان مد  12/09/1399مورخ   484141نامه شماره    -3
  د ییآراء مورد تا ت یبا اکثر یاستان مطرح و پس از بحث و بررس  ی و نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش، فناور 

 قرار گرفت.   
فارمد   د یمتانول(، ام د ی)تولی)آرتا انرژنیشهرستان نم یسه واحد مهم صنعت  یفور  ازیبا توجه به ن -4

  هیدر ثان  تر یل  10(( به آب  یاقتصاد ژهیدر منطقه و  ستالیکر دی سبز)تول نی (، آرتا نمییدارو  اهانی )گانیپارس
  از یاستان از سهم آب موردن ی: شرکت آب منطقه اد یمقرر گرد  یآت  یافتتاح آن واحدها در ماه ها  یبرا

 .   دی نما صیکسر و به آن واحدها تخص ی خدمات و گردشگر

 

 جلسه:  غایبین
10)  
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 : ومسفصل  

   لیذ ی هاکارگروه عملکرد 

 اردبیل  و توسعه استان ی ز یربرنامه ی شورا
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 کارگروه های ذیل شورا تحلیل عملکرد  و  : گزارش ساالنهسوم بخش  

جلسه در سال   24( جمعاً با برگزاری  2) شماره مطابق جدول  استانریزی و توسعه های ذیل شورای برنامهکارگروه 

 . مورد آن به اجرا در آمده است 263که   مصوبه داشته است  267دستور جلسه و    59، 1399

 

 1399در سال    های ذیل شورا(: گزارش ساالنه عملکرد کارگروه2)  شمارهجدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام کارگروه تخصصی 
تعداد  

 جلسه 

 تعداد  

دستور 

 جلسه 

تعداد  

 مصوبات

تعداد  

مصوبات 

 اجرا شده

تعداد  

مصوبات 

 اجرا نشده

 0 87 87 27 8  ی گذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد  1

2 
و   ی شهر ، یریعشا  ،یتوسعه روستا  ،یی ربنا یکارگروه ز

 . ستیز  طی و مح نیسرزم شی آما
5 6 81 81 0 

 4 67 71 20 9 سالمت، زنان و خانواده  ، یفرهنگ  ، یکارگروه اجتماع  3

 0 28 28 6 2 ی و نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش، فناور  4

 4 263 267 59 24 جمع کل 
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 : چهارم فصل  

 اقتصادی، کارگروه عملکرد 

 اشتغال وسرمایه گذاری  
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 یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصادگزارش ساالنه و تحلیل عملکرد : چهارم بخش  

مصوبه داشته   87دستور جلسه و   27،  1399جلسه در سال  8با برگزاری  ی گذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد 
 ها اجرایی شده است.است که همه آن 

 
 1399در سال   ی گذار  هیاشتغال و سرما ، یکارگروه اقتصاد گزارش ساالنه  

ف 
ردی

 

 

تاریخ  

برگزاری  

 جلسه 

تعداد  

 ر دستو

 جلسه 

 وضعیت مصوبات
 وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه 

 حاضرین در جلسه 

تعداد   اسامی دستگاههای اجرایی غائب

 مصوبات 

تعداد  

مصوبات 

 اجرا شده 

تعداد  

مصوبات 

 اجرا نشده 

شرح مختصر  

از دالیل عدم 

 اجرای مصوبه 

مدیران 

حاضر در 

 جلسه 

نمایندگان  

دستگاه 

 اجرایی

1 6/3/99 6 22 22      

2 22/3/99 3 18 18      

3 27/3/99 2 6 6      

4 7/4/99 2 7 7      

5 12/4/99 2 7 7      

6 11/5/99 4 7 7      

7 10/6/99 3 5 5      

8 6/8/99 5 15 15      

  0 0 87 87 27 مجموع 
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 ی گذار هیاشتغال و سرما ، یکارگروه اقتصادصورتجلسه های :  پنجم بخش  

 
 یجمهور  استیر

 برنامه و بودجه کشور   سازمان
 ل یاستان اردب یزی و برنامه ر تیری مد سازمان 

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل  یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  6/3/99 1

 دستور جلسه: 

 اشتغال استان    ی کارگروه تخصص   ر یتوسط دب  98سال    ی جذب اعتبارات مشاغل خانگ   ت یوضع  ن ی گزارش آخر-1
اشتغال    ی کارگروه تخصص   ر یتوسط دب  ی ریو عشا  یی روستا   دار یاشتغال پا   التی تسه  ت یوضع  ن یگزارش آخر-2

 استان  
محترم    استیو سفر ر   97قانون بودجه سال    18عملکرد بند الف تبصره    نیعامل از آخر  یگزارش بانکها-3

 به استان   ی جمهور
شماره  -4 نامه  کارورفاه    یعال   یشورا  رخانهیدب  سیرئ  2/99/ 23مورخ    25178طرح  تعاون  وزارت  اشتغال 

 در سامانه مذکور    دی جد نی مجدد سامانه رصد و ثبت اطالعات شاغل تیدر رابطه با فعال ی اجتماع
و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه    ی نیمعاون محترم توسعه کارآفر   99/ 17/2مورخ    21208طرح نامه شماره  -5

 فعال بازار کار   ی ها استی س ی ریگیدر رابطه با پ ی اجتماع
 استاندار محترم  ی استفاده از رهنمودها-6

 متن مذاکرات: 

 جلسه:  مصوبات

ضمانت در استان( جهت حضور در    یصندوق ها  یندگ یاز شرکت پژوهشگران فن گستر )نما  دیمقرر گرد -1
 . د یاشتغال استان دعوت به عمل آ  ی جلسات کارگروه تخصص

عامل هر گونه عملکرد حوزه   ی و بانکها یی اجرا یدستگاهها   دیاستاندار محترم مقرر گرد  دیبه تاک تیبا عنا-2
 .ند ینما ی و اشتغال به صورت منظم و مرتب اطالع رسان یگذار هی سرما د،یرا در بخش تول ش یخو
عنا-3 تاک  تیبا  گرد   دی به  مقرر  محترم  سرما  جادیا   دیاستاندار  و  پ  یگذار   هیاشتغال  براساس    شرفتیاستان 
)هر    ی کیزیف مستمر  صورت  به  پروژه(  )کنترل  و    15پروژه  گرفته  قرار  کارگروه  جلسات  دستور  در  روز( 

 . ندیبه ارائه گزارش اقدام نمانسبت  ییاجرا ی دستگاهها
  س یاستان توسط رئ  یاقتصاد  ی در حال احداث بر شاخص ها  یو نقش پروژه ها  ل یوتحل  هیتجز   د یمقرر گرد-4

 گزارش گردد.  انیدر م کی در جلسات کارگروه به صورت   یی و دارا یسازمان امور اقتصاد
  ل یتعد   شنهاد ی استان در رابطه با پ  ی شعب بانک کشاورز  ت یری مد  99/ 3/ 3مورخ    92/ 23/ 705نامه شماره  -5

  دار ی اشتغال پا التیتورات، استفاده کنندگان از تسه ی رجب دی و سع یرسول گوهر  انیآقا  ی طرحها ه یسطوح اول
موضوع با ارائه نظر    د یگرد   ررطرح گلخانه در شهرستان پارس آباد مطرح و مق  ی اجرا  ی برا  یری و عشا  یی روستا
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اتخاذ    یمقتض   ماتیاشتغال استان مطرح تصم  یفن   تهیاستان در جلسه کم  یجهاد کشاورز سازمان    یتخصص
 گردد. 

شماره  -6 بانک کشاورز  تیر یمد  99/ 17/2مورخ    446/23/92نامه  ا  یشعب  با  رابطه  در    وان ید  رادیاستان 
از لحاظ محل    ریآب ن  ی مستقر در شهرک تخصص  ی طرحها  ری سبالن و سا  رآب ی محاسبات استان به طرح س

جلسه   نی وزدهمدر روستا واقع شده و موضوع در ن  ریمحل شهرک آب ن نکهیطرح مطرح و با توجه به ا یاجرا
بانک    ی بر آمادگ  ی اشتغال استان مطرح و به استناد مورد مصوبه مذکور مبن  یکارگروه تخصص   7/97/ 7مورخ  

با در نظر قرار دادن نامه شماره   جهت    یبانک کشاورز  یمرکز   تیری مد  1/7/97مورخ402/73/ 4709عامل 
  ن یو نهم  ستی ب  کین مصوبه بند  یمستقر در شهرک مذکور و هم چن  یآب معدن   یبر طرحها   الت یپرداخت تسه 
  ی در شهرک تخصص   یآب معدن  ی طرحها  نکهیدرخصوص ا   دی و رفع موانع تول  لی ستادتسه  9/97/ 14جلسه مورخ  

مربوطه مصوب    ی اسالم آباد واقع شده که با لحاظ مدارک و مستندات و مصوبات مذکور طرحها  ی در روستا   رین
(  یبانک عامل )کشاورز  دی استاندار محترم مقرر گرد  دیی به تا  تیشده اند لذا با عنا   یو به بانک عامل معرف
را به    جه یاقدام و نت  ی ریوعشا   یی روستا   دار ی حوزه مربوطه از محل منابع اشتغال پا  هالت ینسبت به پرداخت تس

 . ندیکارگروه اعالم نما رخانهیو دب یاستاندار
گرد -7 پ  سیرئ  دیمقرر  به  نسبت  استان  تجارت  و  برا  هیسهم  یریگیسازمان صنعت،معدن  استان    ی شناور 

را در اسرع وقت   جهیوزارت متبوع اقدام و نت ق یاز طر 18مشخص از محل اعتبارات بند الف تبصره  یطرحها
 . ندیکارگروه اعالم نما رخانهی و دب ی به استاندار

  ی و گردشگر  ی دست  ع یصنا  ی فرهنگ  راث یشده حوزه صنعت معدن وتجارت و م  ی معرف  ی طرحها  د ی مقرر گرد-8
تبصره   الف  بند  اعتبارات  محل  سو  18از  همکار  یبانکها  ی از  با  صورت    ییاجرا  یدستگاهها   یعامل  به 

تا  ده یگرد   ه یاول  یبررس   الت یاز لحاظ پرداخت تسه  یررسم یغ تام  دیی تا در صورت    ی طرحها  باراعت  نی جهت 
 مذکور اقدام شود. 

طرح حوزه    5از    ش یب  نکه یبر ا  یمبن   یو گردشگر   یدست   ع یصنا  ،یفرهنگ   راثیکل م   ر یبا توجه به گزارش مد-9
عامل    ی به بانکها  ی و در مرحله معرف  ب یتصو  18وزارت متبوع از محل بند الف تبصره    یفن   تهیمربوطه در کم 

به بانک عامل    ی جهت معرف  وع موض   ی ریگینسبت به پ   3/99/ 10تا روز شنبه مورخ    د یباشند لذا مقرر گرد   یم
 . ند یو ابالغ به استان اقدام نما 

شعب پست بانک استان نسبت به جذب کامل    تیر یمد  دی استاندار محترم مقرر گرد  د یبه تاک  تیبا عنا -10
کارگروه    رخانهیو به دب  یرا به استاندار   جهیاقدام و نت  ندهی تا هفته آ  18بند الف تبصره    ی صی تخص  التیتسه

 . ندیاعالم نما
  یص یاعتبارات تخص  %87بر پرداخت    ی شعب بانک توسعه تعاون مبن  تیریمد  ندهیبا توجه به گزارش نما-11

  رخانه یو دب  یرا به استاندار   جهینتاعتبارات اقدام و    ماندهینسبت به جذب باق  دی مقرر گرد  18بند الف تبصره  
 . ند یکارگروه اعالم نما 
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مربوط به شهرستان    18شده به بانک تجارت و صنعت و معدن از محل تبصره    ی معرف  ی طرحها  د یمقرر گرد-12
و به استاندار محترم گزارش    ی ریگی پ  ی استاندار  یامور اقتصاد   ی معاون هماهنگ  ی از سو  ژه یخلخال به صورت و

 گردد. 
از    18در گردش از محل بند الف تبصره    هیسرما  ازمندین  یطرحها  دی جد  ستی ظرف دو روز ل  دی مقرر گرد-13
رابطه مقرر شده    نیکه درا  ندیسازمان صنعت، معدن وتجارت استان احصاء و به بانک سپه ارسال نما  یسو

را به   جهیو نت  عیتسر  التی ساله در جهت پرداخت تسه  کیه و  بانک عامل با شرط بازپرداخت اقساط شش ماه
 . ندیکارگروه اعالم نما رخانهیو دب یاستاندار

الف تبصره    التیعامل در جهت پرداخت تسه  یبانک ها   ه یکل  دی مقرر گرد-14 با    تیباجد   18بند  کامل و 
 . ندیکارگروه اعالم نما نه رخایو دب یرا به استاندار جهی اقدام و نت یی اجرا ی تنگاتنگ دستگاهها یهمکار

اعتبار    صیو تخص  ن ینسبت به تام  18اعتبار درحوزه بند الف تبصره    ی دارا  ییاجرا  ی دستگاهها  دی مقرر گرد-15
 . ند یعامل اعالم نما  ی را به بانکها جهیحوزه مربوطه اقدام ونت  یطرحها ارانهی

مسائل و مشکالت    ی بحث پنجره واحد اشتغال باموضوع بررس  د یاستاندار محترم مقرر گرد  د یبه تاک  ت یبا عنا-16
 و گزارش گردد.  یر یگیدر هر جلسه پ یی اجرا یمختلف با گزارش دستگاهها ی و عملکرد حوزه ها

مجدد سامانه    تیاشتغال در رابطه با فعال   ی عالی شوار  رخانهیدب  سی رئ  23/2/99مورخ    25178نامه شماره  -17
 :  دی صد اشتغال مطرح و مقرر گرد ر

  ی در سطح شهرستان و استان جهت اختصاص کد کاربر نده ینما  ی نسبت به معرف  یی اجرا   ی دستگاهها- 17-1
 . ندی کارگروه اقدام نما رخانه یدرسامانه مذکور به دب ن یثبت اطالعات شاغل یبرا

  یها  یجداول مربوط به تعهد دستگاه به صورت بخش  لی نسبت به تکم  ییاجرا  یدستگاهها  دی مقرر گرد-17-2
  ی را جهت ثبت در سامانه رصد به استاندار  جهی اقدام و نت  ی وستی مطابق جدول پ  ی، گانه و شهرستان12سه گانه  

 .  ند یکارگروه ارسال نما  رخانه یو دب
  یبرنامه ها   یگذار   ه یسرما  ی محترم پروژه ها  ریمد   یدکتر اسد   یآقا  1/2/99مورخ    10499نامه شماره  -18

  دار ی قانون اشتغال پا  ی درخصوص گزارش عملکرد اجرا  ی وزارت تعاون کارورفاه اجتماع   یی روستا  ری اشتغال فراگ
  نیی تع  یاقتصاد  یسه سهم بخشهایچهار مرحله و مقا  یو مصرف منابع ابالغ  لی استان اردب  یری و عشا  یی روستا

  ی اعضا  دی ( مطرح و مقرر گرد13/4/97مورخ    175165نامه شماره    یشده توسط سازمان برنامه و بودجه )ط
مفاد نامه مذکور و    ی و اجرا  ت ینسبت به رعا  ی بخش   ی عامل و دستگاهها  یبانکها   ژهی استان به و  ی فن  تهیکم

  یطرحها  فیتکل   نیی جهت تع  99/ 15/2استان مورخ    ییاشتغال روستا  ی فن  تهیصورتجلسه کم  ن یاول  1بند    قیمطا
به    یتا مرحله عقد قرارداد و پرداخت در جهت جذب کامل اعتبار قبل   تیعامل و هدا  یابل بانکها موجود  کارت

 . ندیابالغ اعتبار مرحله پنجم اقدام نما ی عنوان شرط اصل 
و اشتغال    ینیمعاون محترم توسعه کارآفر   یدکتر منصور  یآقا  9/1/99مورخ    1460به نامه شماره    تیبا عنا-19

  ی درصد به طرحها 40  زان یبه م ی لی تکم الت ی درخصوص امکان پرداخت تسه  ی اجتماع  وزارت تعاون کارورفاه 
به    نی باشد و همچن  یم   97/ 29/12  خیآنها تا تار   یعقد قرارداد بانک   خیکه تار  یری و عشا  ییتمام روستا   مهین

  ی نامه ابالغ  وهی و ش  یصندوق توسعه مل   یامنا  ات یه  98/ 12/ 20/ص مورخ  15840/98شماره    هیاستناد ابالغ
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مصوبات    28/7/98مورخ    137956و    98/ 24/7مورخ    136712به شماره    یمحترم تعاون کارورفاه اجتماع  ریوز
طرح مشمول    13تعداد    بیدر خصوص تصو  15/2/99  ورخاستان م  یی اشتغال روستا  یفن   تهیجلسه کم  نیاول

به    یلی تکم  التی ه با پرداخت تسهمطرح و ضمن موافقت کارگرو  ال یر  ون یلیم  91100متمم به مبلغ    التیتسه
جهت مراجعه به    ان یموضوع به متقاض  یعامل نسبت به اطالع رسان  یبانکها   دی مذکور مقرر گرد  یطرحها

.ضمنا در صورت اعالم  ندیمتمم اقدام نما  الت ی شعبات بانکها و ارائه مدارک و مستندات الزم و پرداخت تسه
بانکها  یطرحها از طرف  بانکها    ی اتمام منابع مال  لی استان به دل  یبخش  ی هاعامل ودستگاه  یمشمول  نزد 

و پرداخت    رشیو پذ   یی مرحله پنجم روستا   یمشمول از محل اعتبارات ابالغ   ی طرحها  ی متمم برا  الت یتسه
 . د خواهد ش

از محل اعتبارات    دی ادشهیاعتبار مانده بن  یی بر موافقت با جابه جا  یبه دستور استاندارمحترم مبن   تیباعنا-20
محترم    ری وز  4/98/ 16مورخ    65532به استناد نامه شماره    ال یر  اردی لیم  100در حدود    یی اشتغال روستا  ی ت یحما

کارگروه استان حداکثر ظرف    رخانهی دب  دی مقرر گرد  ییاشتغال روستا  یطرحها  ر ی به سا  ی تعاون کارورفاه اجتماع
پا   ی نف  ته یجلسه کم  ل ینسبت به تشک  یهفته آت   ک یمهلت   بانکها و    رانی باحضور مد   ییروستا  داریاشتغال 

  ی برا  دیشه  ادیبن  الی ر  اردیلی م  100نحوه جذب مانده اعتبار    یبرا  یری درخصوص تصمم گ  یبخش   یدستگاهها
و ضوابط دستورالعمل   ط یشرا  ری در سامانه کارا و با درنظر گرفتن سا طرح کد  ی دارا یی اشتغال روستا  یطرحها

دستگاهها   ی اجرائ ها  ی برا  ی بخش   ی توسط  و طرحها  ی پروژه  تا  ی اقدام  دب  ته یکم  د ییمورد  به    رخانه یتوسط 
 گردد.  ی عامل معرف یبانکها

سال    ازدهم ی)جلسات دهم و    3/99/ 5استان تامورخ    ی ری و عشا  یی روستا  دار ی اشتغال پا  یفن   تهی مصوبات کم-21
  د یاشتغال استان قرار گرفت و مقرر گرد   ی کارگروه تخصص  بیو تصو  دیی د تا(مور   99و جلسه اول سال    98

 . ندیاقدام نما تمصوبا  ییدر امر درجهت اجرا  لی و عوامل دخ یی اجرا یعامل و دستگاهها یبانکها
تا  تهیمصوبات کم -22 اشتغال    ی اعضا کارگروه تخصص  ب یو تصو  د یینظارت استان در جلسه مطرح و مورد 

  لیعوامل دخ  ر ی و سا  ییاجرا  یعامل و دستگاهها   یکارگروه ، بانکها   رخانهیدب  د یاستان قرار گرفت و مقرر گرد
 . ندیرا اعالم نما جهیمصوبات اقدام و نت یدر موضوع در جهت اجرا 

 
 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 برنامه و بودجه کشور   سازمان
 ل یاستان اردب یزی و برنامه ر تیری مد سازمان 

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل  یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری و توسعه  یمعاون امور اقتصاد 22/03/1399 2

 دستور جلسه: 

 کرونا  روسی و وعیاز ش دهی د بی آس ی به کسب و کارها التیتسه ینامه اعطا وهی ش حیتشر -1
 حوزه مربوطه  دیجهش تول  ی دررابطه با برنامه ها  یی اجرا  یگزارش دستگاهها -2
 استاندار محترم  ی استفاده از رهنمودها-3

 متن مذاکرات: 

 

 جلسه:  مصوبات

  ی اشتغال استان دستگاهها  یکارگروه تخصص  یاز جلسه بعد  دی استاندار محترم مقرر گرد  دیبه تاک  تیبا عنا-1
( در رابطه یو گردشگر ی دست  ع یصنا  ،ی فرهنگ  راث یم-صنعت، معدن و تجارت - ی استان)جهاد کشاورز یی اجرا
   ت یبخش مربوطه )با محور  الو اشتغ  دی حوزه جهش تول  ی طرحها  یاجرا  ی و برنامه زمان بند  یک یزی ف  شرفتیبا پ
بازخواهند    دیراکد که به چرخه تول   ییطرحها- رسند ب  ی م  ی سال به بهره بردار  ان ی که تا پا  ییطرحها-الف

ارائه    ر ی همراه با عکس و تصو  نت ییموجود ( در قالب پاور پو   ی و اشتغال واحدها  د یتول  ت یظرف  ش یافزا-گشت ج 
 . ند ینما
امرنسبت به    یمتول   یدستگاها   ی عامل با همکار  یبانکها   د یاستاندار محترم مقرر گرد   د یبه تاک  ت یبا عنا-2

تسه  یمعرف  یطرحها  شی پاال از محل  تبصره  التیشده  الف  و طرحها  18بند  پرداخت    ییاقدام  امکان  که 
 . ندینما ی معرف نی گزیمربوطه عودت تا جا  یی اجرا  ینبوده را به دستگاهها  سریم الت یتسه

باشد    ی به صورت شناور م  18عامل در محل بند الف تبصره    یاز بانکها  ی اعتبارات بعض  نکهیبا توجه به ا-3
را به    جهیعامل اقدام و نت  ی پروژه به بانکها  یو معرف  ف ینسبت به تعر   ی تخصص   یدستگاهها   د ی لذا مقرر گرد

 . ند یاعالم نما  یاستاندار
 برگزار گردد.  یروز درمحل استاندار  15اشتغال استان هر  ی جلسات کارگروه تخصص دی مقرر گرد-4
دب-5 گزارش  به  توجه  تخصص  ریبا  آخر  ی کارگروه  از  استان  گرد   ت یوضع  نی اشتال  مقرر  رصد    د یسامانه 

ا  ،آب یثبت احوال، پارک علم و فناور   ، ی)دانشگاه علوم پزشک ییاجرا   ی دستگاهها ارائه  یمنطقه  ( نسبت به 
ثبت اطالعات    به منظور  ی کد کاربر  جادیمشخصات کاربران جهت ا  ن یتعهد اشتغال بخش مربوطه و هم چن

اشتغال    ی کارگروه تخصص   رخانهیرا به دب  جهیاقدام و نت  ی اکسل ارسال  ل یدر سامانه مذکور مطابق فا   ن یشاغل
 . ند یاستان اعالم نما 
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و دوم   ی و س  کصد یجلسه   مات ی کرونا)تصم یمصوبه جلسه شانزدهم ستاد مل  11ماده  ل ی به استناد تبصره ذ-6
ابالغ  2/2/99دولت مورخ    ی اقتصاد  ی ستاد هماهنگ  اقتصاد   3/2/99مورخ    11/ 2758شماره    هیو    ی معاونت 

از    ل ی استان اردب  ده ید  ب یبه شدت آس  ی بنگاهها  ژهی و  هالتینامه پرداخت تس  وه یش  ی اجرا  ی جمهور  استیر
تاک  روسیو با دستور و  بانکها  یبخش   یدستگاهها  دی استاندار محترم آغاز و مقرر گرد  د یکرونا  عامل و    یو 
رعا   رخانهیدب با  استان  اشتغال  مهلت    وه یمفاد ش  تیکارگروه  به    کینامه مذکور حداکثر ظرف  نسبت  هفته 

به بانک در سامانه کارا جهت پرداخت    ی و معرف  د ییمشمول تا   ی احصا و طرحها  ان، یثبت نام متقاض  یی شناسا
 . رد ی به سامانه کارا انجام گ یبا توجه به سطح دسترس الت یتسه

  الت یپرداخت تسه ی استان برا ی صی جذب اعتبار تخص تیری و دستور استاندار محترم درخصوص مد دی باتاک-7
امور    یبا حضور معاونت هماهنگ   یفن   تهیکم  دی کرونا مقرر گرد  روسی از و  ده ید  بیکسب و کار آس  یبه و احدها 

- اتاق اصناف-ی بازرگان  اق ات-عامل   ی، بانکها  یبخش   یاهها دستگ   ن یمعاون  ا ی   ران مدی–  یاستاندار   ی اقتصاد
  وه یش  یی اجرا  ات یو ضمن مشخص نمودن چارچوب عمل  لی کارگروه اشتغال استان تشک  رخانه یو دب-اتاق تعاون 

 برگزار گردد.  99/ 3/ 24جلسات از روز شنبه مورخ   الت ی عامل جهت پرداخت تسه ی نامه و تعامل با بانکها
  الت یموضوع تسه  ی برا  ن یکارشناس مشخص و مع  الت،یعامل پرداخت کننده تسه  ی بانکها  د ی مقرر گرد-8

 . دی نما یکارگروه اشتغال استان معرف رخانه یو دب یو کتبا به استاندار ن ییدر شعبات تع
  ی واشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماع  ی نیتوسعه کارآفرمعاون محترم    3/99/ 21مورخ    42772نامه شماره  -9

کرونا    روسیاز و  ی ناش  ده ید   ب یبه شدت آس  یبه کسب و کارها   الت ی تسه  ینامه اعطا  وه یدر خصوص ابالغ ش
استان    ط یواجد شرا  ن یمشمول  ی برا  الت یتسه  ی اعطا  ند ی و شروع فرا  99/ 6/3مورخ    33482نامه نامه شماره    یط

  ی و مشارکت با تشکلها  ی نامه نسبت به اطالع رسان  وه یمندرج در ش  ی بخش  یدستگاهها   د یمطرح و مقرر گرد 
نسبت به ثبت  -اتاق تعاون -اتاق اصناف -صنعت و معدن و تجارت  ، یاتاق بازرگان ژه ی و به و ی و تعاون  ی خصوص 

سهم    ت یبارعا  kara.mcls.gov.irکارا به آدرس    امانهدر س  انیمتقاض  ازیاطالعات مورد ن  لی نام و تکم
مشمول به    یطرحها   ی خرداد ماه نسبت به معرف  ان یکرونا اعالم وتا پا   ی ستاد مل   ی رسته اعالم   13استان و  

 گردد.   لی و تسه عیتسر التی عامل و پرداخت تسه یبانکها
و   ص یاز تخص ی بخش ی عامل دستگاهها یبانکها ندگانیاز نما  یبرخ  ی اطالع ی با توجه به اعالم اظهار ب -10

  یواحدها  التیطرحها به بانک جهت پرداخت تسه  ی و معرف  د ییبه سامانه کارا جهت تا   ی رکد کارب  ی دسترس
  ض یتفو  یریگ یبه پ  نسبت  24/3/99حداکثر تا روز شنبه مورخ    دی از کرونا مقرر گرد  دهی د  بیکسب و کار آس

از تهران اقدام و در    یبخش   ی عامل ودستگاهها  ی به سامانه کارا توسط بانکها  ی استان  یسطح دسترس   اریاخت
دب با  سامانه  با  کار  نحوه  در  وابهام  سوال  گونه  هر  تماس    رخانهیصورت  شماره  با  استان  اشتغال  کارگروه 

 . ندینما یدادجو( هماهنگ  ی)آقا 33238404
پرداخت    یاستان برا  یص یدر جذب اعتبار تخص  عیو تسر   لی بر تسه  یاستاندار محترم مبن  دیبه دستور و تاک-11

  د ی تومان مقرر گرد  اردیل یم  535کرونا به مبلغ    روس یو  وع ی از ش  دهی د  بیکسب و کار آس  یبه و احدها  التیتسه
مشمول درسامانه    یطرحها  دییتا  هنسبت ب  یخرداد ماه سالجار   انی عامل تا پا  یو بانکها  یبخش   یدستگاهها

موضوع    د،یبه اعتبار جد  ازینامه در صورت ن  وهیش  4اقدام تا به استناد تبصره ماده    التیکارا و پرداخت تسه
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استانها ودستگاهها جهت   ریمنابع سا  ییکارگروه اشتغال استان جهت جابه جا  رخانهیتوسط استاندار محترم ودب
 .رد یگ ستاد کرونا صورت  ی الزم با کارگروه مل یو هماهنگ  داماتبه استان اق د یاعتبار جد ص یتخص

  ی توسط دستگاهها  انیمتقاض  یدرخواست   التی و سقف تسه  نیشاغل  تیبا توجه به ضرورت استعالم وضع-12
ا   یبخش بر  در  نکهیعالوه  اطالعات  براساس  تام  ی افتی سامانه کارا  به صورت    یاجتماع   نی از سازمان  کشور 

کد    ل یاز قب  ین اجتماع یبه استعالم از تام  ازیموارد ن   یکند لکن در برخ   یهوشمند موضوع را کنترل و رصد م
و    تیاستان بنا به حساس  ی اجتماع  نی سازمان تام  دی باشد لذا مقرر گرد  ی کارگاه م  نی شاغل  مهیو کد ب  یکارگاه 

تلفن  یی ضرورت موضوع نسبت به پاسخگو بانکها  یبخش   ی دستگاهها  یو کتب  ی به استعالمات  عامل و    ی، 
و اداره تعاون    یخصوص کتبا به استاندار   نی در ا  ار یاالختتام    نده یقدام و نماکارگروه اشتغال استان ا  رخانه یدب

 . ند ینما  ی معرف ی کارورفاه اجتماع
کسب    ی قابل اخذ از واحدها  ن ی و تضام  ق ی بر وثا  ی مبن  ی نامه ابالغ   وه یش  11مفاد ماده    ت یدرخصوص رعا- 13

نامه    وه یش  15-14-13- 11مفاد مواد    یو اجرا  تیعامل با رعا   ی بانکها  د یعامل مقرر گرد   ی و کار توسط بانکها
بودن    ی. ضمنا درخصوص ابهام مستثنندینما  عیو تسر   لی تسه  یمتقاض   ی واحدها  الت یپرداخت تسه  ند یدر فرا 

( مقرر  یرجاری غ  ی و بده   ی مربوط به چک برگشت   یتها یبودن محدود  ی نامه )مستثن  وه یش   13ضامن از مفاد ماده
بانکها  د یگرد  نت  رخانهیل دبعام  ی موضوع توسط  از تهران استعالم و  کتبا اعالم    جهیکارگروه اشتغال استان 

 گردد. 
کرونا    روسیاز و  دهی د  بیکسب و کار آس  یبه واحدها  التینامه پرداخت تسه   وه یش  17به استناد مفاد ماده  -14

را بر عهده  در سامانه کا  ان ی متقاض  یو درخواستها  طی و ضوابط دستورالعمل با شرا  ط یکنترل شرا   دی مقرر گرد
بر عهده وزارت    التیتسه  اختنظارت بر حفظ اشتغال بنگاه پس از پرد-1موضوع ماده    یبخش   یدستگاهها

عامل و موسسات    یبر عهده بانکها   هالتیکرد وباز پرداخت تس  نهینظارت بر نحوه هز   یتعاون کارورفاه اجتماع 
 باشد.   ی م  یاستاندار   یاقتصاد   ینامه بر عهده معاونت هماهنگ   وه یش  ی بر اجرا  ی باشد و نظارت عال  ی م  ی اعتبار

کرونا به عنوان    الت ی تسه  انیموضوع قبول سهام عدالت متقاض  دی جلسه مقرر گرد  ی اعضا  شنهادیبه پ-15
مشخص افراد   ی ها  یکارگروه اشتغال استان به عنوان دارائ  رخانهیعامل توسط دب یو ضمانت در بانکها قهیوث

 گردد.  بالغ عامل ا یکتبا ارسال تا در صورت موافقت جهت اجرا به بانکها ی به کارگروه مل
و    ی فی از بالتکل  یر یکرونا در سطح استان و به منظور جلوگ  التی تسه  انیبا توجه به حجم مراجعان متقاض-16

  د ی کارگروه استان مقرر گرد  رخانهیو دب  یبه استاندار  یمورد  یو ب  ی رضروریو مراجعات غ  انیمتقاض  یسردرگم 
  ی و راهنمائ   ییشناسا   ا ی  یامانده نسبت به س  ی بخش  ی نامه مربوطه دستگاهها  وهی ش  7به استناد بند ب ماده  

ا  انیمتقاض ابهام و سوال در  نام در سامانه کارا اقدام و در صورت    ندگان یخصوص صرفا نما  نی جهت ثبت 
الزم به عمل    یهماهنگ   33238404شتغال استان به شماره  کارگروه ا  رخانهیدادجو دب   ی با آقا  ی دستگاه بخش

کارگروه    رخانهی و ارجاع ارباب رجوع به دب  یی از راهنما  ندیفرا  ن تر شد  یاز طوالن  یری آورده و به منظور جلوگ
 .  ند ینما  ی خودار
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ن پرداخت  بر بالمانع بود ی کرونا مبن ی ستاد مل  ر ینامه و مصوبه اخ وهی ش 6ماده   2موضوع بند  د یمقرر گرد -17
  بهشتیوارد  ن ی و فرورد  98ماهها اسفند    یبرا  ی کار یب  مهیکسب و کار که کارگران آنها ب  یبه و احدها  التیتسه

 کتبا به اعضا ابالغ گردد.  جه یاستعالم و نت یکارگروه استان از کارگروه مل  رخانهیگرفته اند توسط دب 99سال 
شماره  -18 کشاورز  2/99/ 7مورخ    99210/ 11382نامه  جهاد  مبلغ    یسازمان  کاهش  خصوص  در  استان 

  ت یسوار به عامل  لهی دانش مقدم واقع درشهرستان ب  الیخانم ل  یمصوب طرح پرورش گوسفند داشت  التیتسه
و با تعهد    الی ر  ونیلیم  12000به    الیر   ون یلیم  20000از مبلغ    803409با کد طرح    دیام  ی نی صندوق کارآفر

کارگروه استان نسبت به اصالح    رخانهیدب دین موافقت با کاهش مبلغ مقرر گرد نفر مطرح و ضم  8  ییاشتغالزا
جهت اقدام    دی ام  ین یرا کتبا به صندوق کارآفر  جهی مصوب طرح مذکور در سامانه کارا اقدام و نت  التیمبلغ تسه

 ند یاعالم نما  یبعد
 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 برنامه و بودجه کشور   سازمان
 ل یاستان اردب یزی و برنامه ر تیری مد سازمان 

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل  یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  27/03/1399 3

 دستور جلسه: 

  یبه اسب و کارها  التیپرداخت تسه  ند یعامل در خصوص فرا  ی و بانک ها  یی اجرا  ی دستگاههاگزارش  -1
 کرونا روس یو وع ی از ش ده ید  بیآس
 استاندار محترم  ی استفاده از رهنمودها-2
 

   متن مذاکرات:

 جلسه:  مصوبات

  التیرا )تسهعامل استان به سامانه کا   یو بانکها  ی بخش  ی دستگاهها  یسطح دسترس  ف یبه تعر  تیبا عنا-1
  بانکهای (  جوانان  و  ورزش   –  پزشکی  علوم  دانشگاه  –  ی )راه و شهرساز  یبخش  ی دستگاهها  د یکرونا( مقرر گرد

کد    صینسبت به تخص  31/3/99و انصار( حداکثر تا روز شنبه مورخ    ناسی  –  ن کارآفری  –  کوثر  – عامل )سپه  
  جهیدر کارتابل سامانه کارا به شعبات اقدام و نت  ی منتظر بررس  یطرح ها   عیو توز  یبه شعبات شهرستان  یکاربر
 . ندی کار گروه استان گزارش نما رخانه یبه دب

صنعت، معدن و    ژهی بو  ی بخش   یمحترم دستگاهها   رانیمد  د یبا توجه به دستور استاندار محترم مقرر گرد -2
  سازمان   –(  ی)حمل و نقل جاده ا   شهرسازی   و   راه  –  یو گردشگر   یدست   عی صنا  یفرهنگ   راثمی  –تجارت  

نسبت    99/ 31/3  رخمو  شنبه  روز  تا  جوانان  و  ورزش  –   پزشکی  علوم  دانشگاه  –  پرورش  و  آموزش  –  یرانتاکسی
جهت ثبت نام    یاجتماع   نیشده تام  شی اکسل پا  ستیموجود در ل  انی به متقاض  یو اطالع رسان  یبه تماس تلفن 

آنها در    یمذکور نبوده و فعال امکان ثبت نام برا  ستیکه در ل  یقوقو ح   یق یافراد حق  نی در سامانه کارا و همچن
  ی اقدامات را به معاونت هماهنگ  جهیو نت  ندینما  یر یگیپ  تیجدبا    باشدیکرونا( مقدور نم  الت یسامانه کارا )تسه

 . ندی کار گروه اشتغال استان گزارش نما رخانهیو دب یاستاندار  ی امور اقتصاد
جهت    ی بخش  ی دستگاهها  ر ی با دستور استاندار محترم مقرر شد سازمان صنعت معدن و تجارت استان و سا-3

نام در سامانه کارا )تسه  ی در اطالع رسان  عیتسر از    التیبه مخاطبان تحت پوشش خود جهت ثبت  کرونا( 
 .  ندینما فادهاست اصناف  اتاق –  یاتاق بازرگان  ژه یبو  یخصوص  ی تشکل ها ی نهادها ی و همکار تیظرف

به سامانه کارا امکان ثبت نام ندارند فعال توسط    یعدم دسترس   لی که بدل  یانیمقرر شد آن دسته از متقاض-4
نحوه ثبت نام    دی نامه و دستورالعمل جد  وهیو احصاء گردند تا پس از ابالغ ش  ییشناسا  یبخش   یدستگاهها
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  ان یمتقاض  یینسبت به راهنما  یجتماع توسط وزارت تعاون کار و رفاه ا  مهیب  ستیفاقد کد کارگاه و ل  یکارگاهها
 . ند یجهت ثبت نام اقدام نما 

کرونا مکاتبه    التیرسته پوشاک تسه  ر یپوشاک در ز  ی دی تول  یمقرر شد در خصوص اضافه شدن واحدها-5
با وزارت محترم تعاون کار و    ی استاندار  یامور اقتصاد   ی نگ استاندار محترم توسط معاونت هماه  ی با امضا  یا

 . ردیصورت گ ی رفاه اجتماع 
  یدرخواست ها   یعامل در خصوص معرف   یو بانک ها  یبخش   ی به منظور رصد و کنترل عملکرد دستگاهها-6

  د یمصوب مقرر گرد   الت یکرونا به بانکها و پرداخت تسه  روس یو  وع یاز ش  دهی د   ب یکسب و کار آس  ی واحدها
هماهنگ اقتصاد   یمعاونت  معرف  یاستاندار  یامور  آمار  روزانه  تسه  یبصورت  و  از    ی پرداخت  التی شدگان 

 .  ندی و به شخص استاندار محترم روزانه گزارش نما ی عامل را جمع بند یو بانک ها  ی بخش ی دستگاهها
 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 برنامه و بودجه کشور   سازمان
 ل یاستان اردب یزی و برنامه ر تیری مد سازمان 

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل  یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  07/04/1399 4

 جلسه: دستور 

  ی به کسب و کارها  الت یپرداخت تسه  تیوضع  ن یعامل از آخر  یو بانک ها  ییاجرا  ی گزارش دستگاه ها  - 1 
 از کرونا  ده ید  بیآس
 استاندار محترم  یاز رهنمودها  استفاده -2

 متن مذاکرات: 

 

 جلسه:  مصوبات

  الت یاستان در پرداخت تسه  نییبر عملکرد پا   یکارگروه اشتغال استان مبن   رخانهی به گزارش دب  تیبا عنا - 1
  دی و با توجه به دستور و تاک  انیدرخواست متقاض  3500  یبانک   ی معرف  رغم یاز کرونا عل   ده ید   ب یآس  ی به بنگاه ها

طالع  ضمن ا یبخش   یدستگاه ها یعامل با همکار  یبانکها  یهفته جار  انی تا پا  دی استاندار محترم مقرر گرد
 . ند یاقدام نما  ی پرداخت   التیآمار تسه ش یشده به شعب، نسبت به افزا یمعرف  ان یبه متقاض یرسان

  ی شده به شعبات بانکها  ی معرف  ان یو مراجعه متقاض  الت یپرداخت نسه  ندیفرا  لی و تسه  عیبه منظور تسر - 2
  یبانکها موضوع ضمن تماس تلفن  تیر یمد یطرحها از سو  عیهمزمان با توز د ی عامل در سامانه کارا مقرر گرد

جهت مراجعه به بانک و   همربوط  ی بخش  یعامل و دستگاه ها  ی توسط بانکها  انی به متقاض  امکیارسال پ  ای
 گردد.  ی اطالع رسان الت ی پرونده تسه ی ریگیپ
  هیاز کرونا کل  دهی د  بیآس  یبنگاه ها  ژهی و  الت ینامه پرداخت تسه  وهیش  1طبق ماده    نکهیبا توجه به ا  - 3

شده   یساز ادهیدر سامانه کارا)کرونا( پ یکیتا مرحله پرداخت به صورت الکترون یکار ندی مراحل ثبت نام و فرا
و بانک عامل استان   ربطیذ  ییاجرادر کارتابل دستگاه   انی خصوص مشاهده درخواست متقاض ن یاست که در ا

  د یباشد فلذا مقرر گرد   یم   ی سامانه کارا به مرحله بعدو ارسال در    د یی درخواست بنگاه، تا  ت یبه منزله مشمول
  ی کارگاه ها  - عامل پس از مشاهده درخواست در کارتابل سامانه خود)در قسمت اطالعات کارگاهها   یبانکها

شعبه درخواستها در اسرع  وقت اقدام    عینموده و نسبت به توز   ی تلق  ربط ی ذ  یی دستگاه اجرا   د یی ( به منزله تادی جد
 . ندینما  ی مربوطه خوددار یی اجرا یبا دستگاه ها یاستعالم کتب  ایدرخواست هر گونه نامه  و از  ند ینما
شده به    یمعرف   یبنگاه ها   یسرنوشت درخواستها  یری گیبه دستور استاندار محترم و به منظور رصد و پ - 4

نسبت به   ی بخش ی و دستگاه ها ی استاندار یامور اقتصاد  ی روزانه دفتر هماهنگ  د ی عامل، مقرر گرد  ی بانک ها
 . ندیسامانه کارا و گزارش به شخص استاندار محترم اقدام نما یری گزارشگ
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کرونا به    التی مشمول تسه  یبنگاه ها   شی سامانه کارا در خصوص پا   ریاخ   یروزها یط   نکهیبا توجه به ا - 5
موضوع را به    یبخش   یاه هادستگ  دی متصل خواهد شد فلذا مقرر گرد  یاجتماع   ن یبه سازمان تام  نیصورت آنال 

  یاجتماع  نیتام   قیطر   زا  98حداقل تا اسفند    نهیب  ستیل  یتحت پوشش خود در خصوص بروزرسان  انیمتقاض
  ب یآس  یواحدها   مه یدر امهال پرداخت حق ب  ز یاستان ن  یاجتماع   ن ی. ضمناً، اداره کل تامند ینما   ی اطالع رسان

  ن یسازمان تام یا  مهیمعاونت ب  ی ابالغ  26/12/98مورخ    98/100/ 16774از کرونا به استناد نامه شماره    ده ید
 . ندی کشور، عمل نما ی اجتماع

ا  - 6 استان در سامانه کارا اختصاص داده شده و    یبخش   یدستگاه ها   یبه تمام  یدسترس   نکهیبا توجه به 
  ی دستگاه ها  د یاست مقرر گرد   یری گیها قابل رصد و پتحت پوشش آن  انیدرخواست متقاض  ی کار  ند یفرا  ی تمام
  یی سامانه کارا راهنما  تکارتابل خود اقدام و مراجعان خود را بر اساس اطالعا   ینسبت به فعال ساز  یبخش

  - کد کارگاه در سامانه  د ییدر سامانه کارا)مشکل عدم تا  ط ی مشمول و فاقد شرا ر یغ  ان ینموده و از ارجاع متقاض
  13خارج از رسته    - 1398فعال تا اسفند ماه    مه یب  ستینداشتن کد کارگاه و ل  -با کد کارگاه   ی کد مل  رت یمغا

 . ندینما یاشتغال استان خوددار  کارگروه  رخانهیو دب ی گانه و ...( به استاندار
و   نیدرصد از بابت دستمزد شاغل  50به صورت  التیموضوع حذف پرداخت تسه ی ریگی به پ ت یبا عنا - 7

به   التیپرداخت تسه  ندیعامل در فرا ی کارفرما توسط بانک ها یات یعمل یها   نهیهز   ریابت سا درصد از ب  50
د موضوع حذف  ی عامل، مقرر گرد یو بانکها یبخش  یاز کرونا توسط دستگاه ها ده ید  بیآس  یبنگاه ها 

به حساب کارفرما توسط   الت یکارگاه و پرداخت کل تسه  نی به حساب شاغل التیاز تسه ی پرداخت بخش
 گردد. جه یو اعالم نت یر یگیپ  یکارگروه اشتغال استان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع رخانهیبد

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 برنامه و بودجه کشور   سازمان
 ل یاستان اردب یزی و برنامه ر تیری مد سازمان 

 «صـورتجلسه»

 اردبیل استان  یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  12/04/1399 5

 دستور جلسه: 

عامل    یکرونا توسط بانکها  روسیاز و  دهید  بی آس  یبه بنگاهها  التیعملکرد پرداخت تسه  نیآخر   یبررس-1 
   ی و دستگاه بخش

 استاندار محترم  ی استفاده از رهنمودها-2

 متن مذاکرات: 

 

 جلسه:  مصوبات

  ی و گردشگر  ی دست  عیصنا   ، یفرهنگ   راث ی تحت پوشش اداره کل م  انیمتقاض  ن ییبا توجه به آمار ثبت نام پا -1
ب عنوان  به  کارا  در سامانه  مقرر گرد   روسی و  وع ی از ش  دهی د  بیآس  یبنگاهها  نی شتریاستان    راث یم  د یکرونا 

روز    یو گردشگر  ی دست   ع یصنا  ،ی فرهنگ تا  ب  15/4/99مورخ    کشنبه یاستان    ی بنگاهها  یسامانده   ه نسبت 
  دهی د  بیآس  یصاحبان بنگاهها   ل یو درصورت اعالم عدم تما   د یمشمول خود و ثبت نام در سامانه کارا اقدام نما 

کارگروه    نهرخایو دب  ی به استاندار  ینامه ا  یط  جه یازآنها اخذ و نت  ی انصراف کتب  الت ی و اخذ تسه  ی ری گیجهت پ
 . دیاشتغال استان گزارش نما 

انتظار ب-2 اداره کل راهدار  شتریبا توجه به   ، ا  ی ازسازمان صنعت، معدن و تجارت    ، یو حمل و نقل جاده 
  ان یگسترده به متقاض  ی اتاق اصناف درجهت اطالع رسان  ، یران یتاکس ، یآموزش وپرورش ، دانشگاه علوم پزشک 

مذکور حداکثر تا    ی بخش   ی ههادستگا   د یتحت پوشش خود به منظور ثبت نام در ساماه کارا )کرونا( مقرر گرد
افزا  15/4/99مورخ    کشنبهیروز   به  نام خود درسامانه و هدا  شینسبت  ثبت  راهنما  تیآمار    ان یمتقاض  ییو 
 . د یخود اقدام نما   یالت یپرونده تسه  یری گیعامل جهت پ  یشده به بانکها یمعرف

  ی واشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماع   ی نیمعاون محترم توسعه کارآفر  4/99/ 9مورخ    56893نامه شماره  -3
توسط    یاجتماع   نی تام  یی فرما   ش یدر قالب خو  ی تعاون   ی مشخصات رانندگان شرکتها  ست یدر خصوص ارسال ل

  کشنبه یحداکثر تا روز    ستان ا  ی اداره کل راهدار  د یمطرح و مقرر گرد   ی وحمل ونقل جاده ا  ی اداره کل راهدار
کارگروه اشتغال    رخانهیودب  ی رانندگان مذکور به استاندار  ستیو ارسال ل  ی نسبت به جمع بند  99/ 4/ 15مورخ  

  ندیفرا  ی درسامانه کارا و اجاره ثبت نام و ط  یو بارگزار   ی استان جهت مکاتبه با وزارت تعاون کارورفاه اجتماع 
 . ندیاقدام نما
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دب-4 گزارش  به  مبن  رخانه یباتوجه  استان  اشتغال  پا  ی کارگروه  عملکرد  پرداخت    ی بانکها  ن یی بر  در  عامل 
  انی متقاض یماه ازمعرف  1از  ش یرغم گذشت ب  یکرونا عل  روس یو  وعیاز ش دهی د  بیآس  ی به بنگاهها الت یتسه

  عینسبت به تسر  ی کار  ت ین با اولوعامل استا   ی بانکها  د یو دستور استاندار محترم مقرر گرد   د ی به بانکها با تاک
در جلسه روز دوشنبه   جهیشده به بانکها اقدام و نت  ی معرف  ان ی به متقاض  التیپرداخت تسه  ندیدر فرا  ل یو تسه
 محترم بانکها گزارش گردد.  ران ی توسط مد 4/99/ 16مورخ  

شده به بانکها    یرانندگان معرف  یبرا  نیبراخذ برگ سبز ماش  یمبن  یبخش  یبا توجه به گزارش دستگاهها -5
و    ن یبرگ سبز ماش  ایعامل از اخذ هر گونه سند    یبانکها  دی مقرر گرد  ال یر  ون یلی م  60  التیجهت اخذ تسه

 . ندینما ع یتسر ورمذک  التیپرداخت تسه ند یو در فرا ی کرونا خوددار الت ی نامه تسه وه یخارج از ش
سرنوشت    یری گ یعامل جهت ارتباط و پ  یو بانکها  یبخش   ی مشخصات رابطان دستگاهها  ستیل  دی مقرر گرد-6

 . رد یجلسه قرار گ  یبخش یدستگاهها  ار یعامل در اخت  یشده به بانکها  ی معرف انیمتقاض
به   ی و تلفن یامک یپ  ینسبت به اطالع رسان  یبخش  یدستور استاندار محترم مقرر شد دستگاهها د یبا تاک-7

 . ندیخود اقدام نما ی الت یپرونده تسه  یری گیشده به بانکها جهت پ ی معرف انیمتقاض
 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 برنامه و بودجه کشور   سازمان
 ل یاستان اردب یزی و برنامه ر تیری مد سازمان 

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل  یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  11/05/1399 6

 دستور جلسه: 

  ده ید   بیآس  یکسب و کارها   الت یتسه  تیوضع  ن یعامل از آخر  یو بانک ها  ییاجرا  ی گزارش دستگاهها-1
 از کرونا  

  ص یدر خصوص تخص  یمحترم کار و رفاه اجتماع   ریوز   99/ 21/4مورخ    65309نامه شماره    یطرح و بررس   -2
 رابطه   ن یدر ا   یریگ   میو تصم ی ریو عشا  ییروستا دار یمرحله پنجم اعتبار اشتغال پا 

و اشتغال وزارت تعاون   ی ن یمعاون محترم توسعه کارآفر 11/4/99مورخ  58376نامه شماره  ی طرح و بررس  - 3
و   ییروستا داریمرحله پنجم اشتغال پا  التیپرداخت تسه  یها تیاولو تیدر خصوص رعا ی اجتماعکار و رفاه 

 استان  یفن  تهیعامل و کم ی، بانک ها  ی توسط دستگاه بخش ی ریعشا
 استاندار محترم  یاستفاده از رهنمودها  -4

 متن مذاکرات: 

 

 جلسه:  مصوبات

  بهشت یو ارد نی ، فرورد1398اسفند   ستیل  یو بررس   افتی بر در  یبانک سپه استان مبن   ر یمد  حینظر به توض-1
  یاز کرونا به استناد بخشنامه داخل   ده ید  بیآس   یکسب و کارها  التیتسه  ی متقاض   نیشاغل  مهیب  1399ماه
  ب یبه شدت آس  یاههابنگ  ژهی و  التینامه پرداخت تسه  وهیموضوع در ش  نیبانک عامل که ا  یمرکز  تیریمد
با عنا   د یکرونا ق  روس یاز و  ده ید لذا  با    رتیموضوع مغا   د یاستاندار محترم مقرر گرد   د یبه تاک  تینشده است 

و    ی ن یروز از معاونت توسعه کارآفر  ک یاحصاء و ظرف    ی استاندار  ی امور اقتصاد  ی معاونت هماهنگ  تیمسئول
 گردد.  ماستعالو  ی ریگی پ ی اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماع

به    التیو پرداخت تسه  رش یدر رابطه با پذ   ی مورد  یها   رت ی و مغا  یناهماهنگ   ی به لحاظ گزارش بعض  -2
موضوع    د یو دستور استاندار محترم مقرر گرد  د ی به تاک  ت یکرونا در جلسه ،با عنا  روس ی از و  ده ید   ب یآس  ی بنگاهها

  ندهیبا حضور نما  ی استاندار  یصاد امور اقت  ی کل دفتر هماهنگ  ر یمد  ت یها با محور  رت یمسائل و مشکالت و مغا 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماع  ،ی دستگاه بخش   جه یو نت  یبصورت بانک به بانک بررس  ی بانک عامل و 

 اقدامات به استاندار محترم گزارش گردد. 



 1399 – لیاستان اردب  و توسعه یز ی برنامه ر  ی عملکرد شورا                                                                                        72

 

  ان ی متقاض  یبرا   ی تگاه بخشدس  ی از سو  یکتب  نامهیبر درخواست معرف  یمبن  یمورد   یبا توجه به گزارش ها  -3
  وه ی موضوع مذکور در ش  نکه یعامل نظربرا  یکرونا توسط بانکها   روسیاز و  دهید   بیآس  یبنگاهها  التیتسه

 . ند ینما  زی پره دا یاک نامه ی عامل از درخواست معرف ی بانک ها دی نشده است لذا مقرر گرد د ینامه مربوطه ق
موجود در کارتابل    ی نسبت به ارجاع طرح ها  عتر یعامل هر چه سر   یشعب بانک ها  تیر یمد  دی مقرر گرد  -4

 . ندیبه شعبات مربوطه اقدام نما ش یخو
کرونا    روسیاز و  دهی د  بیآس  یبه بنگاهها  التی از مهلت پرداخت تسه  ماندهیبه اندک زمان باق  تیبا عنا  -5

صورت عدم ارائه مدارک و   و در    ع یمربوطه تسر  الت یپرداخت تسه  ی عامل در راستا  یبانک ها   د یمقرر گرد 
 . ندیاقدام نما یی نسبت به عودت طرح به دستگاه اجرا ، یمتقاض  تیشمول

عدم امکان ثبت نام در    ل ی کار گروه بدل  رخانهیبصورت روزانه به دب  انیاز متقاض  ی ری تعداد کث نکهینظر بر ا  - 6
  نکه یگردند با توجه به ا  یم   ییراهنما  یاجتماع   نیتام  ا یعامل و    یبانک ها   ،یدستگاه بخش   یسامانه کارا از سو

کرونا    یستاد مل   یاحصاء و از سو  ی بخش  اهکرونا توسط دستگ  روسیاز و   دهید   بیآس  یواحدها  ه یاطالعات پا
  ی دستگاهها  دیاعالم شده است لذا مقرر گرد   ی در سامانه کارا به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماع   یجهت بارگذار

  ق یموضوع از طر   ی ریگیکار گروه نسبت به اعالم و پ  رخانهیبه دب  ان یمتقاض   یی راهنمااز    ز یضمن پره  یبخش
 . ندینما اقدام  ش یوزارت متبوع خو 

عامل محترم    ران یبا عنوان »مد  ی محترم تعاون کار و رفاه اجتماع  ر یوز  21/4/99مورخ    65309نامه شماره    - 7
  ص یتخص  هی رابطه با ابالغ  د«دری ام  ینکارآفری   صندوق  و  بانک  پست  –  تعاون  توسعه  –   یکشاورز   یبانک ها

با استفاده از منابع    یریو عشا  ییمناطق روستا  داریاز اشتغال پا  تیمرحله پنجم اعتبارات موضوع قانون حما
و   ی ن یمعاون محترم توسعه کارآفر 11/4/99مورخ  85376و نامه شماره  ی به شعبات استان ی صندوق توسعه مل 

  ی ها  ت یبا عنوان »استانداران محترم سراسر کشور« در خصوص اولو  ین کار و رفاه اجتماع اشتغال وزارت تعاو 
و    ی در دست بررس  یو طرح ها   ی لی تکم  الت ی تسه  ازمند ین  یا طرح ه  ی مرحله پنجم برا  الت ی پرداخت تسه

در استان مطرح    ی و سهم بخش اقتصاد  ی هدف در سطح مل  ی سهم بخشها  تی مصوبات موسسات عامل با رعا
مرحله پنجم   الت ی و پرداخت تسه رشی بر پذ ی عامل استان مبن   یبانک ها رانیمد یتوجه به اعالم آمادگ  و با

 :   دی مقرر گرد
طرح    نی ( عقد قرارداد شده و همچنیل یمتمم )تکم  الت ی تسه  ازمند ین  ی طرح ها  تیبا اولو   ی ( دستگاه بخش7-1

نبوده به    ر یامکان پذ  ی مصوب قبل  الت یتورم امکان اتمام طرح با تسه  ل ی مصوب نزد بانک عامل که بدل  ی ها
کارگروه ارسال    رخانهیو دب  ی ستانداررا احصاء و به ا  د یخواهند رس  یمتمم به بهره بردار   الت ی با تسه  نکهیشرط ا

 ( کشنبهی. )تا روز ند ینما
  رخانهیو دب  یاجرائ   یستگاهها متمم را احصاء و به د  الت ی تسه  ازمندین  ی طرح ها  زیعامل ن  ی( بانک ها7-2

 . )تا روز سه شنبه( ندی اعالم نما ی کار گروه و استاندار
کل   ر ی و با حضور مد ی استاندار ی امور اقتصاد ی معاون هماهنگ تیر یاحصاء شده با مد ی طرح ها ستی( ل 7-3

  یی نها  ی ریگ  م یو تصم  ی عامل بررس   یو بانکها  یی اجرا  ی دستگاهها  ندگان یو نما   یتعاون کار و رفاه اجتماع 
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و اقدام   یجمع بند 18/5/99عامل تا روز شنبه مورخ  یبه بانک ها  ی استان و معرف یفن  ته یجهت طرح در کم
 گردد. 
 به صورت شناور جذب گردد.  التیتسه  د ی (با توجه به کم بودن اعتبارات مرحله پنجم مقرر گرد4-7
 گردد.  تیرعا  ی فن ته یعامل و کم  ی،بانکها  یی اجرا ی دستگاهها  یاز سو یاقتصاد  ی( سهم  بخش ها5-7

 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 برنامه و بودجه کشور   سازمان
 ل یاستان اردب یزی و برنامه ر تیری مد سازمان 

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل  یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 برگزاری جلسهمحل  ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  10/06/1399 7

 دستور جلسه: 

  ده ید   بیآس  یکسب و کارها   الت یتسه  تیوضع  ن یعامل از آخر  یو بانک ها  ییاجرا  ی گزارش دستگاهها-1
 از کرونا  

  یاستاندار   یگذار   هیاز سرما  تیکل دفتر جذب و حما  ری مد  99/ 9/5مورخ    19175/63/17طرح نامه شماره    -2
 طرحها.  انیو مجر  یی اجرا  ی دستگاهها  یدرخصوص مسائل و مشکالت مطرح شده از سو

 استاندار محترم  یاستفاده از رهنمودها  -3
 

 متن مذاکرات: 

 

 جلسه:  مصوبات

  ده ید  بیآس یکسب و کارها  الت یپرداخت تسه  ندیفرا  لیاستاندار محترم د رجهت تسه دیبه تاک تیبا عنا -1
  ار یتام االخت  ندگان ی)ستاد اشتغال( و با حضور نما  یاستاندار   تیبا محور  یا  تهیکم  دی کرونا مقررگرد  روسیاز و

  یری ، رهگ  یشناس   ب یآس  ی درراستا  استاناشتغال    ی کارگروه تخصص   رخانهیعامل و دب  ی ، بانکها  ییدستگاه اجرا
 گردد.  ل ی( تشکتال یتا پرداخت تسه ی عامل )ازمعرف یشده به بانک ها  یمعرف انیو رصد متقاض

کرونا کمتر    التیتسه  افتی در  انیمتقاض  هیکل  ستیبا  ی که م  یمربوط به بانک مل   وای دررابطه با نرم افزار ا-2
درنرم افزار   انیبروز نبودن اطالعات متقاض  لی به دل  ی ول   ند یتومان درنرم افزار مذکور ثبت نام نما  ون ی لیم  12از

  دی شده است لذا مقرر گرد  الت یند پرداخت تسهیفرا  ی به سامانه »کارا« موجب کند  نکیعدم ل  لی مربوطه به دل
 .ند یرا اعالم نما  جه یبه عمل آورده و نت ی موضوع اقدام جد یریگ ینسبت به پ یبانک مل  ت یریمد
  ان یکرونا تا پا   روس ی از و  ده ید   ب یآس  ی کسب و کارها  الت یتسه  ان یمتقاض  رش ی مهلت پذ  نکه یبا توجه ا -3

مذکور به صورت    التیو پرداخت تسه  رش یعامل نسبت به پذ  یبانکها  دیشده است لذا مقرر گرد   د یتمد  ور یشهر
 . ندیاقدام نما ژهیو
برنامه و بودجه کشور با عنوان جناب    یو هماهنگ   یمعاون امور اقتصاد  1/6/99مورخ    278273نامه شماره  -4

  ارانه یطرح    یاعتبارات استان  ه یدر رابطه با ابالغ  ی تعاون کارورفاه اجتماع محترم    ر یوز  یعتمداریدکتر شر  یآقا
کل    1399  یال   1397  یبودجه سالها  ونقان  18و اشتغال موضوع بند الف تبصره    دی برنامه تول  لیدستمزد ذ 

 باشد لذا :  ی هدف م  ی جزء استانها ز ین ل یاستان اردب نکه یکشور مطرح و با توجه به ا
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گرد1-4) مقرر  پرداخت    د ی (  طرح  »دستورالعمل  روز   دو  سو  ارانهیظرف  از  کارگروه    رخانهیدب  ی دستمزد« 
 استان ابالغ گردد. ییاجرا ی اشتغال استان به دستگاهها ی تخصص

گرد2-4) مقرر  جهاد    ی عل  یی اجرا  ی دستگاهها  د ی(  سازمان   ، تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  الخصوص 
هفته نسبت به احصاء    کیاستان ظرف مدت    یو گردشگر  ی دست  عیصنا  ، یفرهنگ راث یاداره کل م ، یکشاورز

به همراه    ذکورنامه م  وه ی مندرج درش  ط ی ضوابط و شرا  ت یبا رعا  رو یجذب ن  یی که توانا   یی طرحها  ست یل  ه یو ته
ن  تیظرف نجذ  ی برا  از یمورد  اول  روی ب  تفک  ی )شغل  به  کارگاهها(  )با مشخصات کامل  به    ک یها(  شهرستان 

 . ندیاعالم نما  ی اشتغال استان و استاندار یکارگروه تخصص  رخانهیدب
با اصالح3-4) پرداخت    3ماده    هی( در رابطه  دستمزد موضوع دامنه پوشش که درصورت    ارانهیدستورالعمل 

استان از مشوق مربوطه مقدور نخواهد شد لذا با    یاز شهرستانها  ی تعداد  ی ماده مذکور امکان برخوردار  ت یرعا
کشور باالتر بوده و به    ی کارینرخ ب  طاستان از متوس  یکارینرخ ب  نکهیاستاندار محترم نظر برا  دیبه تاک  تیعنا
کل استان    یدامنه پوشش طرح مذکور برا   دی باشند لذا مقرر گرد  ی باال م  یکاریخ بنر  ریکل استان درگ  ینوع
 اعالم گردد.  ی هفته به صورت مکتوب به وزارت تعاون کارورفاه اجتماع  کیو موضوع ظرف  میتعم

اعضا    بیو تصو  د یینظارت استان در جلسه مطرح و مورد تا   تهیکم  1/6/99جلسه مورخ    نیمصوبات سوم-5
  یعامل و دستگاهها   ی کارگروه ، بانکها  رخانهی دب  د ی اشتغال استان قرار گرفت و مقرر گرد  ی صص کارگروه تخ 

 . ندینما الم را اع جهیمصوبات اقدام و نت ی در موضوع در جهت اجرا ل یعوامل دخ  ریو سا  یی اجرا
 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 برنامه و بودجه کشور   سازمان
 ل یاستان اردب یزی و برنامه ر تیری مد سازمان 

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل  یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  06/08/1399 8

 دستور جلسه: 

   
  ده ید   بیآس  یکسب و کارها   الت یتسه  تیوضع  ن یعامل از آخر  یو بانک ها  ییاجرا  ی گزارش دستگاهها-1

 از کرونا  
 کارگروه  ر یدستمزد توسط دب ارانه یعملکرد طرح  نی گزارش آخر  -2
 کارگروه ر یسامانه رصد اشتغال توسط دب تیوضع ن یگزارش آخر-3
 ی ری و عشا ییاروست  داری مرحله پنجم از محل اشتغال پا ی درخصوص اعتبارات ابالغ رکارگروه یگزارش دب-4
 استاندار محترم  یاستفاده از رهنمودها  -5
 

 متن مذاکرات: 

 

 جلسه:  مصوبات

استان    ی مشاغل خانگ  ت یوضع  ن یدر رابطه با آخر   ی کل تعاون کارو رفاه اجتماع  ر یبا توجه به گزارش مد -1
گرد  کارگران    ی بانکها   د یمقرر  )رفاه  خانگ   الت تسهی  پرداخت  بحث  در (  تعاون  توسعه –مربوطه    یمشاغل 

 . ند ینما عیتسر  یسالجار 
استان    ثارگران ی و امور ا  د ی شه  اد یاداره کل بن  یبرا  یسالجار   ی از محل اعتبارات مشاغل خانگ  نکه ینظر بر ا-2

اقدام نکرده اند    هیبه تناسب سهم  طی شرا  ن یواجد  ی تاکنون نسبت به معرف  یول  افتهی جداگانه اختصاص    هیسهم
 . ندیمااقدام ن انیمتقاض یبوطه نسبت به معرف اداره کل مر د یلذا مقرر گرد 

دستمزد«    ارانهیعملکرد طرح »   ن ی در رابطه با آخر  ی کل تعاون کارور فاه اجتماع   ر یبا توجه به گزارش مد-3
  ی دستگاهها  د ی باشد لذا مقرر گرد  یم   کاریجوانان ب  یری اشتغال پذ  یاز برنامه ها   یک یطرح مذکور    نکه ینظر بر ا

طرح مزبور به    یا یمزا  یاز محل طرح مذکور نسبت به اطالع رسان   کارانیاشتغال ب  شیدر جهت افزا  ییاجرا
 . ندیتحت پوشش حوزه مربوطه اقدام نما یطرحها و واحدها

  دیعملکرد » سامانه رصد اشتغال « و » پنجره واحد اشتغال استان« در جلسه مطرح و مقرر گرد  نی آخر-4
تعهد مرحله اول در سامانه پنجره واحد اشتغال ثبت و پس    یدارا  ییاجرا  یههادستگا  یاز سو   یجادیاشتغال ا

آزما تا  ی از ستاد اشتغال استاندار  یی از راست  واحد اشتغال( مجددا توسط    ره پنج   ی شده )خروج   د یی اطالعات 
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عهده  رصد برنامه مذکور در شهرستانها بر    تی در سامانه رصد ثبت شود که مسئول  یی اجرا  یکاربران دستگاهها
 باشد.  ی فرمانداران م

فرمانداران    تیاشتغال بخش صنعت ساختمان استان با مسئول   دی استاندار محترم مقرر گرد  د یبه تاک  تیباعنا -5
بوده است را رصد و احصا نموده و جهت    د یبوده و چه تعداد اشتغال جد  تیچه تعداد اشتغال تثب  نکه یا  ثیاز ح

 . ندیاعالم نما ان اشتغال است یکارگروه تخصص  رخانهیو دب ی به استاندار یاقدامات بعد
تاک  تیباعنا -6 گرد  د یبه  مقرر  محترم  )عل  ی دارا  ییاجرا  ی دستگاهها   د ی استاندار  اشتغال  الخصوص    ی تعهد 

اشتغال ماه به ماه  جادیا یبرنامه زمان بند  هی صا و تهباشند( نسبت به اح یتعهد باال م یکه دارا ییدستگاهها
 . ندی(گزارش نما  ندهی آ ته )هف یتعهد شده اقدام و از جلسه بعد یسال( براساس طرحها  ان ی ) تا پا

استان نسبت به ارائه آمار و عملکرد    ی اجتماع   نی اداره کل تام  دی استاندار محترم مقرر گرد  دات ی با توجه به تاک-7
شهرستان و    کی به تفک  یاجتماع   ن یتام  مه یکار استان به استناد ب  ی روی( نشی )افزا  ش ی و)کاهش( و رزشیر

  یاداره کل تعاون کارور فاه اجتماع   و   ی هفته به استاندار  ک یرا ظرف    جه یمورد نظر استخراج و نت  ی بخش ها
 . ند یاستان اعالم نما 

در حوزه مربوطه    دار یاشتغال پا   جاد ی درخصوص ا)ره(  ین یامداد امام خم  تهیکل کم  ر یبا توجه به گزارش مد -8
با    یستاد اشتغال استاندار  دی استاندار محترم مقرر گرد  دیبه تاک  تیو با عنا  یاز هزار نفر درسالجار   شیپ  یبرا

و رصد اشتغال حوزه    ینسبت به بررس   ی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماع  یو همکار  یم یعظ  یآقا   تیمسئول
 گردد.  ی اطالع رسان ییدستگاه اجرا  ی آمار مربوطه از سو  د ییورت تا مربوطه اقدام تا در ص 

عنا-9 تاک  ت یبا  گرد  دی به  مقرر  محترم  احصا طرحها  یتخصص   ییاجرا  ی دستگاهها   د ی استاندار  به    ی نسبت 
و اداره کل    ی و به استاندار  ه یهفته ته  کیثابت را ظرف    الت یدرگردش و تسه  هیسرما  التی تسه  یمتقاض 

 . ندیاستان نما یتعاون کارورفاه اجتماع 
ا  د یمقرر گرد -10 انگ  د یام  جاد ی در جهت    رخانهی و دب  ییاجرا   ی دستگاهها  دی در جامعه مقرر گرد  زه ی،نشاط و 

سرما  از  و صاحبان طرحها  هیکارگروه  در سالجار   ییگذاران  که  وضع  یموفق  به  توجه  کرونا    ی ماریب   تیبا 
برنامه    حیباشند جهت تشر  یطرح م  یدرحال ساخت و راه انداز  ایاغل داشته اند و  ش  یروین  شی همچنان افزا

 به جلسه دعوت شوند.  شی خو یها
کرونا با توجه به اتمام مهلت ثبت نام    روسیو   وعیاز ش  دهی د  بیآس  یبنگاهها   ژهی و  الت یدرخصوص تسه- 11
  دیمحترم مقرر گرد   یو با توجه به دستور استاندار  7/99/ 30  خیدرتار  التیو مهلت پرداخت تسه  31/6/99در  

بنگاهها و    التی و پرداخت تسه  ینسبت به بررس  ی هفته آت  کیعامل استان حداکثر ظرف مهلت    یبانکها
 در سامانه کارا ثبت گردد.  جهیاقدام و نت ی شهرستانموجود در کارتابل شعبات  یکسب و کارها 

  ی توسط بانکها  ییدرگردش درمناطق روستا  هی صرف سرما  التیتسه  یمتقاض   یبا توجه به عودت طرحها-12
  د ی ( به دستور و تاک99/ 7/7مورخ  ییاشتغال روستا یفن  تهیپست بانک )مصوب جلسه چهارم کم- توسعه تعاون

در روستاها    مستقر  ی در گردش به طرحها  هیسرما   الت ی استاندار محترم موضوع استعالم امکان پرداخت تسه
عامل تا ارسال پاسخ   یو مقررشد بانکها  دی حل گرد  27/7/99مورخ    ی دکتر منصور یدر جلسه مشترک با آقا
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مصوب    یطرحها  ی پرونده بانک  ل یتکم  یندها ی فرا  ی و ط  رش ینسبت به پذ   ی وزارت تعاون کارورفاه اجتماع  یکتب
 . ندیاقدام نما ییروستا  یفن ته یجلسه چهارم کم

عامل مطرح و مقرر    ی به بانکها  ی ریو عشا   ییاعتبارات مرحله پنجم اشتغال روستا   صی موضوع عدم تخص-13
 مطرح وحل گردد.  ندهیهفته آ   یبه استان ط  ی دکترمنصور  یآقا  ان یشد موضوع درجر 

: الف ( با    د یمرحله پنجم و دستور استاندار محترم مقرر گرد  یی اشتغال روستا   د ی جد  باتوجه به ابالغ اعتبار -14
  ی سازمان جهاد کشاورز  ژه یبه و  ی بخش  ی وسهم بخش خدمات دستگاهها  یتوجه به اتمام سهم بخش کشاورز

  ی بخشها ییروستا  التیان تسهیاستان از ارجاع و مکاتبه متقاض یو گردشگر  یدست  عیصنا یفرهنگ راثیو م
 . ندینما ی کارگروه استان خوددار رخانهیمذکور به دب

  10(سازمان صنعت، معدن و تجارت درخصوص جذب کامل اعتبار سهم بخش صنعت حداکثر ظرف مهلت ب
 .  ندیوه اشتغال استان اقدام نماکارگر رخانهیبه دب  یی اشتغال روستا  ی طرحها ی نسبت به احصا و معرف  ی روز آت

درگردش« حداکثر ظرف   هیبخش »صرف سرما  یجذب کامل سهم اعتبار ابالغ  یبرا  ی بخش   ی( دستگاههاج
دستورالعمل    9ماده    طیبا لحاظ شرا  یی در گردش اشتغال روستا  هیصرف سرما  یمتقاض  یطرحها   یروز آت   10
 . ندیکارگروه استان اقدام نما رخانهی به دب یی اجرا
مطرح و   99استان در سال   یر یو عشا یی روستا  داری اشتغال پا یفن  تهیمصوبات جلسات اول تا چهارم کم-15

 اعضا قرار گرفت.  بیمورد تصو
 

  جلسه: غایبین
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 : پنجم فصل 

 زیربنایی،  کارگروه عملکرد 

 توسعه روستایی، شهری   

 و آمایش سرزمین و محیط زیست 
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  ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه زگزارش ساالنه و تحلیل عملکرد : ششم بخش  

 ست یز طیو مح  نیسرزم ش یو آما یشهر

 

جلسه در سال   5با برگزاری  ستیز  طی و مح نیسرزم ش یو آما یشهر ،یری عشا  ،ییتوسعه روستا ،یی ربنا یکارگروه ز
 ها اجرایی شده است. مصوبه داشته است که همه آن  81دستور جلسه و  6، 1399

 

   

ف 
ردی

  

تاریخ برگزاری 

 جلسه 

تعداد  

 ر دستو

 جلسه 

 وضعیت مصوبات
 وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه 

 حاضرین در جلسه 

تعداد   اسامی دستگاههای اجرایی غائب

 مصوبات 

تعداد  

مصوبات 

 اجرا شده 

تعداد  

مصوبات 

 اجرا نشده 

شرح مختصر  

از دالیل عدم 

 اجرای مصوبه 

مدیران 

حاضر در 

 جلسه 

نمایندگان  

دستگاه 

 اجرایی

1 08/02/99 1 12 12 - -    

2 07/03/99 1 6 6 - -    

3 22/05/99 2 27 27 - -    

4 12/07/99 1 19 19 - -    

5 14/08/99 1 17 17 - -    

   - - 81 81 6 مجموع 
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  ش یو آما یشهر  ،یریعشا  ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه زصورتجلسه های : هفتم بخش 

 ست یز ط یو مح نیسرزم

 

 

  

 
 یجمهور  استیر

 وزارت راه و شهر سازی 
 ل یاستان اردب اداره کل راه و شهرسازی

 «صـورتجلسه»

و   یشهر  ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز

 اردبیلاستان  ستیز طیو مح نیسرزم شیآما

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  08/02/99 1

   ی شهرستان های استان، بخشدار –شهرداری  – جهاد کشاورزی  بررسی پرونده های ارجاعی از  دستور جلسه:

 شهرها حریم  محدوده و خارج از به دبیرخانه جهت احداث بنادر

   
 

 تعیین کاربری برای متقاضیان احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرهای استان    متن مذاکرات:

 

 جلسه:  مصوبات

موافقت  مورد پرونده   1مورد پرونده موافقت  و    11تصویب  شد که با  پرونده  بررسی و  12در این جلسه تعداد 
 گردید   مشروط
 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 وزارت راه و شهر سازی 
 ل یاستان اردب اداره کل راه و شهرسازی

 «صـورتجلسه»

و   یشهر  ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز

 استان اردبیل ستیز طیو مح نیسرزم شیآما

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 استانداریسالن جلسات  استاندار  07/03/99 2

 دستور جلسه: 

بخشداری  به دبیرخانه جهت احداث بنادرخارج   – شهرداری –بررسی پرونده های ارجاعی ازجهاد کشاورزی 

 ازمحدوده  وحریم شهرها 

 تعیین کاربری برای متقاضیان احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرهای استان    متن مذاکرات:

 

 مورد پرونده موافقت گردید  6تصویب  شد  که با  پرونده  بررسی و    6در این جلسه تعداد   جلسه: مصوبات

 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 وزارت راه و شهر سازی 
 ل یاستان اردب اداره کل راه و شهرسازی

 «صـورتجلسه»

و   یشهر  ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز

 استان اردبیل ستیز طیو مح نیسرزم شیآما

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  99/ 22/05 3

 دستور جلسه: 

بخشداری  به دبیرخانه جهت احداث  –شهرداری  –بررسی پرونده های ارجاعی ازجهاد کشاورزی 

 بنادرخارج ازمحدوده  وحریم شهرها 

 تعیین کاربری برای متقاضیان احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرهای استان    متن مذاکرات:

 

   جلسه: مصوبات
  مورد پرونده  2  با مورد پرونده موافقت  و    25پرونده  بررسی و تصویب  شد که با   27در این جلسه تعداد 

 موافقت گردید  جهت طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 وزارت راه و شهر سازی 
 ل یاستان اردب اداره کل راه و شهرسازی

 «صـورتجلسه»

و   یشهر  ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز

 استان اردبیل ستیز طیو مح نیسرزم شیآما

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  12/07/99 4

 دستور جلسه: 

بخشداری  به دبیرخانه جهت احداث   – شهرداری –بررسی پرونده های ارجاعی ازجهاد کشاورزی   

 بنادرخارج ازمحدوده  وحریم شهرها 

 

 تعیین کاربری برای متقاضیان احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرهای استان   متن مذاکرات:

 

   جلسه: مصوبات
 مورد پرونده موافقت  گردید  19پرونده بررسی وتصویب  شد  که با   19در این جلسه تعداد 

 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 وزارت راه و شهر سازی 
 ل یاستان اردب اداره کل راه و شهرسازی

 «صـورتجلسه»

و   یشهر  ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز

 استان اردبیل ستیز طیو مح نیسرزم شیآما

 محل برگزاری جلسه جلسه ریاست  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  14/08/99 5

 دستور جلسه: 

بخشداری  به دبیرخانه جهت احداث بنادرخارج   – شهرداری –بررسی پرونده های ارجاعی ازجهاد کشاورزی 

 ازمحدوده  وحریم شهرها 

 ازمحدوده وحریم شهرهای استان تعیین کاربری برای متقاضیان احداث درخارج    متن مذاکرات:

 

 . مورد موافقت گردید 17پرونده  درجلسه مطرح که پس از بحث  وبررسی با هر     17تعداد   جلسه: مصوبات

 

  جلسه: غایبین
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 :ششم فصل  

 اجتماعی، کارگروه عملکرد 

 فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده
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 ، سالمت، زنان و خانواده  ی، فرهنگ ی کارگروه اجتماعگزارش ساالنه و عملکرد : هشتم بخش 

  71دستور جلسه و   20، 1399جلسه در سال  9با برگزاری ، سالمت، زنان و خانواده  ی ، فرهنگ  یکارگروه اجتماع 
 اجرایی شده است.  آن  مصوبه 67مصوبه داشته است که  

 

ف 
ردی

  

تاریخ برگزاری 

 جلسه 

تعداد  

 ر دستو

 جلسه 

 وضعیت مصوبات
 وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه 

 حاضرین در جلسه 

تعداد   اسامی دستگاههای اجرایی غائب

 مصوبات 

تعداد  

مصوبات 

 اجرا شده 

تعداد  

مصوبات 

 اجرا نشده 

شرح مختصر  

از دالیل عدم 

 اجرای مصوبه 

تعداد 

 رانیمد

 یعضو اصل

 کارگروه 

 رانیمد

 یعضو اصل

حاضر در 

 جلسه 

1 1399/3/26 3 9 9 0  17 9 

  ،یزیو برنامه ر  تیریمد  ،ی دادگستر

راه، آموزش و پرورش ،    سیپل

 ورزش و جوانان 

2 1399/4/23 2 6 6 0  15 10  

3 1399/5/26 1 14 14 0  13 10  

4 1399/6/10 1 10 10 0  7 2  

5 1399/6/20 1 8 7 1  11 4  

 ه یریو امور خ  اوقاف 5 11  0 4 4 1 1399/7/20 6

7 1399/7/29 3 10 10 0  18 5 
  ،یانتظام  یرو ین  ،ی دادگستر

 ی ز یو برنامه ر  تیریمد

8 1399/10/21 3 7 4 3  19 6 
  ،یجهاد کشاورز   ،ی دادگستر

 ی اسالم  غاتیتبل

9 1399/10/30 5 3 3 0  25 16 
،    یاطالعات ، شهردار  دادستان،

 ورزش و جوانان 

   - 4 67 71 20 مجموع 
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 ، سالمت، زنان و خانواده  ی، فرهنگ ی کارگروه اجتماع صورتجلسه های : نهم بخش 

 

 
 یجمهور  استیر

 وزارت کشور 
 ل یاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده   ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع 

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

1 24/3/99 
 یو اجتماع  یتی، امن  یاسیمعاون س

 استاندار 
 سالن جلسات استانداری

 دستور جلسه: 

 با فاضالب خام  یاریمعضالت آب ی بررس -1
 کنگو  مهی تب کر ی ماریب -2
 التور  ی ماریب -3

 

 متن مذاکرات: 

  ی ماریشدن ب  ک یدر خصوص اندم  یزاده سرپرست دانشگاه علوم پزشک  ب یگزارش توسط دکتر حب هیارا -
 ر یدرگ یارگان ها  ی و همکار یماریب حیصح  ت یریکنگو و مد  مه یتب کر

التور در کشور و   یماریب تیدر خصوص وضع  ی دانشگاه علوم پزشک  یگزارش توسط معاون بهداشت هیارا -
و   یآب بهداشت ت یبر اهم دی و تاک ر یواگ ی ماریب ن ینظام مراقبت ا ح یو تشر ی نمونه بردار ت یاستان و اهم

 ی ماریب  نی و کنترل ا یر یشگیسالم در پ

و و جود مشکالت در   یو صنعت  یفاضالب شهر ی در خصوص استانداردها  ستیز  طی ارائه گزارش مح -
 استان  یصنعت  ی از شهرک ها ی تعداد

 جلسه:  مصوبات

  ی غذاخور ه یدست ساز در کل  یعرضه ساالد فله ا تیممنوع ،ی با نظارت دانشگاه علوم پزشک دی مقرر گرد .1
 . رد ی مشابه مانند سنوات قبل ، صورت گ یواحدها ر یها ، رستوران ها ، تاالرها و سا 

  ی التور در مکان ها یمار یب ی با محتوا  ی آموزش ی در خصوص نصب بنرها ل یاردب یشهردار  دی گرد مقرر  .2
 اقدام الزم را به عمل آورد.  یدانشگاه علوم پزشک  ی مناسب با هماهنگ

نسبت به آموزش   یو دانشگاه علوم پزشک  ی، آموزش و پرورش ، شهردار ما یصدا و س دی گرد مقرر  .3
 . ند یالتور ، اقدام نما  یماریو مبارزه با ب ی ریشگیپ
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استان توسط اداره آب و فاضالب ارئه شده   ی روستاها ی کلرزن تیگزارش وضع ی در جلسه بعد  دی گرد مقرر  .4
 . دی به عمل آ ی زیتحت پوشش برنامه ر   ی تعداد روستاها شی افزا یو برا

باغات را ) آب با   یاری، استاندارد آب جهت آب ی توسط دانشگاه علوم پزشک  ی مکاتبه ا یط  دی گرد مقرر  .5

BOD  و  100 ر یزCOD  یبه سازمان جهاد کشاورز ل یبارز  ی( جهت حل مشکل روستا  200  ر یز  

 . د ینمودن موضوع اقدام نما یات یسازمان نسبت به عمل ن یاعالم ،تا ا
در    ل،ی بارز یباغات روستا ی استاندارد آب برا نیی در تع ی اداره آب و فاضالب عالوه بر همکار دی گرد مقرر  .6

روستا و باغات فوق ، اقدام الزم را   ر یخانه فاضالب مس ه یمجدد از تصف یو بهره بردار  ی ص راه اندازخصو 
 . د یارائه نما  ی معمول و گزارش آن را در جلسه بعد

و   یشهر مکاتبه الزم را جهت همکار  ن یمشگ ی با فرماندار ی و فرهنگ ی دفترامور اجتماع  دی گرد مقرر  .7
 به عمل آورد.  6نظارت بر انجام بند 

،    ی، فرماندار ی با حضور شهردار یجلسه ا لی با تشک یاستاندار ی و شوراها یدفتر امور شهر  دی گرد مقرر  .8
شهرستان   ی خانگ ی، موضوع حمل فاضالب ها ی دانشگاه علوم پزشک   یآب و فاضالب و معاونت بهداشت 

 . دی نما ی حمل را سامان ده  یتوسط تانکرها ل یاردب
از   یر یشگیالزم جهت پ ی آموزش ها ی اداره دامپزشک ی با همکار یدانشگاه علوم پزشک   دی گرد مقرر  .9

افراد پرخطر جامعه من جمله دامداران و پرسنل کشتارگاه و ...   یکنگو ( برا مه ی)تب کر CCHF یماریب

 را به عمل آورند. 

 جلسه: غایبین

 ی دادگستر  -1

 ی زیو برنامه ر  تیر یمد -2

 راه  سی پل  -3

 آموزش و پرورش   -4

 و جوانان  ورزش  -5
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 یجمهور  استیر

 وزارت کشور 
 ل یاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده   ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع 

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 پارس اباد یفرماندار پارس آباد  یسرپرست فرماندار  23/4/99 2

 دستور جلسه: 

 پس از کرونا   ی تبعات اجتماع ی بررس  -1

 شهرستان پارس آباد  ی اجتماع ی ها ب یآس ی بررس -2

 

   متن مذاکرات:

  یناش  یاجتماع  ی ها  بیکرونا و آس وع یش  تیپارس آباد از وضع  یگزارش توسط سرپرست فرماندار هیارا -
 از آن 

تنگاتنگ دفتر امور   ی در خصوص همکار  یو فرهنگ  یکل امور اجتماع  ری مد ی از سو ی ارائه مطالب -
و انتخاب شهرستان پارس آباد به عنوان   ی اجتماع ی ها ب یاز آس یری شگیدر پ ی و دادگستر ی اجتماع

 ی دادگستر ی کنترل و کاهش خشونت از سو نهیدر زم لوت ی پا

   جلسه: مصوبات

  تیو مستمر ، با اولو شتر یب تیفعال یاجتماع  یها بیمردم نهاد در بحث آس یسازمان ها دی مقرر گرد .1
 . ندیاعالم نما ی را به فرماندار ش ی شهرستان داشته باشند  و اقدامات خو یها بیآس  یبند

کودکان و  نیب ی اجتماع  ی کودک در خصوص آموزش  مهارت ها  ی مدارس و مهدها دی گرد مقرر  .2
  وع ی ش طی و با توجه به شرا یینها ب یاعالم نموده و بعد از تصو یخود را به فرماندار ی نوجوانان، برنامه ها

 . ندیرا نماکرونا اج روسیو
خود    تیکرونا از ظرف روسیو وع یدوم ش کیجهت مقابله با پ یی اجرا  ی دستگاه ها  ی تمام دی گرد مقرر  .3

 موجود در شهرستان پارس آباد استفاده کنند.  یاجتماع ی ها  تیدستگاه ها و ظرف
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  وع یبا سال قبل که از تبعات ش سهیدر مقا ی آمار اقدام کنندگان به خودکش  شی نظر به افزا دی گرد مقرر  .4
  ی برنامه ها یدر خصوص اجرا ی باشد ، اداره ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسالم ی کرونا م روسیو

 به عمل آورد. یراقدام الزم را با نظارت فرماندا  یبهداشت   ی پروتکل ها تی، با رعا  ینشاط اجتماع 
باشد ،   یپارس آباد م  ن ینش هیه جزو مناطق حاشنهر تراب ک ریضمن احصاء مشکالت محله ز  دی گرد مقرر  .5

خود قرار    ی کار ت یمنطقه را در اولو ن یخود ، حل مشکالت ا ی ذات  فیدر انجام وظا  ییاجرا ی دستگاه ها
 دهند. 

  تی،  از ظرف  ییداده و با حساس زا  لیشهرستان پارس آباد تشک ن یریبا حضور خ ی جلسه ا دی گرد مقرر  .6
 بهره ببرند.  یآنها در حل مشکالت اجتماع 

 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 وزارت کشور 
 ل یاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده   ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع 

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  25/05/1399 3

 دستور جلسه: 

   از منکر   ی هفته امر به معروف و نه  یبرنامه ها  یهماهنگ   -1

 

   متن مذاکرات:

  ی هفته امر به معروف و نه ی برنامه ها ی جلسه هماهنگ د، ی چند از کالم اهلل مج یات یبا ذکر صلوات و قرائت آ 
  ل یآغاز و به شرح ذ   یو فرهنگ  ی امور اجتماع رکلیمد ییگو رمقدمی و با خ نی از منکر با حضور اکثر مدعو

 : دی برگزار گرد

از منکر استان با اشاره به   یستاد امر به معروف و نه  ییمعاون محترم اجرا ی جلسه، سرهنگ بلند یابتدا در
خواستار برنامه    ،ی اله ضهی فر ن یا اء یاح ی برا یهمگان   جیبه واجب فراموش شده اسالم و بس ژهی توجه و تیاهم

 استان شد.  یها  ی و فرماندار ییاجرا یهفته مذکور توسط دستگاه ها  یبر اساس دستورالعمل ابالغ ی زیر

امور   رکلیحاضر، مد ی محترم دستگاه ها ندگانیو نما  رانی نظر توسط مد انی ادامه پس از اعالم برنامه و ب در
است   یکار فرهنگ  گر یاز منکر نام د یامر به معروف و نه نکهیبا اشاره به ا  یاستاندار یو فرهنگ  ی اجتماع

در کشور خواهد بود از    رهنگف ل یباعث بوجود آمدن س ی کوچک در مسائل فرهنگ یداشت: حرکت ها   انیب
  ی ها تیبا استفاده از ظرف یاز اعوجاج فرهنگ  یر یشگیپ  یدر راستا ی واجب اله نی از ا یف یباز تعر  گر ید  یسو
از دستگاه ها   ی منطق  یمطالبه گر  تیبا نگاه به اهم یمزاریشود. س یدر سطح جامعه  احساس م  یهنر

خود را خادم ملّت بدانند و    دی با ن یاستان افزود: مسئول راز منک  ی امر به معروف و نه ن یو رابط ن یتوسط ضابط
  یآزاد برا بون یتر جادیاز منکر را از دستگاه خود شروع کنند، بستر ا یامر به معروف و نه  نکهیضمن ا 
  یبرا ی گروه ا یسوراخ شده است و اگر فرد   یکشت  کیگفت جامعه همانند  ی . وندیفراهم نما ز یرا ن  نی منتقد

عروف انجام  م  کیخودش   ی در جا  یاگر هر کس  ن یغرق خواهد شد بنابرا  ینکند کل کشت ی آن تالش میترم
  ر یاز منکر بهره خواهند برد. دب ی ریشگیمعروف و پ نی کل جامعه از ثمرات ا رد ی منکر را بگ ک ی یدهد و جلو 
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  زوم کرونا، ل روسی و وعیموجود به لحاظ ش ت یداشت: با توجه به وضع  انیب ی و اجتماع  یکارگروه فرهنگ 
ها و   نیکمپ ی راه انداز  ،ی مجاز ی در فضا  ی از منکر بهداشت ی برنامه ها در قالب امر به معروف و نه یاجرا

  ی معروفات در فضا جیاز منکرات و ترو  یر ی شگی. احصاء و پمیتفاوت نباش  ی با عنوان ب یمردم ی ها  شی پو
 امورات است.  تیاولو ه در یوحدت رو یدر راستا  یفرهنگ  یدستگاه ها یو هم فکر  یی با هم افزا یمجاز

   جلسه: مصوبات

  یفضا  تیخود را با اول یبرنامه ها  ، یبر اساس دستورالعمل ابالغ  یی اجرا  یدستگاه ها   دی مقرر گرد .1
 از منکر انجام دهند.  یدر هفته امر به معروف و نه  یمجاز

امر   ثیاستفاده از شعار ها و احاد  تیدهه اول محرم الحرام با اولو  امیدر ا   ی طیمح ی فضا ساز دی گرد مقرر  .2
 از منکر باشد.  ی به معروف و نه

  ج یو ترو غیتبل  یبرا  یگروه   یو رسانه ها  ی مجاز یاز بستر فضا یی اجرا ی دستگاه ها ه یکل دی گرد مقرر  .3
 . ندیمعروفات دستگاه خود اقدام نما

از   یدر باب امر به معروف و نه ی مطالب  امک، یپ  ستمیس ق یاز طر یی اجرا ی دستگاه ها ه یکل دی گرد مقرر  .4
 . ندیمنکر به جامعه هدف خود ارسال نما

  کرد ی با رو ج یمقاومت بس یها گاهیپا یتوسط سپاه حضرت عباس)ع( برا ی می تنظ یبرنامه ها  دی گرد مقرر  .5
 مردم در نظر گرفته شود.  یعموم  ی استفاده  ی برا ی جیترو

 .  رد یصورت پذ   یمجاز یاز منکر در فضا  ی کتاب با موضوع امر به معروف و نه یمعرف دی گرد مقرر  .6
 از منکر برگزار گردد.  یاستان با مضوع امر به معروف و نه  یدر سطح کتابخانه ها   یکتابخوان  مسابقه .7
 از منکر برگزار گردد.  یبا موضوع امر به معروف و نه  یکتابخوان نی آنال نشست .8
  یمجاز  یفضا تیاز منکر با استفاده از ظرف یبا موضوع امر به معروف و نه  ی برنامه فرهنگ  دی گرد مقرر  .9

 برگزار گردد.  زانیعز  ن یا ی کودکان، نوجوانان و خانواده ها یبرا
با مشارکت ستاد   ل یمرکز اردب یمای مختلف صدا و س ی در حوزه ها  ی متنوع یبرنامه ها  دی گرد مقرر  .10

 و برگزار گردد.  می ظاستان در هفته مذکور تن اءیاح
از منکر استان با   ی امر به معروف و نه یشورا یاز سو  یپرداز  هیو نظر یپرداز  ی تئور دی گرد مقرر  .11

 . رد ی استان صورت پذ یی اجرا یکارشناسان دستگاه ها تیاستفاده از ظرف
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و   کاتور یپوستر و کار  شگاهینما "مثل او شود  میتمام زندگ د ی با"از تابلو  یی ضمن رونما  دی گرد مقرر  .12
  ا ی  یاز منکر همزمان با هفته مذکور بصورت مجاز یپوستر با موضوع امر به معروف و نه  ی ورکشاپ طارح

 با حضور محدود شکرت کنندگان برگزار گردد. 
همزمان با   یی اجرا یتوسط دستگاه ها یبصورت مجاز ا یبصورت محدود  ی کارگاه آموزش دی گرد مقرر  .13

 از منکر برگزار گردد.  یامر به معروف و نه  هفته مذکور با عنوان
امر به   یروزها ن یدر هفته مذکور با استفاده از عناو   یا ژه یتابعه اهتمام و  یها یشهردار  دی گرد مقرر  .14

از منکر داشته   ی و سخن بزرگان در باب امر به معروف و نه ات یروا  ث،یاز منکر، احاد  ی معروف و نه
 باشند. 

 . دی به عمل آ لی محدود تجل یبرنامه ا یاز منکر استان ط  انیوف و ناهاز آمران به معر دی گرد مقرر  .15
و ارائه به   یجمع بند  یهفته مذکور، برا ان یاجرا شده توسط دستگاه ها پس از پا یبرنامه ها  دی گرد مقرر  .16

 ارسال گردد.  ی استاندار ی و فرهنگ  یشورا به دفتر امور اجتماع رخانهیدب

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 وزارت کشور 
 ل یاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده   ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع 

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  10/6/99 4

 دستور جلسه: 

 معتادان سارق در دوران کرونا یسامان ده  تیوضع نیآخر   یری گیپ  -1

 

   متن مذاکرات:

شده و در   ییشناسا ی انتظام ی رویکه توسط ن یموضوع ، معتادان  ح یجلسه استاندار محترم ضمن تشر  نیدر ا 
افراد از   نی مبارزه با مواد مخدر گذاشته شده بودند تا ا ی هماهنگ  ی استان و شورا ی ستیاداره کل بهز اریاخت

  افتهیند ، خواستار گزارش کار انجام ینما  یبهبود را ط  ند یتا درمان و مشاوره و اشتغال فرآ  ییمرحله شناسا
 . د یگرد 

  یی افراد شناسا یدرمان تا بازگشت کامل به زندگ   ندیدر مورد نحوه انجام فرآ ی مفصل یبحث و بررس  سپس
 . افتیانجام  شده 

  ن یا یالزم برا  ندیفرآ یاستاندار ی و اجتماع ی تی، امن یاس ی، معاون محترم س ییجلسه دکتر ندا  نیا  در
طرح ،   یاز خانواده به عنوان مجر انتی ص ادیعامل بن ری ، مد ی ستینموده و از اداره کل بهز  حی اقدامات را تشر

خواستند که هرکس کار خود را بر   استان مبارزه با مواد مخدر  یهماهنگ   یشورا ر ی، دب ی اداره کل امور اجتماع
و اگر    ند یحساب نما  ربط ی ذ ی همه ارگان ها  یهمکار  یانجام شده انجام دهد و رو ی بند م یاساس تقس

 اطالع داده شود.  شانیالزم را نداشت مراتب به دفتر ا یهمکار  ی ارگان

   جلسه: مصوبات

 شده انجام دهد .  اد ی و درمان افراد  یی الزم را در شناسا  یهمکار  ی ستیاداره کل بهز  دی مقرر گرد .1
 . ندیارائه نما انتیص  ادیبن یالزم را با همکار   ی روان شناس  یمشاوره ها یمان یپرفسور نر  ی آقا  دی گرد مقرر  .2
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انجام کار بوده و در صورت بروز مشکل نسبت به رفع   ر یگی به عنوان ناظر پ یدفتر امور اجتماع   دی گرد مقرر  .3
 گزارش داده شود.   یو اجتماع  یت ی، امن ی اسیصورت موضوع به معاون س ن یا ر یآن اقدام و در غ

(  یانتظام ی روینفر معتادان سارق اعالم شده توسط ن 1033نفر معتاد سارق )از  106طرح با  دی گرد مقرر  .4
 شروع به کار گردد. 

  یرویاعالم شده توسط ن 1033از مجموع  106  ستیاز خانواده ( ملزم شد تا ل انت یص د ایطرح )بن یمجر .5
 . دی نما نیآنها را احصاء و تدو   یازهایو ن ی، خانوادگ  ی زندگ ط ینموده و شرا  ش یپا ق یرا بصورت دق یانتظام

   ی جهت مشاوره معرف ی ستیبه مشاوره دارند به بهز  از یکه ن یی نفر ذکر شده آنها  106  انیاز م دی گرد مقرر  .6
 در مورد آنها انجام دهند.  گان یمشاوره را یست یشوند ، اداره کل بهز

به استفاده    ازیکه ن ییآنها  زی دارند و ن  ییبه درمان سرپا  ازین کهیافراد فوق الذکر آنهائ انیاز م دی گرد مقرر  .7
 شوند .  ی مبارزه با مواد مخدرمعرف ی خانه شورا ر یبه دب انتیص  ادیاز کمپ دارند توسط بن

نفر را   کی نفر  ستیهر ب  یکرده و برا می تقس ی نفر 20 یطرح افراد را به گروهها  یشد که مجر  مصوب  .8
 . دیی نما یخانواده معرف ار یبه عنوان هم

 برگزار گردد.  یخانواده دوره آموزش تخصص  ارانیهم ی برا دی گرد مقرر  .9
هر نفر معتاد ارائه  ی اقدامات را به ازا  ی جلسه بعد برآورد مال ی برا د یردطرح متعهد گ یمجر تینها  در .10

 اتخاذ گردد.  یبعد ماتیتا تصم د ینما
 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 وزارت کشور 
 ل یاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده   ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع 

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  19/6/99 5

 دستور جلسه: 

 از طالق  ی ریشگیپ ی برنامه ها یبرگزار تیوضع نیآخر   یری گیپ  -1

   متن مذاکرات:

از   یری شگیو بعد از ازدواج در پ نی قبل ، ح یآموزش ها   تیبر اهم دیجلسه استاندار محترم ضمن تاک  نیدر ا 

 .آن شدند  یآموزش ها و نظارت براجرا ن یطالق اشاره کردند و خواستار شروع دوباره ا 

  نی ا یبرا ق یدق ی ها  یزی برنامه ر هیاشاره و آن را پا  ی اجتماع  ی ها بیآمار آس  یبر به روز رسان  نی همچن
قرمز کرونا اشاره کرده و به   تیازدواج ، متناسب با وضع ج یبه ترو نی همچن شان یحوزه عنوان کردند.ا

 کردند.  دی امر تاک ن یعوامل بازدارنده در ا  یی شناسا

 

   جلسه: مصوبات

  ی کارمندان دستگاه ها ی از طالق به صورت منظم برا ی ریشگیپ یالزم برا ی آموزش ها  دی مقرر گرد .1
 و جامعه هدف دستگاه ها برگزار گردد.  یی اجرا

آموزش ها    ن یا ی دانشگاه علوم پزشک   دی ازدواج، مقرر گرد  نی ح یحضور   ی آموزش ها ی ل یتوجه به تعط با .2
 . دی برگزار نما یبهداشت یپروتکل ها  ت یرا با رعا

و بعد   نی قبل ، ح یآموزش ها  ی بر اجرا قینظارت منظم و دق یو فرهنگ  یدفتر امور اجتماع   دی گرد مقرر  .3
 از ازدواج داشته باشد. 
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آمارها صورت    نی بر اساس ا ی زیشده و برنامه ر  یاستان به روزرسان  ی اجتماع یها  ب یآمار آس  دی گرد مقرر  .4
 . رد یگ

در صورت نبود روان شناس و مشاور در خود دستگاه از روان شناسان   یی اجرا  یدستگاه ها   دی گرد مقرر  .5
 باشد.  ی بر عهده خود دستگاه م  ز ین نهیاستفاده کرده،  که پرداخت هز  یسازمان نظام روان شناس 

برگزار   یآموزش  ی،  کالس ها در قالب دوره ها یی اجرا ی کارکنان دستگاه ها ق یجهت تشو  دی گرد مقرر  .6
 . گردد

 .رد یجهت آموزش مد نظر قرار گ  ز یمرحله دوم، فرزندان در شرف ازدواج کارمندان ندر   دی گرد مقرر  .7
استان گزارش   ی قرارگرفته و به مقام عال ی ابی طرح مورد ارز نی ا یدر اجرا ران یعملکرد مد  دی گرد مقرر  .8

 شود . 
 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 وزارت کشور 
 ل یاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده   ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع 

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  19/7/99 6

 دستور جلسه: 

 از طالق  یری شگیدر امر پ ی به صورت تخصص ییاجرا ی دستگاه ها ن یمشاور تیترب-1

   مذاکرات:متن 

داشته  و طبق    یبحران  تیدر کشور وضع  یاجتماع  ی بهاینکته که آس نی ا انیجلسه  استاندار ضمن ب  نیدر ا 
قرار دارد.  و  با توجه   نیی متوسط به پا یجزء کشورها یاجتماع  شرفتیاز لحاظ پ رانیا ، یالملل  ن یگزارشات ب

انجام گرفته در   یی بر کارها عالوه ی اجتماع  یها  بیکنترل و کاهش آس نهیدر زم  یمقام معظم رهبر دیبه تاک
مشاور در دستگاه   یتخصص  تیطالق، موضوع ترب ب یو کاهش آس ی، جهت سامانده   ییاجرا ی دستگاه ها

 قرار گرفته  است.  یو فرهنگ  یدر دستور کار دفتر امور اجتماع   ییاجرا یها

   جلسه: مصوبات

و... در خصوص   یانتظام  یرویدانشگاه ها، آموزش و پرورش، حوزه، سپاه، ن  تیاز ظرف دی مقرر گرد .1
 مشاور استفاده گردد.  یتخصص  تیموضوع ترب

  یدوره ها  ی خانواده، بحث طالق و برگزار ان یبن میمساجد در جهت تحک ن یمبلغ تیاز ظرف دی گرد مقرر  .2
 استفاده شود.  ی مهارت زندگ

 . ردیصورت پذ   شرفتهیو پ ی لیتکم ، یدر سه سطح مقدمات  ن یمشاور ی تخصص  تیترب دی گرد مقرر  .3
  یو فرهنگ یبه اداره امور اجتماع  99/ 3/8 خ یخود را تا تار نی ،  آمار جامعه مشاور ن یمدعو  دی گرد مقرر  .4

 . ند یارسال نما 

  غایبین جلسه:

 ه یریاوقاف و امور خ  -
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 یجمهور  استیر

 وزارت کشور 
 ل یاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده   ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع 

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  21/10/99 7

 دستور جلسه: 

 در استان  یخودکش تیدر خصوص وضع ی ارائه گزارش دانشگاه علوم پزشک -1
 در استان   ی از خودکش یریشگیپ  ی اقدامات دستگاه ها در خصوص برنامه ها نی گزارش آخر  -2
 سند(  ی ساز ی )بوم ی از خودکش  یری شگیسند جامع پ ی بررس -3

 

   متن مذاکرات:

انجام گرفته در   یها  ت یاستاندار  ضمن تشکر از فعال ی و اجتماع  یتی، امن  یاس یجلسه معاون س  نیدر ا 
استان     8و کاهش آن نسبت به مشابه سال قبل در استان ، با توجه به رتبه   ی از خودکش یری شگیخصوص پ

اقدام ها شدند   یشناس  بیامر خواستار آس نیارائه شده ( در ا نتیاستان و مطابق پاورپو ی)از نظر علوم پزشک 
 ، موفق شد.  یها در امر کنترل و کاهش خودکش دستگاه  ف یوظا  میو تقس  یشناس  بیآس  قی تا بتوان از طر

   جلسه: مصوبات

محل   لیاقدام کنندگان منجر به فوت، از قب قی نسبت به ارسال اطالعات دق یقانون یپزشک   دی مقرر گرد .1
 اقدام الزم را معمول دارند.   یسکونت و ... به دانشگاه علوم پزشک

اقدام کنندگان منجر به فوت که به   ی برا ی نسبت به درج روش خودکش یقانون یپزشک   دی گرد مقرر  .2
 شود اقدام الزم را به عمل آورد.  یم د یصورت نامشخص ق

آن به  ی شناس بینسبت به آس یخودکش ق یضمن احصاء آمار دق یدانشگاه علوم پزشک   دی گرد مقرر  .3
  ی ها ی شناس بیر اساس آسو اقدام ب ی ز یسن و جنس و محل سکونت و ...  اقدام و برنامه ر کیتفک

 موجود ، اقدام الزم را به عمل آورد. 
دستگاه ها را    فی وظا میتقس  ی از خودکش ی ریشگیبر اساس سند پ  یدانشگاه علوم پزشک   دی گرد مقرر  .4

 . د یابالغ نما  یی اجرا یبه دستگاه ها 30/10/99  خیانجام و تا تار 
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اقدام   یری شگیدر امر پ   لی دخ  ینسبت به عقد تفاهم نامه با دستگاه ها یدانشگاه علوم پزشک   دی گرد مقرر  .5
 الزم را به عمل آورد . 

در    یدانشگاه علوم پزشک  دی مقرر گرد یامر خودکش  یاجتماع  ی ها  شهیتوجه به عدم پرداخت سند به ر با .6
 ر دهد. مد نظر قرا ز یرا ن  یمسائل جامعه شناخت ، یسند ، در کنار مسائل روان ی برنامه ها یاجرا

نافرجام داشته   یکه خودکش  ی )افراد یبا اقدام کنندگان به خودکش یکارشناسان علوم پزشک دی گرد مقرر  .7
مدنظر را  احصاء و تا   تیجمع ی خودکش  لی اند و اقدامشان منجر به فوت نشده (    مصاحبه نموده و دال

 قرار دهند  یو فرهنگ  ی دفتر امور اجتماع ار ی در اخت  30/11/99 خ یتار
 

  جلسه: غایبین

   یاز وقوع جرم دادگستر  ی ریشگیو پ ی معاون اجتماع -

 استان  ی سازمان جهاد کشاورز سی رئ -

 استان  ی اسالم غاتیکل تبل ر یمد  -
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 یجمهور  استیر

 وزارت کشور 
 ل یاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده   ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع 

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  28/10/99 8

 دستور جلسه: 

  بی، درمان و کاهش آس یری شگیعامل موسسه پ ر یو مد ن یشهرستان نم  ی ستیاداره بهز  یگزارش ده   -1
 یدر دهه فجر سالجار   ادیافتتاح کمپ ترک اعت ی اقدامات صورت گرفته برا ن یاز آخر یی رها  ادیاعت
  ت یو طالق با محور ادیدر سطح شهرستان خصوصا اعت ی اجتماع ی ها بی آس ت یوضع نی آخر ی بررس -2

 چهار گانه عیوقا
  یو فرهنگ  ی کل محترم اجتماع ریم.ب.م.م استان ، مد   یهماهنگ   یمحترم شورا ر یاستماع سخنان دب -3

 ل یاستان اردب ی ستیکل محترم بهز ری و مد یاستاندار
استان   ی ستیکل محترم بهز  ر یبضاعت توسط مد  ینوشت افزار به دانش آموزان ب  ی تعداد ن ینماد  ل ی تحو -4

 ل یاردب
  ی اجتماع  ی داری سالمت روان و ب ارانیهم  ت یو جمع ییرها اد ی از محل کمپ ترک اعت د ی بازد یهماهنگ   -5
 ن ینم

 

   متن مذاکرات:

نوبت به صورت مشترک با   نی ، سالمت ، زنان و خانواده  شهرستان در ا ی، فرهنگ   یجلسه کارگروه اجتماع 
صبح روز سه شنبه مورخ   9راس ساعت    نی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نم یهماهنگ   یجلسه شورا

با حضور   دیچند از کالم ا... مج یات ی، فرماندار شهرستان با تالوت آ یعاطف ناصر  ی آقا است یبه ر 30/10/99
مبارزه با مواد مخدر   یهماهنگ   یمحترم شورا ری دب ی استاندار ی و فرهنگ  یکل محترم دفتر امور اجتماع ر یمد

 . د یاستان برگزار گرد  یست یکل محترم بهز ری استان و مد

عنوان نمود و   ی مطالب  یاستاندار  ی و فرهنگ ی کل محترم دفتر امور اجتماع  ری مد یمزار یس ی جلسه آقا  نیا  در
فرمانداران ، ادارات   ی توان و انرژ شتریاز اواخر سال گذشته ، ب 19 دی کوو ی ماریب  وعیکردند : متاسفانه ش حی تصر
  د یمحور آنطور که با  یاجتماع  یبرنامه ها هب ل یدل ن یرا به خود معطوف داشته و به هم ی اجتماع ی روهایو ن

منافات   یبهداشت یباشد که با پروتکل ها یاجتماع محور ، تجمع م  ی الزمه کارها را یپرداخت نشده است ، ز
کامل   تیهنوز به موفق ی صورت گرفته است ول ی مجاز یدر فضا ی زیآم تی موفق ار یبس ی دارد ، البته کارها
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  ی ها بی مبارزه با آس ی اجتماع محور در راستا یکامل برنامه ها ق یتوف هالزم  شانیاست ، ا  ده ینگرد  لینا
  انیاز م دی کردند : هدف با دیعنوان کردند و تاک یبا نظام هنجار ی با نظام ارزش  ی را انطباق نظام ارزش ی اجتماع

از   تشکرو  ر یخود ضمن تقد یها بت یدر آخر صح  شانیباشد ، ا میپارادا  ن یداخل در ا  ی برداشتن پارادوکس ها
، طالق ،    اد ی چون : اعت ی اجتماع ی ها بیمقابله با آس  ی در راستا ن یاقدامات صورت گرفته در شهرستان نم

 .   ردیاجتماع محور و نشاط بخش در دستور کار قرا گ یکردند « برنامه ها   حی کودک همسرس ، و ... تصر

   جلسه: مصوبات

  ی و ثبت برخ لی شهرستان در شهرستان اردب  ن یا ی از ازدواج ها ی به ارائه گزارش از ثبت قابل توجه ت یبا عنا .1
معوق آمار طالق در   ریغ  شی شهرستان و افزا نی ا یاز دفتر خانه ها  یدر بعض  ل یشهرستان اردب یطالق ها

اداره   س یبا حضور رئ ی فرماندارنوبت جلسه در  ک ی یبه نسبت ازدواج ، مقرر شد : با برگزار  ن یشهرستان نم
و   یازدواج و طالق ، موضوع بررس یو صاحبان دفاتر رسم  ربط یادارات ذ  ر یثبت احوال شهرستان ، سا 

 خصوص اتخاذ گردد.  ن یالزم در ا دات یتمه
تخلفات در مراکز   ی از برخ ل یمبارزه با مواد مخدر استان اردب یهماهنگ  ی شورا ر یش دببه گزار ت یعنا با .2

مراکز مقرر   نی در ا ون ی ( در استان ، و ضرورت نظارت بر عرضه شربت تنتور آپMMT) یی درمان سرپا

  یبه انجام بازرس  تنظارت استان ، نسب تهیجلسه کم ن ی: مرکز بهداشت شهرستان برابر مصوبات آخر د یگرد 
، اقدام و از ماحصل   گلو یب یعنبران و آب  نی نم ی شهرستان در شهرها یمرتب از سه مرکز متادون درمان 

 . ندی ارائه گزارش نما یاقدامات در جلسه آت 
ن  در شهرستا یی رها   یاجتماع  بیبه ضرورت افتتاح و شوع به کار مرکز جامع درمان و کاهش آس ت یعنا با .3

، نظارت بعمل آورده و   ماریب رش یو پذ ی شهرستان از روند آماده ساز ی ستی، مقرر شد : اداره بهز  نینم
م .   یهماهنگ   یوراخانه ش  ریدب  یالزم از سو ی ها  تیبه محض شروع به کار مرکز موصوف ، حما نی همچن

 . دی متجاهر بعمل آ ن یمعتاد  رشی پذ هیاختصاص سهم زیاستان و ن یستی ب . م .م استان و اداره کل بهز 

  جلسه: غایبین

 و انقالب شهرستان  عمومی دادستان   –  یاکبر میعظ - 1
 اداره اطالعات شهرستان  س رئی –   یحسن بهمن  - 2
 گلو یب ی شهردار آب  ینادر آزاد - 3
 عنبران  یسرپرست شهردر  - مناف خانزاده - 4
 ورزش وجوانان شهرستان  سرئی  –عوض نخست   - 5
 ی و اجتماع یت ی، امن  یاس سی امور  مسئول کارشناس –  ی زماندار رجیا - 6
 ی کارشناس امور بانوان و خانواده فرماندار -ی نیحس  سویگ - 7
 م.ب.م.م شهرستان  ی هماهنگ یشورا ردبی  –خوش اخالق   ی مکارم دیام - 8
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 :  هفتم  فصل

 آموزش، کارگروه عملکرد 

 پژوهش، فناوری و نوآوری   
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 یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش ، فناورگزارش ساالنه و تحلیل عملکرد : دهم بخش 

مصوبه داشته   28دستور جلسه و  6، 1399جلسه در سال  2با برگزاری  ی و نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش ، فناور 
 ها اجرایی شده است.است که همه آن 

 
 1399در سال    ی و نوآور  ی کارگروه آموزش، پژوهش ، فناورگزارش ساالنه  

 

  

ف 
ردی

  

تاریخ برگزاری 

 جلسه 

تعداد  

 ر دستو

 جلسه 

 وضعیت مصوبات
 وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه 

 حاضرین در جلسه 

تعداد   اسامی دستگاههای اجرایی غائب

 مصوبات 

تعداد  

مصوبات 

 اجرا شده 

تعداد  

مصوبات 

 اجرا نشده 

شرح مختصر  

از دالیل عدم 

 اجرای مصوبه 

مدیران 

حاضر در 

 جلسه 

نمایندگان  

دستگاه 

 اجرایی

1 26/08/1399 2 15 15 0 - 4 5 
دانشگاه   -خانه صنعت، معدن و تجارت

 آموزش و پرورش  -آزاد

2 28/12/1399 4 13 13 0 - 12 - - 

   - 0 28 28 6 مجموع 
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یو نوآور  یکارگروه آموزش، پژوهش ، فناورهای  صورتجلسه: یازدهم بخش     

 
 یجمهور  استیر

 برنامه و بودجه کشور   سازمان
 ل یاستان اردب یزی و برنامه ر تیری مد سازمان 

 «صـورتجلسه»

   یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش ، فناور

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  26/08/1399 1

 دستور جلسه: 

 1399سال   ی پژوهش  نی عناو  بیو تصو یبررس -1
 هفته پژوهش استان  ی برنامه ها ن ییتب-2

 

 متن مذاکرات: 

چند از کالم   یات یجلسه با تالوت آ  ی با حضور اعضا 99/ 08/ 29صبح روز پنج شنبه مورخ   9جلسه رأس ساعت 

 .د یشروع گرد  د یاله مج
  یاز حضور اعضا   ر یاستان ضمن تقد  ی زیو برنامه ر   ت یریمحترم سازمان مد   سیی ر  یق ی شا  ی جلسه آقا  ی ابتدا  در 

طرحها ارائه نمودند و از آنجا که    بیو تصو  یبررس  یاز نحوه    یدستور جلسه پرداختند و گزارش   حیجلسه به تشر
مجدد طرحها   ی جهت بررس  شنهادیپ رگونهاعضاء قرار گرفته بود، درخواست نمودند، ه   اریرحها در اختط  ن یعناو

 .طرح ها فراخوان و سپس اقدامات الزم انجام خواهد شد  یشدند و اظهار نمودند در مرحله بعد  ادآوریرا 
و جمع    یسنج  از ین  ی الزم را از نحوه و چگونگ  حات ی کارگروه  توض  رخانهیمسئول دب  م یفه  یقاسم   یآقا  سپس

  17طرح و تعداد    152دستگاه ها )تعداد    یارسال  یداشته و اعالم نمودند. از کل طرح ها   انیطرح ها ب  یآور
  2 نیسازمان و همچن   ی پژوهش  ته یکمجلسه    2طرح بعد از   63  تاً یطرح ستاد اقامه نماز ( نها  3و    یی طرح کرونا

کرونا به صورت مستقل در ستاد کرونا فراخوان و مراحل    ی و طرحها  د یکارگروه مصوب گرد   یجلسه گروه کار 

  .شده بود، انجام خواهد شد ی آن ط
و تشکر از زحمات   ری ضمن تقد  یو منابع استاندار تیرینژادمحمد معاون محترم توسعه مد  یادامه جلسه آقا در

طرح ها نظر دستگاه بر    رشیاست. در پذ  ده یگرد  ل یبا حداقل اعضاء تشککرونا جلسه    یمار یاعضاء به علت ب
  ندهیآ  یها  یز یو برنامه ر   -الت و مشک   لمسای  رفع  –بخش ها    یاستفاده از توانمند  ،ی اساس اسناد باالدست

  یکارگروه و شورا ن ی در ا د ییقرار گرفته شده است و پس از تا  بیمورد توجه و تصو 
اعالم نمودند که قبالً    یی کرونا  ی در خصوص طرحها  نی همچن  شان ی. اردیاستان فراخوان صورت گ  ی زی ر  برنامه

کارگروه    یی نها  د یی شده، بعد از تا  ی و داور  یانجام شده و پروپوزال ها جمع آور   ی استاندار  یفراخوان از سو

  .قرارداد منعقد خواهد شد
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از پژوهشگران    لی هفته پژوهش و مراسم تجل  ی از نحوه اجرا  یگزارش مختصر  یب یدکتر حب  یادامه جلسه آقا  در
ستاد    ی از اعضاء نظرات خود را در مورد نحوه اعالم فراخوان طرحها، طرحها  کی برتر ارائه نمودند و در ادامه هر  

 .نمودند انیهفته پژوهش ب ن یکرونا و همچن
آموزش و پرورش و دانشگاه انجام شده    نیب  یمطالعات   یبه قرارداد فرصت ها  زی کل آموزش و پرورش ن  ریمد

  .اشاره نمودند 
با تشکر مجدد از زحمات اعضاء    ی و منابع استاندار  تیر ینژادمحمد معاون محترم توسعه مد  ی جلسه آقا  ان ی پا  در

  و آموزش و پرورش  ی و پارک علم و فناور  یل یاز دانشگاه محقق اردب  ن یو اعضا کارگروه و همچن  رخانهیو دب
و ابالغ به    ی محل  ی رسانه ها  ق یطر  از هفته پژوهش، اظهار نمودند، فراخوان طرح ها    یبرا  یز یجهت برنامه ر

و برنامه    تیریو سازمان مد   رخانهیدب  یاز سو  ییاجرا   یدستگاهها  نیو همچن  یو پژوهش   یدانشگاهها، مراکز علم
ارائه و ساز    یکرونا به صورت مجاز   یماریانجام شود. هفته پژوهش بهتر از سال گذشته اقدام و به علت ب  ی زیر

کرونا    ی جهت طرحها  یدانشگاهها و استاندار   ن یب  ی است. جلسه مشترک   ده یابالغ گرد  ز یمربوطه ن  ی و کارها

 .ارائه گردد تا در مصوبات درج شود  جیکارگروه نتا رخانهیو به دب لیتشک
 . دی اعضاء رس ب یبه تصو ر یموارد ز  یاز بحث و بررس  س پ

 

 جلسه:  مصوبات

طرح پژوهشی طبق لیست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که    62عناوین و اولویت های  -1
 دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فن آوری و نوآوری نسبت به فراخوان طرح های مذکور اقدام نماید. 

گردید پس از فراخوان طرح های پژوهشی دبیرخانه نسبت به جمع آوری و جمع بندی پروپوزال طرح  مقرر -2
های پژوهشی اقدام و در حوزه های مختلف تخصصی مورد بررسی و پس از داوری علمی انتخاب و از طریق  

 دستگاه های اجرایی ذیربط با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی قرارداد منعقد گردد. 
د دستگاههای اجرایی نسبت به ارائه طرح های تحقیقاتی سال گذشته به دبیرخانه کارگروه اقدام الزم  مقرر ش-3

 را مبذول  نمایند. 
مقرر شد یافته های پژوهشی انجام شده در جلسات کارگروه ها از سوی دستگاههای مجری و پژوهشگران  -4

 ارائه گردد. 
ی ستاد کرونا و اعالم نهایی، در جلسه روز یکشنبه مورخ  مقرر شد پس از بررسی مجدد برخی عناوین پژوهش-5
که از سوی دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری دعوت بعمل آید با شرکت دانشگاه    99/ 2/9

بنیاد نخبگان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل می گردد، با    -دانشگاه علوم پزشکی   -محقق اردبیلی 
ان انجام شده و داوری پروپوزال ها مقرر گردید لیست پیوست از طریق استانداری با مجریان  عنایت به فراخو

 طرح ها عقد قرارداد گردد. 
مقرر شد دفتر برنامه ریزی و نوسازی و تحول اداری استانداری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی نسبت به  -6

 آموزش و پرورش اقدام نمائید. دریافت طرحهای انجام شده کرونا از دستگاههای اجرایی و 
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مقرر گردید با عنایت به شیوع کرونا و براساس دستورالعملهای ابالغی از سوی ستاد ملی کرونا برگزاری  -7
 مراسمات هفته پژوهش به صورت مجازی برگزار گردد. 

الزم را  مقرر گردید دبیرخانه هفته پژوهش جهت برگزاری مطلوب هفته پژوهش اقدامات و پیگیری های    -8
 انجام دهد 

مقرر گردید دانشگاه محقق اردبیلی مقدمات انتخاب پژوهشگران دانشگاهی و اعضای هیئت علمی، کارکنان    -9
 ( فراهم و از آنها تجلیل به عمل آید. 98فن آوران برتر استان همانند سال گذشته )  دستگاههای اجرایی و 

پژوهش را مستندسازی نماید، تا نقاط قوت و ضعف    مقرر گردید دبیرخانه هفته پژوهش، برگزاری هفته   - 10
 برگزاری، مورد استفاده قرارگیرد. 

براساس آئین نامه ابالغی هفته پژوهش از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دانشگاه محقق اردبیلی    - 11
ه عنوان دبیرخانه  به عنوان دبیرخانه جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری، اداره کل آموزش و پرورش استان ب

جشنواره دانش آموزی و پارک علم و فناوری به عنوان دبیرخانه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن آوری و  
 فن بازار مشخص گردیدند، تا اقدامات الزم را به عمل آورند. 

ر برنامه  مقرر گردید دبیرخانه هفته پژوهش با هماهنگی صدا و سیما نسبت به برگزاری هر چه با شکوه ت-12
 های هفته مذکور اقدام نماید. 

مقرر شد جشنواره دانش آموزی داخلی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردد و زیرساخت های مربوطه را  -13
 اداره کل آموزش و پرورش آماده سازی و در اختیار شرکت کنندگان قرار دهد. 

، نصب بنر از سوی شهرداری و دستگاه  مقرر شد از سوی صدا و سیما نسبت به مستندسازی و تبلیغات  -14
 های اجرایی هفته پژوهش انجام گیرد. 

مقرر شد به علت گسترش ویروس کرونا و با عنایت به ابالغ ستاد ملی کرونا در خصوص تعطیلی دستگاه  -15
های اجرایی و اصناف برگزاری هرگونه مراسمی به صورت حضوری ممنوع بوده و به صورت مجازی برگزار  

 گردد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109                                                                                     1399 – لیاستان اردب  و توسعه یز ی برنامه ر  یعملکرد شورا

 

 

 مصوبات ستاد هفته پژوهش 

نامه مصوب استانی هفته پژوهش و فناوری و ابالغی از طرف دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و  براساس آیین  -1

 فناوری، افراد زیر به عنوان دبیران ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری استان اردبیل انتخاب شدند:

 عنوان نام و نام خانوادگی  ردیف

 رئیس ستاد  استاندار محترم اردبیل  1

 جانشین ستاد  جناب آقای دکتر عزیز حبیبی ینگجه 2

 دبیر ستاد  پورجناب آقای دکتر ابوالفضل بضاعت 3

 دبیر جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری  پورجناب آقای دکتر ابوالفضل بضاعت 4

 دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار  پور                    جناب آقای دکتر حبیب ابراهیم  5

 آموزی استاندبیر جشنواره دانش جناب آقای احمد ناصری  6

 

مقرر شد: از برگزیدگانی که در چهار سال اخیر در جشنواره استانی انتخاب شده اند، انتخاب مجدد صورت    -2

های پژوهشی و فناوری پنج  پژوهشگران برتر دانشگاهی و دستگاه های اجرائی براساس فعالیتنگیرد. انتخاب  

 صورت خواهد گرفت.  1399ساله منتهی به مهرماه 

های  های پژوهشگران برتر دانشگاهی در گروهمقرر گردید: انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر استان در بخش  -3

کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی پایه و علوم پزشکی بالینی و دستگاه  علوم، فنی مهندسی، علوم انسانی،  

 های اجرایی استان صورت پذیرد.

های علمی، دو نفر به عنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب و به  مقرر گردید: از هر دانشگاه در هر یک از گروه  -4

های اجرائی یک نفر را به عنوان  از دستگاهکمیته های علمی ستاد معرفی شوند. همچنین مقرر گردید، هر کدام 

 پژوهشگر برگزیده انتخاب و به کمیته های علمی ستاد معرفی کنند. 

ها در جلسات کمیته علمی  منظور انتخاب پژوهشگران برتر استان، مدارک و مستندات دریافتی از دستگاه به -5

های علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی،  گروهمربوطه مورد بررسی قرار گرفته و دو نفر از بخش دانشگاهی در  

های علوم  کشاورزی و منابع طبیعی )بعنوان نفر اول و نفر دوم(، سه نفر از بخش دانشگاهی در هر یک از گروه

های اجرایی به عنوان نفرات  پزشکی پایه و علوم پزشکی بالینی )به عنوان نفر اول تا سوم(، هفت نفر از دستگاه

های  م به عنوان پژوهشگران برتر، هشت نفر به عنوان فناوران منتخب، سه نفر از مراکز تحقیقات دستگاهاول تا هفت

اجرایی )به عنوان نفر اول تا سوم(، سه نفر از معلمان پژوهشگر آموزش و پرورش )به عنوان نفر اول تا سوم(،  
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ش آموز پژوهشگر برتر استان با معرفی اداره  نفر دان  3دانشجویان پژوهشگر برتر استان )از هر دانشگاه یک نفر(،  

 نفر از دانشمندان یک درصد برتر استان تجلیل به عمل آید.   4کل آموزش و پرورش استان و  

آذرماه    19برنامه تجلیل از پژوهشگران برتر استان اردبیل در طی هفته پژوهش و ترجیحاً روز چهارشنبه    - 6 

به صورت مجازی برگزار خواهد شد. ریز برنامه مربوطه پس از هماهنگی  دانشگاه محقق اردبیلی  توسط    1399سال  

 های الزم در جلسه کمیته علمی تعیین خواهد شد. 

های پژوهشی و فناوری استان همزمان با هفته پژوهش و فناوری به صورت  نمایشگاه دستاوردها و توانمندی  -7

کلیه اقدامات الزم برای برگزاری نمایشگاه خواهد بود. شود. پارک علم و فناوری استان، مسئول  مجازی برگزار می

از کتاب نمایشگاه مجازی،  دانشگاههمچنین مقرر گردید در  رونمایی  های جدید  و پژوهشی  و مراکز علمی  ها 

 عمل آید.  به

و  های علوم، فنی مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی  های علمی گروهاعضا به شرح زیر به عنوان اعضای کمیته  -8

مستندات   و  مدارک  امتیازدهی  و  بررسی  منظور  به  پایه،  پزشکی  علوم  و  بالینی  پزشکی  علوم  طبیعی،  منابع 

 داوطلبان انتخاب پژوهشگران برگزیده استان، انتخاب شدند.  

مقرر شد نماینده دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و همچنبن جناب آقای دکتر مهدی    -9

 های علمی حضور داشته باشند. نوان نماینده استانداری در تمامی کمیتهجوادی، به ع

 اعضای کمیته علمی گروه علوم پایه  

 سازمان وابسته نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه محقق اردبیلی جناب آقای دکتر قادر نجارباشی  1

 دانشگاه محقق اردبیلی جناب آقای دکتر پوربشیر  2

 دانشگاه محقق اردبیلی دکتر صابر زهری جناب آقای   3

 دانشگاه پیام نور استان  جناب آقای دکتر بنایی 4

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  وند جناب آقای دکتر ناصر میکائیل 5

 
 اعضای کمیته علمی گروه علوم انسانی

 سازمان وابسته نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه محقق اردبیلی بشرپور جناب آقای دکتر سجاد   1

 دانشگاه محقق اردبیلی جناب آقای دکتر بهرام ایمانی  2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  جناب آقای دکتر نامور   3

 دانشگاه پیام نور استان  سرکار خانم دکتر پورمحسنی 4

 دانشگاه فرهنگیان  جناب آقای دکتر علی اقبالی 5
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 علمی گروه فنی و مهندسی اعضای کمیته  

 سازمان وابسته نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه محقق اردبیلی زادجناب آقای دکتر امین قلی 1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  جناب آقای دکتر راهنمایی 2

 دانشگاه محقق اردبیلی جناب آقای دکتر بهروز میرزائی  3

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  جناب آقای دکتر جلیلی 4

 بنیاد نخبگان استان  جناب آقای دکتر شایقی 5

 

 اعضای کمیته علمی گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 سازمان وابسته نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه محقق اردبیلی جناب آقای دکتر محمد احمدی  1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  جناب آقای دکتر سیامک غریبی اصل 2

 مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی  پناه  جناب آقای دکتر حسن 3

 دانشگاه پیام نور استان  پور جناب آقای دکتر حکمعلی 4

 جهاد دانشگاهی استان  جناب آقای اوچی  5

 

 اعضای کمیته علمی گروه علوم پزشکی

 وابستهسازمان   نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  جناب آقای دکتر سقا  1

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  جناب آقای دکتر مجتبی امانی  2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  جناب آقای دکتر فردین 3

 دانشگاه محقق اردبیلی جناب آقای دکتر سعید لطیفی نوید  4

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  سرکارخانم لیال علیزاده  5

 

های پنج  های پژوهشگران دستگاههای اجرایی استان، با توجه به سنخیت رشته در یکی از گروهبررسی پرونده  -9

 گانه بررسی خواهد شد. 

مقرر گردید: انتخاب فناوران برتر توسط پارک علم و فناوری استان با همکاری مراکز رشد واحدهای فناور    -10

ل در استان صورت پذیرد. در این خصوص مقرر گردید: کمیته بررسی و انتخاب فناوران برتر متشکل از نماینده  فعا

کارگروه آموزش، پژوهش ،فناوری ونوآوری، رئیس پارک علم و فناوری استان، رئیس مرکز رشد پارک علم و  

انشگاه آزاد اسالمی، رئیس مرکز  فناوری استان، رئیس مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی، رئیس مرکز رشد د

 رشد سازمان جهاد کشاورزی، رئیس مرکز رشد جهاد دانشگاهی و رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی باشند. 
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های مربوطه ها و دستگاهمقرر گردید: نفرات برتر پژوهشی مشخص شده از طرف کمیته علمی، به دانشگاه  -11

سازی هدایا مقرر گردید: مطابق  منظور یکسانطه اقدام نمایند. ضمناً به  ابالغ شود تا نسبت به تهیه هدیه مربو

جدول زیر عمل شود. در صورت عدم وابستگی شخص متقاضی در بخش فناوران برتر، جایزه مربوطه توسط پارک  

 علم و فناوری استان تامین خواهد شد.  

 جایزه عنوان ردیف
 میلیون ریال  20نفر اول:  علمی در بخش پژوهشگران دانشگاهی   نفرات برتر هر گروه 1

 میلیون ریال  15نفر دوم: 

 میلیون ریال  10نفر سوم:  های علوم پزشکی پایه و علوم پزشکی بالینی برای گروه
 میلیون ریال  20نفر اول:  های اجرایی استان  پژوهشگران برتر دستگاه 2

 ریال میلیون  15نفر دوم: 

 میلیون ریال  10نفر سوم: 

 میلیون ریال  5/7نفر چهارم: 

 میلیون ریال   5نفر پنجم و به بعد:  
 میلیون ریال  10نفرات منتخب:  فناوران برتر 3
 میلیون ریال  10 دانشمندان یک درصد برتر 4

 

برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان  مقرر گردید: احکام اعضای محترم کمیته علمی توسط جانشین ستاد    -12

 صادر شود. 

مقرر گردید: صدا و سیمای مرکز اردبیل در طول برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان    -13

 برنامه ویژه هفته پژوهش و فناوری را در طول هفته مذکور برگزار نماید.  2فعال باشد و حداقل 

 

 

 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور  استیر

 برنامه و بودجه کشور   سازمان
 ل یاستان اردب یزی و برنامه ر تیری مد سازمان 

 «صـورتجلسه»

   یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش ، فناور

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه  برگزاری تاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار  28/12/1399 2

 جلسه: دستور 

 برای سال آتی  تبیین شرح وظایف کارگروه و تعیین گروه های کاری-1 
 )اعضای پیشنهادی به پیوست می باشد.(  تعیین اعضای ناظر و صاحبنظران-2
 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  1399ارائه گزارش عملکرد پژوهش استان در سال -3

 ارائه گزارش از موانع و مشکالت پژوهش استان توسط معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی -4

 

 متن مذاکرات: 

با حضور اعضای جلسه به ریاست جناب آقای مهندس   28/12/99روز شنبه مورخ   18جلسه رأس ساعت  
 بهنامجو استاندار محترم با تالوت آیاتی چند از کالم اله مجید شروع گردید. 

در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تقدیر از حضور اعضای  
عاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری، آیین نامه  جلسه باالخص استاندار محترم و آقای نژاد محمد م

  25جدید کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری را تشریح نمودند و از نحوه تخصیص اعتبارات استانی )
گزارشی ارائه کردند و در خصوص ایجاد گروههای کاری و نحوه   1400و سال  99دستگاه اجرایی( در سال  

   دادند.مردم نهاد و اشخاص حقیقی توضیحاتی ارائه  انتخاب دو سازمان 

 

 جلسه:  مصوبات

مقرر شد: گروه کاری مطابق با شرح وظایف کارگروه با هماهنگی دبیرخانه )سازمان مدیریت و برنامه   ـ1

اردبیلی،  ریزی( و معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکب از نمایندگان استانداری، دانشگاه محقق 

 دانشگاه علوم پزشکی، جهاد دانشگاهی و صاحبنظران تشکیل گردد. 

ـ مقرر شد: بانک اطالعاتی پژوهشی استان، توسط جهاد دانشگاهی استان با همراهی پارک علم و فناوری و  2

 شرکتهای دانش بنیان، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی مرتبط حداکثر تا یکماه از مصوبه تهیه گردد. 
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( ظرف ده روز  1399ـ مقرر شد اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی )یک درصد اعتبارات هزینه ای سال 3

 مشخص و ابالغ گردد. 

ـ مقرر شد: لیست سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پژوهش از امور اجتماعی استانداری اخذ و نسبت به  4

 نهاد مردمی در جلسه بعدی اقدام شود.  2انتخاب 

( اعتبارات پژوهشی شرکتها و  99قانون بودجه   9درصد )بند ح تبصره  40قرر شد: نحوه دریافت سهم ـ م5

بانکهای دولتی از طریق سازمان امور اقتصادی و دارایی بررسی و مبالغ کل به دبیرخانه کارگروه حداکثر تا  

 یکماه از مصوبه ارائه گردد. 

ی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دبیرخانه کارگروه  آیین نامه جدید ابالغ  13ـ با عنایت به ماده 6

، تعیین  98دستگاه اجرایی استان در سال  25مسئول جمع بندی و ارائه نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی 

 گردید. 

ـ مقرر شد: نیازهای پژوهشی استان با تشکیل گروه کاری شامل دانشگاهها و مراکز اجرایی مرتبط احصاء و  7

 هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و دبیرخانه جمع بندی و ارائه گردد.  با

ـ مقرر شد: نیازهای اساسی استان در حوزه های صنعت، گردشگری، کشاورزی، منابع طبیعی و دیگر موارد  8

استان( انجام و   اساسی از سوی دانشگاه محقق اردبیلی با هماهنگی دبیرخانه )سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 در جلسه بعدی کارگروه ارائه گردد. 

دستگاههای اجرایی،  ( شامل  ـ مقرر شد: کل بودجه پژوهشی استان )عالوه بر بودجه ابالغی از دانشگاهها9

شرکتها و بانکها با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و امور  

 ایی احصاء و در جلسه بعدی گزارش مربوطه ارائه گردد. اقتصادی و دار

قانون بودجه مقرر شد تعهدات سال قبل پژوهشی   9ـ با عنایت به ابالغ آیین نامه بند ز تبصره   10

 تامین گردد.  99دستگاه استان( از اعتبارات پژوهشی سال  25دستگاههای اجرایی  )
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ـ آقای دکتر سید مهدی  1شورای برنامه ریزی و توسعه استان   آئین نامه اجرایی  5ـ با عنایت به بند ماده 11

 ـ سرکار خانم پروانه رضا قلی زاده به مدت یکسال به عنوان صاحب نظر انتخاب شدند.2جوادی 

ـ مقرر شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی طرح  12

 شناسایی بازارهای نوین صادراتی برای امر تقویت صادرات را انجام دهند. تحقیقاتی در راستای 

ـ مقرر شد: با توجه با ایجاد فضاهای جدید کسب و کار و فناوری های نو، دانشگاههای استان باالخص  13

 دانشگاه محقق اردبیلی نسبت به ایجاد رشته های جدید متناسب با موارد مورد اشاره اقدام نماید.  

 

 

  جلسه: غایبین
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