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 -                                                                            پیشگفتار                                                                       

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

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

بعنوا  یزیبرنامه ر  ی. شورادیآ  یارکان آن به حساب م تصم  نیباالتر نو توسعه استان ها،  نقش   ،یریگ  میمرجع 
 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 یکیزیو ف یمال ،یانسان یها هیسرما تیو هدا یمختلف زمان

استانها عمل م  ئتیه مثابهبه    یو حقوق  یلحاظ قانون اعضا  یدولت در  ن یکند و   یبراساس قانون اعضا زیشورا 
ه م  ئتیمتناظر  شورا  یدولت  ر  یباشد.  راستا  یزیبرنامه  در  استانها  توسعه  زدا  استیس  یو   با   ییتمرکز 

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

 .کنند یاهم مدر روند توسعه استانها را فر  عیمصوبات مختلف، موجبات تسر  بیو تصو

عملکرد شورا یحاضر انعکاس گزارش آن   لیذ  یتخصص  یو توسعه استان و کارگروه ها یزیبرنامه ر  یمدون از 
ها و خط  استیاستان و در امتداد س یط یمح یها یدگیچیباشد که با استناد به مطالب فوق، ضمن توجه به پ یم

بالقوه استان  یو فرهنگ  یاجتماع ،یتصاداق یها تیظرف یرا فراهم آورده که تمام یط یکالن کشور، شرا یها یمش

 .ببخشددر جهت توسعه استان بکار گرفته شده و آهنگ رشد همه جانبه استان را شدت  
  63دستور جلسه و  52،  1398جلسه در سال  11 یو توسعه استان با برگزار  یزیربرنامه  یشوراراستا   نیدر ا

  یز یربرنامه یشورا  لیذ  یتخصص  یهاکارگروه  و همچنین مصوبه داشته است که صد در صد مصوبات اجرا شده است

  318مصوبه داشته است که    335دستور جلسه و   95،  1398جلسه در سال   37 یجمعاً با برگزار ،و توسعه استان

 مورد آن به اجرا در آمده است.

 

 شایقیداود    

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

  استان ها                                  
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 ها  و توسعه استان  یزیبرنامه ر  یشورا  یینامه اجرا  نییآ

 

 روند: یمشروح مربوط به کار م یدر معان  رینامه اصطالحات ز  نییآ نیدر ا ـ 1 ماده

 1395 مصوب –توسعه کشور  یبرنامه ها دائمی  احکام قانون: قانون –  الف

 کشور بودجه و برنامه  سازمان:  سازمان – ب

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

 و توسعه استان. یزیبرنامه ر شورای: شورا – ت

 و توسعه استان.  یزیبرنامه ر یشورا رخانهی: دبرخانهیدب -ث

 و توسعه استان. یزیبرنامه ر یشورا لیذ یتخصص های کارگروه:  کارگروه – ج

 

 است:  ریشورا به شرح ز  اراتیو اخت  فی( قانون و وظا31شورا بر اساس بند )الف( ماده )  یاعضا بترکی – 2 ماده

 ( قانون.31مندرج در بند )ب( ماده ) اراتیو اخت فوظای –  الف

شورا بر اساس   برید  شنهادپی با برنامه، –دستگاه  کیاستان به تفک یا  نهیاعتبارات هز  عیتوز بیو تصو  بررسی – ب

 .یمقررات و اسناد باالدست  ن،یقوان

اولو  استیس  بیو تصو یبررس  -پ استان با  یا هیسرما  یها  ییاعتبارات تملک دارا  یپروژه ها  نییتع  یها  تیها و 

 شورا.  ریدب شنهادیپ

 .یو مقررات و اسناد باالدست نیدر چهار چوب قوان رانیوز  ئتیمحول شده از طرف ه فیوظا رسای – ت
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 است:  ریآن به شرح ز فیشورا در سازمان استان مستقر است و وظا رخانهدبی – 3 ماده

)الف( ماده )5جلسات شورا، مطابق تبصره ) لیتشک  یدستور کار و برنامه زمان بند  هتهی  – الف ( قانون با 31( بند 

 شورا. سییر  یهماهنگ

ظرف    ماتتصمی  ارسال  –  ب حداکثر  تشک  کیشورا  از  پس  دستگاه ها  یجلسه برا  لیهفته  و   یی اجرا  یاعضا 

 ربط استان. یذ 

و ساالنه از عملکرد شورا و   یفصل یگزارش ها هیمصوبات شورا، ته  یریگیمستمر، پ یابیارز یگزارش ها هارای – پ

 شورا.  یکارگروه ها و ارسال آن به استاندار و اعضا

و کم یشنهادهایپ  بررسی  –  ت آماده ساز  یزیبرنامه ر  تهیکارگروه ها   بیطرح و تصو  یآنها برا  یشهرستان ها و 

 در شورا. 

 کارگروه ها. کسالهی یبرنامه ها  یو هماهنگ هیته  یریگپی – ث

 .یو مقررات و اسناد باالدست نیشورا در چهارچوب قوان یاز سو یموارد ابالغ  رسای – ج

 عملکرد شورا بر عهده سازمان خواهد بود.  یابیو ارز فیانجام وظا  یریگینظارت و پ ،یهماهنگ تمسئولی – تبصره

 

 شود: یم  لیتشک  ریبه شرح ز یتخصص یشورا، کارگروه ها فیاهداف و انجام وظا شبردپی  منظور به – 4 ماده

 .یگذار هیاشتغال و سرما  ،اقتصادی کارگروه –  الف

 .ستیز طیو مح  نیسرزم  شیو آما یشهر  ،یریعشا  ،یتوسعه روستا ،ییربنازی کارگروه – ب

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

 .یو نوآور فناوری  پژوهش،  آموزش، کارگروه – ت

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

و   نیدر شورا در چهارچوب قوان بیدارد و پس از طرح و تصو یشنهادیکارگروه ها جنبه پ ماتیتصم هکلی – 2 تبصره

 مقررات مربوط، الزم االجرا است.
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مشابه   نیشورا و عناو ون،یسیکم ته،یر گونه کارگروه، ستاد، کمه یو برگزار جادینامه، ا  نییآ نای ابالغ با – 3 تبصره

به جز موراد    یو استان  یمل  ییاجرا یآن توسط مقامات و دستگاهها  لیذ یشورا و کارگروه ها فیدر موضوعات و وظا

 بود. اهددر سطح استان و شهرستان مجاز نخو نیمصرح در قوان

 

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

ثابت کارگروه    یموجه اعضا  بتی. در صورت غابندیشخصاً در جلسات کارگروه ها حضور  دیکارگروه با اعضای –  الف

جلسه، نما در  االخت  ندهیها  هماهنگ  اریتام  معرف  سییر  یبا  و  رأ   یکتب  یکارگروه  حق  جلسه بدون   حضور  یدر 

 .ابندی یم 

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

انتخاب و   انهیکارگروه، به طور سال  دییو تأ  ریدب شنهادیاز آنها از بانوان باشد( را به عنوان صاحب نظر به پ یکیحداقل  

 به جلسات کارگروه دعوت کنند.

کارگروه بر حسب موضوع دستور کار و به   ریمتغ  یثابت، از اعضا یموظف است عالوه بر اعضا  کارگروه  بردی –  پ

 هستند.  یحق رأ   یدر جلسه دارا  ریمتغ  یکارگروه دعوت به عمل آورد. اعضا سییر صیتشخ

 مصوب شورا خواهد بود. یعمل کارگروه ها طبق روش ها وهیموارد، ش رسای در – ت
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 است:  ریبه شرح ز یگذار هیاشتغال و سرما  ،یکارگروه اقتصاد فیوظا -6 ماده

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

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

 توسعه. یو خدمات در چهارچوب برنامه ها

 .یاقتصاد مقاومت یمصوب ستاد فرمانده یها و برنامه ها  استیس یاجرا یبرا شنهادیپ  هارای – پ

 در سطح استان.  داریپا یو رشد اقتصاد یاقتصاد یها انیاز جر  تیحما یبرنامه ها  هارای – ت

 کسب و کار در سطح استان. یبهبود فضا یبرا ییو راهکارها شنهادهایپ هیارا - ث

 استان.  یناخالص داخل دیتول  شیافزا یها وهیش  هارای – ج

پا دیتول یروش ها و الگوها جیو ترو بیترغ یبرا ییبرنامه ها  هارای – چ  در سطح استان. داریو مصرف 

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

 .یاقتصاد یها تیدر فعال  یمردم یمشارکت ها  شیافزا یبرا شنهادیپ  هیو ارا بررسی – خ

 .یو خدمات  یکشاورز  ،یمعدن ،یدیتول ،یمختلف صنعت یتوسعه صادرات کاال و خدمات بخش ها یریگپی – د

 حل مشکل. یبرا ییراهکارها هیو ارا  یو صنعت یدیتول  یتوقف واحدها ایعلل رکود  بررسی – ذ

 و مقررات مربوط. نیبازار کاال و خدمات در چهارچوب قوان  میامور اصناف و تنظ  یو هماهنگ  یریگیپ ،یبررس -ر

 .کیو توسعه تجارت الکترون  جادیاز ا تیحما یراکارها یبررس -ز

  یمحصوالت کشاورز  دیاز تول  تیو عدم حما  نیسرزم  شیکشت مناسب بر اساس آما  یالگو  یو اجرا هیته یریگپی  –  ژ

 کست.  یخارج از الگو

 .یآب در بخش اقتصاد  نهیمصرف به یریگپی – س

در چهارچوب   یو دام  یمحصوالت کشاورز مهیو توسعه پوشش ب  یمحصوالت بخش کشاورز دیروند خر بررسی  –  ش

 .یتیو مقررات حما نیقوان
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صنا  یبرا  ییراهکارها  هارای  –  ص تبد  یلیتکم  عیصنا  ،یدست  عیتوسعه  بخش  یکشاورز  یلیو  تنوع  اقتصاد    یو  به 

 .یریو عشا  ییروستا

آزاد تجار  ییو اجرا یقانون  یها  تیاز ظرف  شتریب  یریبهره گ یبرا ییساز و کار ها هارای – ض و  یصنعت  - یمناطق 

 .یمرز یو بازارچه ها  یاقتصاد ژهیو

 استان. یو مهندس یتوسعه صدور خدمات فن یبرا ییبرنامه ها هارای  –  ط 

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

از جمله شورا یذ  یعال یشوراها  ماتیتصم  یاجرا لتسهی – ع  تیآموزش و ترب  یعال یاشتغال و شورا  یعال یربط 

 .یو مهارت یحرفه ا  ،یفن

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

و   یشهر  ،یریعشا  ،ییتوسعه روستا ،ییبنا ریکارگروه ز یبا همکار ینیو کارآفر دیجد یو توسعه کسب و کارها انیبن

 .یو نوآور یفناور  ،و کارگروه آموزش، پژوهش ستیز طیو مح  نیسرزم  شیآما

  ییروستا  افته،یدر مناطق کمتر توسعه    ژهیمدتاشتغال به و  انیبلند مدت و م یو توسعه برنامه ها  جادیا  بسترسازی  – ف

 .داریتوسعه و اهداف توسعه پا یدر چهارچوب برنامه ها یو مرز

اقدامات توسعه ا  یرگذا هیهمسو کردن سرما یبرا  ییساز و کار ها هارای –  ق  ریغ  یو بخش ها ینظام بانک یها و 

 و مقررات مربوط. نیقوان  تیاستان با رعا  یاسناد توسعه ا یها  تیبر اساس اولو  یدولت

ارا  یریگپی –  ک اقتصاد یدر بخش ها  یگذار هیدر خصوص جذب سرما  شنهادیپ هیو  مز یمختلف    تی با توجه به 

 .یو مرز  ییدر مناطق روستا ژهیبه و یو رقابت ینسب یها

مرتبط از جمله بانک   یسازمان ها یرفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگ  یبه شورا برا  شنهادیپ هیو ارا بررسی  – گ

 .یاتیو اداره کل امور مال  یاجتماع نیها، اداره کل تأم

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

 .یکاریکاهش ب یراه حل برا  هیدر سطح استان و ارا  یمل یحرفه ا تیدر چهارچوب صالح  یو مهارت یحرفه ا

اشتغال    یعال  یشورا ماتیتصم  تیا رعادار ب  تیاولو  یها  تیاز رسته فعال  تیحما  یبرا  یشنهادیپ یبرنامه ها  هارای  – م

 .نیسرزم  شیو اسناد آما
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 یزاهایمتناسب با ن  یدولت  ریو مراکز غ  یبخش دولت  یو حرفه ا  یو فن  یمهارت  یآموزش یازهاین شنهادیو پ  بررسی –  ن

 بازار کار.

 

از: یگذار هیاشتغال و سرما  ،یکارگروه اقتصاد  اعضای – 7 ماده  عبارتند 

 ثابت: اعضای –  الف

 (سییـ استاندار )ر1

 (ریسازمان استان )دب سییـ ر2

 یو توسعه منابع استاندار  یامور اقتصاد  یـ معاون هماهنگ3

 استان  ییو دارا  یکل امور اقتصاد ریـ مد4

 کل صنعت، معدن و تجارت استان ریـ مد5

 استان  یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع ریـ مد6

 استان  یاتیکل امور مال ریـ مد7

 استان  یو گردشگر  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل م ریـ مد8

 اطالعات استان یکل ارتباطات و فناور ریـ مد9

 کل آموزش و پرورش استان ریـ مد10

 یکل امور بانوان و خانواده استاندار ریـ مد11

 استان  یسازمان جهاد کشاورز سییـ ر12

 استان یبانک ها  یهماهنگ یشورا ریـ دب13

 اتاق تعاون استان سییـ ر14

 استان  یمعادن و  کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سییـ ر15
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 اتاق اصناف استان سییـ ر16

 استان  یاسالم  یشورا سییـ ر17

 شورا سییمرکز استان به انتخاب ر  یدولت یدانشگاه ها  یاز رؤسا یکیـ  18

 کل گمرک استان  ریمد ایـ ناظر 19

 استان  یستیکل بهز ریـ مد20

 )ره( استان ینیامداد امام خم  تهیکل کم ریـ مد21

 استان  یسازندگ جیسازمان بس سییـ ر22

 کار استان  یاسالم یشورا یکانون هماهنگ سییـ ر23

 :ریمتغ  اعضای – ب

 کل اطالعات استان ریمد -1

 استان یکل راه و شهرساز ریـ مد2

 کل استاندارد استان ریـ مد3

 شهرستان حسب موردـ فرماندار 4

 استان یپارک علم و فناور سییـ ر5

 استان  یصنعت یعامل شرکت شهرک ها ریـ مد6

 استان یآب منطقه ا  یعامل شرکت سهام ریـ مد7

آزاد تجار ریـ مد8  )در صورت وجود( یاقتصاد ژهیو و صنعتی – یعامل سازمان منطقه 

 استان )( التیکل ش ریـ مد9

 استان )در صورت وجود( یوردانیکل بنادر و در ریـ مد10

 استان حسب مورد یبانک ها  یـ رؤسا11
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به شرح    ستیز طیو مح  نیسرزم  شیو آما  یشهر ،یریعشا ،ییتوسعه روستا  ،ییربنایکارگروه ز  فوظای –  8  ماده

 است:  ریز

ارا  بررسی – الف ا  یدر خصوص طرح ها شنهادیپ هیو  طرح  ،یو شهر ییروستا ،یا  هیناح  ،یتوسعه عمران منطقه 

روستا به شهر،   لیو فرسوده، تبد یمیقد یو مرمت بافت ها ینوساز ،یبهساز یطرح ها ،یشهر یمجموعه ها یها

سامانده  ریعشا یسامانده  یطرح ها آمایبا رعا  یرسم  ریغ  یسکونت گاه ها یو  اسناد   ن،یسرزم شیت مالحظات 

 ربط. یذ یعامل به مراجع قانون  ریتوسعه استان و الزامات پدافند غ

 .زانیا یشهرستان و معمار  یعال یربط از جمله شورا یذ  یعال یشوراها اتیتصم یاجرا  لتسهی – ب

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

احداث بنا و   ،ینامه استفاده از اراض نییآ یمرتبط با اجرا فیانجام وظا یالزم برا یسازو کارها هیو ارا  بررسی – ت

 شهرها و محدوده روستاها. میدر خارج از حر  ساتیتأس

شهرها،    یساخت  ریتوسعه ز  یمردم نهاد در راستا  یمردم و سازمان ها  یمشارکت ها  شیافزا یراهکارها بررسی  – ث

 استان. یریروستاها و مناطق عشا

 و تاب آور. داریپا یتحقق روستاها و شهرها  یریگیمقاوم و پ یساخت ها  ریز  یارتقا یبرا ییشنهادهایپ  هارای – ج

ساز   هیو ارا  یفاضالب در سطح استان و برر  هیو تصف یبه آب سالم و سامانه جمع اور  یدسترس یارتقا  یریگیـ پ چ

 .یاقتصاد یآب در بخش ها  ژهیبه و هیو حفاظت از منابع پا ینحوه بهره بردار یو کارها

  یو سامانده  ییتوسعه روستا  یراهبر  یبرا ییشنهادهایپ هیو ارا ریو عشا انییو مشکالت روستا  لیمسا  بررسی – ح

 .ریعشا

 امور توسعه روستاها. شبردیانها در پ  تیاز ظرف  یریو بهره گ ارانیده یتوانمندساز یو پشنهاد برنامه ها بررسی – خ

 .یعیطب بحران و حوادث تیریمد یطرح ها  یریگیو پ بررسی – د

( ییو هوا  یلیر  ،ییروستا ،یشهر  ،یشهر نیب لی)از قب یتوسعه و بهبود حمل و نقل عموم یبرا ییراهکارها  هارای  – ذ

 راه ها. یمنیا تیوضع یو ارتقا

انرژ یساز  نهیبه یبرنامه ها بررسی – ر نو و  یانرژ  جادیا یها  تیتوسعه ظرف یبرا  ییساز و کارها هیو ارا  یمصرف 

 .ریپذ دیتجد
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 امور مرتبط.  شبردیاستان در پ یفن یشورا تیاز ظرف  برداری بهره – ز

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

ارا برری – س و  یمناطق شهر  یساخت ها ریمسکن و ز یفیو ک یتوسعه کم یدر خصوص برنامه ها شنهادیپ  هیو 

 .ریو عشا  ییروستا

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

ها  بررسی –  ص منظومه   یو طرح ها  یا  هیتوسعه ناح  یطرح ها  ،یشهرستان ،یمدت استان  انیتوسعه م  یبرنامه 

 آنها.  یاجرا یو نظارت بر چگونگ داریو اهداف توسعه پا یستیز  طیمح  ،یشیاز منظر مالحظات آما  ییروستا

 .نیسرزم  شیآما  یعال یآمار و شورا  یعال یشورا  ییاجرا یها  استیبرنامه ها و س  یاجرا لتسهی  – ض

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

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

ارا بررسی  –  ع   یمکان   ی( و داده هاGIS)  ییایسامانه اطالعات جغراف  یاصل  ینقشه ها  هیته  یالزم برا  ریتداب  هیو 

 آن. یاستان و به روز رسان

آنها.   شیو توسعه متعادل استان و پا یکاهش نابرابر یالزم برا یها و راهکارها  استیس شنهادپی – غ  تحقق 

 .نیسرزم  شیشهرها و روستاها در چهارچوب سند آما میمباحث مرتبط با انطباق توسعه محدوده و حر بررسی – ف

 تیریبرنامه مد یاجرا یبرا ییراهکارها  شنهادیو پ  یعیو منابع طب ستیز طیو نظارت بر حفاظت از مح بررسی –  ق

 سبز در سطح استان.

در استان در  تیو فعال تیو استقرار جمع ینظم سکونت گاه  تعادل در جادیا یبرا  ازیمورد ن یبرنامه ها بررسی – ک

اسناد فرادست.  وسنیپ  با 

 .داریتحقق اهداف توسعه پا یبرا  یو انسان ینهاد  یساز  تیو ظرف یتوانمند ساز  یراهکارها  هیو ارا بررسی – گ

برنامه  یها  دگاهیدر چهنه استان بر اساس د  داریتوسعه پا یشاخص ها یتحقق اهداف و ارتقا  یریگیو پ بررسی  – ل

 .یمنطقه ا  یزیر
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 در چهنه استان. یستی( و حفاظت از تنوع زستمیبوم )اکوس ستیز یارتقا  لیو تسه بررسی – م

 گردها. زیگرد و غبار و ر  ،ییزدا   ابانیب  دهیمقابله با پد  یراهکارها  هیو ارا بررسی – ن

 استان. ییفضا  یو سامانده ینیسرزم کپارچهی  یزیبرنامه ر  یراهکارها  هیو ارا بررسی – و

 (SDI)  یمکان یساخت داده ها  ریز  راهبری  – ه

پاک و مقرون  یبه انرژ  یدسترس  یارتقا یها  استیس یمصوب استان و بررس  یشیآما  یطرح ها  یاجرا یریگپی  – ی

 به صرفه در سطح استان.

 

از:  ستیز طیو مح نیسرزم  شیو آما یشهر  ،یریعشا  ،ییتوسعه روستا  ،ییبنا  ریکارگروه ز  اعضای –9 ماده  عبارتند 

 ثابت: اعضای –  الف

 (سییاستاندار )ر -1

 (ریاستان )دب  یکل راه و شهرساز ریمد -2

 یاستاندار یامور عمران  یمعاون هماهنگ - 3

 سازمان استان سییر - 4

 استان  یسازمان جهاد کشاورز سییر - 5

 استان  یمسکن انقالب اسالم  ادیکل بن ریمد - 6

 استان  ستیز طیکل حفاظت مح ریمد - 7

 استان  یو گردشگر  یدست عیصنا ،یفرهنگ  راثیکل م ریمد - 8

 صنعت، معدن و تجارت استان ریمد - 9

 استان یزداریو آبخ  یعیکل منابع طب  ریمد -  10

 ریمسلح به انتخاب وز  یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت ندهینما -  11
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 کارگروه سییاز شهرداران استان به انتخاب ر کی -  12

 عامل شرکت گاز استان  ریمد -  13

 لیاردب یآب منطقه ا  یعامل شرکت سهام  ریمد -  14

 برق استان  یروین عیشرکت توز  رعاملیمد -  15

 استان یعامل شرکت آب و فاضالب شهر  ریمد -  16

 استان ییعامل شرکت آب و فاضالب روستا  ریمد -  17

 یاستاندار  رعاملیکل پدافند غ  ریمد -  18

 استان  یکل هواشناس  ریمد -  19

 ساختمان استان  یسازمان نظام مهندس  سیرئ -  20

 استان  یاسالم  یشورا  سیرئ -  21

 

 :ریمتغ  یاعضا-ب

 اطالعات استان یکل ارتباطات و فناور ریمد-1

 استان یرفاه اجتماعکل تعاون، کار و  ریمد-2

 استان  ییو دارا یکل امور اقتصاد ریمد-3

 کل ثبت احوال استان ریمد-4

 کل ثبت اسناد و امالک استان ریمد-5

 استان  ینفت یرعامل شرکت پخش فرآورده ها  یمد-6

 استان یصنعت یعامل شرکت شهرکها ریمد-7

 مرکز استان  یمایکل صدا و س ریمد-8
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 استان)در موضوعات مرتبط( ریامور عشا  رکلیمد-9

 استان  یو شوراها ییامور روستا  رکلیمد-10

 مدارس استان  زی، توسعه و تجه یکل نوساز  ریمد-11 

 کل استاندارد استان  ریمد-12

 استان یو حمل و نقل جاده ا  یکل راهدار  ریمد-13

 (یساحل یاستان)استان ها یانوردیکل بنادر و در  ریمد-14

 ر شهرستان حسب موردفرماندا-15

انتخاب رئ  یاستان یاز روستاها  کی اریده-16  کارگروه  سیبه 

 شورا سیمرکز استان به انتخاب رئ یدولت یدانشگاه ها  یاز روسا  یکی-17
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 است:  ری، سالمت، زنان و خانواده به شرح ز  ی، فرهنگ  یکارگروه اجتماع فیوظا-10 ماده

 .یاجتماع نیرفاه و تام  یعال یکشور و شورا  یاجتماع یاز جمله شورا  یعال یشوراها ماتیتصم  یاجرا  لیتسه-الف

آثار ناش   یاجتماع یها بیو کاهش آس  یاجتماع  ریپذ  بیآس یکانون ها  ییشناسا  یراهکارها هیو ارا یبررس -ب   یو 

 از آن.

 در نسل جوان. یخودباور  یو ارتقا یو مذهب  یمل تیهو یابیبازر یبرا شنهادیو پ یبررس-پ

 از نهاد خانواده. تیو حما انیبن میتحک یبرا ییساز و کارها هیو ارا یبررس-ت

 .ربطیذ یبانوان و جوانان و بهبود شاخص ها  یازهایو مشکالت و ن  لیمسا یبررس-ث

 جوانان و بانوان. یبرا ژهیاوقاف فراغت به و  یساز یاز غن تیحما  تیحما  یراهکارها  هیو ارا یبررس-ج

 بزرگ توسعه استان. یطرح ها یو سالمت برا  ی، اجتماع  یفرهنگ یها وستیو نظارت بر حسن انجام پ یبررس-چ

و مشکالت مربوط   لیو حل مسا  یو قهرمان یتوسعه ورزش همگان یالزم برا  یشنهادهایپ هیراهکارها و ارا  یبررس-ح

 به آن

 .یمعنو راثیو سانت از م  یختاری – یارزش فرهنگ یدارا یاز بناها یرحفظ و بهره بردا یزیو برنامه ر یبررس-خ

 .یمراکز فرهنگ  یسامانده  یراهکارها  هیو ارا یبررس-د

 .یمردم یو مشارکت ها  یاجتماع  هیسرما یارتقا  یراهکارها  هیو ارا یبررس-ذ

 .یو اجتماع یامور فرهنگ یمتول یبا شوراها  یهمکار-ر

 در سطح استان. یتیجنس  یها یالزم در کاهش نابرابر یها  نهیفراهم نمودن زم یبرا  یهماهنگ-ز

 استان. یو فرهنگ  یرفاه و توسعه اجتماع یشاخص ها  یارتقا  یراهکارها  هیو ارا یبررس-ژ

 و کاهش فقر. ییفقرزدا یراهکارها هیو ارا یزیبرنامه ر-س

 .یریو عشا ییروستا  ژهیدر مناطق محروم به و یاجتماع یها  مهیو توسعه ب  یتشو  یراهکارها  هیو ارا یبررس-ش

 .ییتوسعه روستا یشاخص ها راتییروند تغ یابیو ارز  یبررس-ص
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از جمله شورا  یشوراها  ماتیتصم  یاجرا  لیتسه-ض  .ییغذا تیسالمت و امن  یعال یمرتبط 

 .ییغذا تیسالم و سالمت و امن یسبک زندگ یارتقا یراهکارها هیو ارا یبررس-ط 

 بهبود آن. یدختران و راه ها  ژهیکودکان و نوجوانان به و یدر گروه سن  یسالمت جسم یراهکارها هیو ارا یبررس-ظ 

 و مهار آنها. دینو پد یها یماریاز عفونت و ب یریشگیپ  یراه ها یبررس-ع

پا یبرا ییبرنامه ها شنهادیو پ یبررس -غ  مختلف. یسن یگروه ها یو روان  یسالمت جسم  شیرصد و 

سالمت استان در ابعاد مختلف   مهیب  تیفیک  یو ارتقا یو درمان  یبهداشت  یازهاین  نیتام یراهکارها هیو ارا یبررس-ف

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

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

 .یبهداشت

 .یتیاصالح طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان استان با توجه به تحوالت جمع شنهادیپ-ک

 .یو درمان یو جلب مشارکت در بخش بهداشت یردولتیاز بخش غ  تیحما  یراهکارها  هیو ارا یبررس-گ

 .یردولتیبه بخش غ یدولت یدستگاهها  یگر یامور تصد  یواگذار  یو راهکارها  هیارا یبررس-ل

 سالمت یاز توسعه گردشگر  تیحما یراهکارها هیو ارا یبررس-م

 و مصرف محصوالت سالم.  دیاز توسعه تول  تیحما  یراهکارها  هیوارا یبررس-ن

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

 ثابت:  یاعضا-الف

 (سیاستاندار)رئ-1

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

 استاندارد یو اجتماع  یتیامن  ،یاسیمعاون س-3

انتخاب وزاستان و در صورت تعدد  یدرمان یو خدات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک سیرئ-4 بهداشت، درمان و   ریبه 

 یآموزش پزشک

 سازمان استان سیرئ-5

 کل امور بانوان و خانواده استان ریمد-6

 کل اطالعات استان ریمد-8

 استان ستیز طیکل حفاظت مح ریمد-9

 کل ورزش و جوانان استان  ریمد-10

 کل صنعت، معدن و تجارت استان  ریمد-11

 استان یکل تعان ، کار و رفاه اجتماع  ریمد-12

 استان  یرکل فرهنگ و ارشاد اسالم  یمد-13

 کل استاندارد استان  ریمد-14

 مرکز استان یمایکل صدا و س  ریمد-15

 استان  یستیکل بهز  ریمد-16

 استان  یو گردشگر  یدست عی، صنا یفرهنگ  راثیکل م  ریمد-17

 ن)ره( استا  ینیامداد امام خم  تهیکل کم  ریمد-18
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 استان  یاسالم غاتیرکل تبل  یمد-19

 استان  یسازمان جهاد کشاورز  سیرئ-20

 استان یکل دامپزشک  ریمد-21

 استان یعامل شرکت آب و فاضالب شهر  ریمد-22

 استان ییکل شرکت آب و فاضالب روستا  ریمد-23

 دادستان مرکز استان-24

 سالمت استان  مهیکل ب  ریمد-25

 شورا سیمرکز استان به انتخاب رئ یدولت یدانشگاه ها  یاز روسا  یکی-26

 استان  یاسالم یشورا  سیرئ-27

 استان یانتظام  هیفرمانده ناح-28

 استان جیفرمانده منطقه مقاومت بس-29

 

 :ریمتغ  یاعضا-ب

 استان ثارگرانیو امور ا دیشه  ادیکل بن ریمد-1

 استان  یتیو ترب  ینیکل زندانها و اقدامات تام ریمد-2

 استان  یو حرفه ا یکل آموزش فن ریمد-3

 استان  یاجتماع  نیکل تام ریمد-4

 کل ثبت احوال استان ریمد-5

 استان  هیریکل اوقاف و امور خ ریمد-6

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

 استان ریاو عش  انییروستا-9

 دفاع مقدس استان یحفظ آثار و نشر ارزش ها  ادیکل بن  ریمد-10

 فرماندار شهرستان حسب مورد-11

 شهردار مرکز استن-12

 استان  یاسالم غاتیسازمان تبل  یحوره هنر  سیرئ-13

 کودکان و نوجوانان استان یکل کانون پرورش فکر  ریمد-14

 مسلح استان یروهاین یاجتماع  نیرکل سازمان تام  یمد-15
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 است:  ریبه شرح ز یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش ، فناور فیوظا -12 ماده

از جمله شورا یعال  یشوراها  ماتیتصم یاجرا لیتسه-الف انقالب  یعال  یآموزش و پرورش، شورا یعال یمرتبط 

 .یو مهارت ی، حرفه ا  یفن  تیآموزش و ترب یعال  یو شورا  یفرهنگ

از  یریو بهره گ یو صنعت یدیبا مراکز تول  یو دانشگاه  یقاتیدستگاهها و مراکز تحق نیارتباط ب  جادیو ا یهماهنگ-ب

 .یداخل داتیتول یفیک یتوسعه و ارتقا یآنها برا یتخصص یها  تیو ظرف هایتوانمند

و  یقاتیمراکز تحق ژهیسازمان ها به و یتخصص  یها  تیو ظرف هایاز توانمند  یریبهره گ یبرا ییراهکارها  دیتمه-ت

 استان و کشور. یپژوهش یازهایدر جهت رفع ن یصنف یتشکل ها و انجمن ها  ،یپژوهش

 در استان. یو عرضه نوآور یعلم و فناور  دیاز تول  تیحما یبرا ییبرنامه ها  دیتمه-ث

  یاقتصاد   ،یمختلف اجتماع یها  نهیماطالعات در ز یو توسعه استفاده از فناور قیتشو یراهکارها هیو ارا یبررس-ج

 .یو فرهنگ

 خارج از کشور.  یو پژوهش یتوسعه ارتباط متقابل با مراکز علم یریگیپ-خ

 در استان.  یمراکز آموزش عال  یفیو ک  یکم تیوضع  یریگیو پ  شیپا -د

 اکتشاف و اختراعات.  ها،یها، نوآور دهیا  یساز یاز تجار  تیحما یبرا ییبرنامه ها دیتمه-ذ

 یازهایو ن  یمنطقه ا یها  تیمتناسب با مز  یمراکز آموزش عال  یلیتحص  یانطباق رشته ها یبرا  ییها  استیاتخاذس-ر

 بازار کار استان

 .یرآموزشیو غ  یآموزش زاتیتوسعه فضاها و تجه یراه ها یبررس-ز

 در امور مربوط. یردولتیتوسعه مشارکت بخش غ  یراهکارها  هیو ارا یبررس-ژ

  یاقتصاد  یبخش ها کیاستان به تفک  یو مهارت یحرفه ا  ،ینظام آموزش فن یها  تیاولو  شنهادیپ  هیو ارا  یبررس-س

 .نیسرزم  شیبراسا آما یسطوح علم  یدر تمام

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

 در مراحل مختلف.  یمهارت

 در استان  یمل یحرفه ا  تیاستقرار چهارچوب صالح یبرا  یساز  نهیو زم  نیدر تدو یهمکار -ص
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 و محروم.  ییبر مناطق روستا دیدر مقاطع مختلف با تاک یلیپوشش کامل تحص  یریگیو پ  شیپا-ض

 .یو کاربرد  یمهارت یتوسعه آموزش ها  یریگیپ-ط 

 .یو فناور یبرتر پژوهش یاز چهره ها لیتجل یبرا یییبرنامه ها  دیتمه-ظ 

 

 عبارتند از : یو نوآور یکارگروه آموزش ، پژوهش ، فناور  یاعضا-13 ماده

 ثابت: یاعضا  -الف

 (سیاستاندارد )رئ-1

 (ریسازمان استان)دب سیرئ-2

 شورا سیمرکز استان به انتخاب رئ  یدولت یدانشگاه ها یاز روسا  یکی-3

بهداشت، درمان و   ریوز یاستان و در صورت تعدد با معرف یدرمان یو خدمات بهداشت  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ-4

 .یآموزش پزشک

 آموزش و پرورش استان  رکلیمد-5

 اطالعات یکل ارتباطات و فناور ریمد-6

 استان  یو حرفه ا یکل آموزش فن ریمد-7

 کل استاندارد استان ریمد-8

 استان یپارک علم و فناور سیرئ-9

 مرکز استان یمایکل صدا و س  ریمد-10

 استان  یسازمان جهاد کشاورز  سیرئ-11

 یکل امور بانوان و خانواده استاندار  ریمد-12
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 ریمتغ  یاعضا-ب

 کل صنعت، معدن و تجارت استان ریمد-1

 استان  یکل تعاون ، کار و رفاه اجتماع ریمد-2

 استان یوگردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل م ریمد-3

 استان ستیز طیکل حفاظت مح ریمد-4

 استان  یکل هواشناس ریمد-5

 استان  یعیو منابع طب  یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق سیرئ-6

 استان یو کاربرد  یدانشگاه جامع علم سیرئ-7

 یواحد استان  یدانشگاه آزاد اسالم سیرئ-8

 نخبگان استان  یمل ادیبن سیرئ-9

 خانه صنعت، معدن و تجارت  سیرئ-10

 فرماندار شهرستان حسب مورد-11

 

اجرا  -14 ماده )ج( ماده )  یدر  ( ،  2دولت )  یازمقررات مال  یبخش  میمواد به قانون تنظ ی( قانون الحاق برخ44بند 

 شود.  یم لیسده تشک ادیمندرج در بند   اراتیو اخت فیو وظا بیشهرستان با ترک یزیبرنامه ر  تهیکم

کم  نیرا در چهار چوب قوان  یفیتواند وظا  یو توسعه استان م  یزیبرنامه ر  یشورا  -تبصره به   تهیو مقررات مربوط 

 .دیشهرستان محول نما  یزیبرنامه 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  ردکل عملیتحل و : گزارش ساالنهاول بخش 

دستور جلسه    52،  1398جلسه در سال  11  یبا برگزار  (1) شمارهجدول   مطابق استانو توسعه   ریزیبرنامه یشورا

 .ه صد در صد مصوبات اجرا شده استکمصوبه داشته است     63و

 1398ریزی و توسعه استان اردبیل در سال (: گزارش ساالنه عملکرد شورای برنامه1) شمارهجدول 
 ابی ت حضور و غی وضع

 شورا یاصل یاعضا 
 ت مصوباتی وضع

 تعداد 

 دستور جلسه

 یخ برگزاریتار

 جلسات
 فیرد

اسام
 ی

دستگاه
ی

ها
 

اجرا
یی

 

 
یغا

ب جلسه
 

 ن در جلسهیتعداد 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

 

- 21 23 - 12 12 6 11/03/1398 1 

- 20 23 - 3 3 4 01/04/1398 2 

- 18 23 - 5 5 5 15/04/1398 3 

- 20 23 - 10 10 4 10/05/1398 4 

- 19 23 - 2 2 7 26/05/1398 5 

- 18 23 - 8 8 5 24/07/1398 6 

- 20 23 - 4 4 4 04/08/1398 7 

- 19 23 - 3 3 5 28/08/1398 8 

- 23 23 - 6 6 4 03/11/1398 9 

- 19 23 - 5 5 4 03/12/1398 10 

- 21 23 - 5 5 4 29/12/1398 11 

 جمع کل 52 63 63 - 23 - -
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 اردبیل و توسعه استان ریزیبرنامهشورای   صورتجلسه های: دوم  بخش 

 

 
 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه نامهدعوتتاریخ  نامهدعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  1 استاندار 05/03/1398 109726

 دستور جلسه:

 
 محترم استاندار  رهنمودهای از  استفاده -1
 استان  1398  سال ای سرمایه های  دارایی  تملک اعتبارات توزیع -2
 1398 سال در  استانی بودجه نظام مشمول های  دستگاه ای  هزینه اعتبارات توزیع -3
 کشور  کل  1398  سال بودجه قانون های  ظرفیت  تشریح -4
 استان توسعه و  ریزی برنامه شورای  ذیل های کارگروه مصوبات بررسی -5

 موارد  سایر -6

 

 :مذاکراتمتن 
 با و  محترم استاندار ریاست به جلسه اعضای  حضور  با  11/03/1398 مورخ  شنبه  روز صبح 10  ساعت راس جلسه
 .  گردید شروع مجید  اهلل کالم از چند  آیاتی تالوت

 برای توفیق آرزوی ضمن استان ریزی  برنامه و مدیریت  سازمان  محترم رئیس شایقی  آقای جلسه  ابتدای  در     
  کل  1398  سال  بودجه قانون  های  ظرفیت و  ها  ردیف ها، تبصره  اهم رمضان، مبارک ماه فیوضات  از مندی  بهره

 مهندس  آقای جناب  های تالش از  تقدیر  ضمن  استان،  توسعه و  ریزی برنامه شورای  دبیر.  نمودند تشریح را کشور
  کمک در  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  شریف  مردم محترم  نمایندگان همچنین و  اردبیل  محترم  بهنامجواستاندار

  تالش  و همدلی  با:   داشتند اظهار  1397 سال  در( عام های  پروژه)اجرایی  های  دستگاه  متمرکز اعتبارات جذب  به
  استان های  پروژه به خوبی  اعتبارات مختلف های  ردیف از  مختلف، ابزارهای از  گیری بهره با  و  استان مدیریتی تیم

  فاضالب  هایخانهتصفیه  و آبرسانی هایپروژه استان، شریانی  های  راه بهسازی  میانه، -اردبیل  آهن راه:  قبیل  از
 . باشد می  استان های  پروژه ی مالحظه  قابل پیشرفت آن نتیجه که شد  تزریق  استان

 امور  کارگروه  مصوبات  خصوص  در  گزارشی  استان  شهرسازی  و  راه  محترم کل  مدیر  حیدری آقای  جناب      
 .نمودند ارائه  شهرسازی و  زیربنایی

  اردبیل،نیر،نمین های  شهرستان شریف مردم محترم نمایندگان کریمی مهندس  و فیضی  دکتر  آقایان  ادامه در     
 نماینده و استان  نمایندگان مجمع  رئیس  ملکی  دکتر آقای جناب  همچنین و اسالمی شورای  مجلس در  سرعین و
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 محترم  مدیران  بیشتر  تعامل  لزوم  بر  اسالمی،  شورای  مجلس  در  شهر  مشکین  شهرستان  شریف  مردم  محترم
: داشتند اظهار و کرده  تاکید  اسالمی شورای  مجلس در  استان شریف مردم  نمایندگان با  استان  اجرایی دستگاههای

  محترم، استاندار  خصوصا  استان مدیریتی تیم موفقیت از  نشان  استان  ریزی برنامه  و مدیریت  سازمان رئیس گزارش
 اعتبارات  جذب  در استان  اجرایی  های  دستگاه  از  برخی  مدیران  و استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت سازمان  رئیس

 بیشتر تعامالت نتیجه همگی که  باشد  می ویژه  استانی  و  خاص  ملی  های  پروژه اعتبارات  و( عام های  پروژه)متمرکز
 سایر  و هست تشکر و  تقدیر  بسی جای  که باشد می  استان شریف  مردم  محترم نمایندگان با  ها  دستگاه  آن مدیران

 .  بکوشند  استان توسعه در خود تعامالت و تحرک  افزایش با بایستی  نیز  استان  اجرایی دستگاههای

 سعید عید  پیشاپیش  تبریک  ضمن هم  اردبیل محترم  استاندار بهنامجو اکبر  مهندس  آقای  جناب  جلسه  پایان در    
 ریزی برنامه و  مدیریت  سازمان مجموعه های  تالش و همکاری از  حاضرین،  عبادات  و طاعات قبولی  آرزوی و فطر

  مجلس  در استان شریف  مردم محترم  نمایندگان باالخص  و استان  اجرایی دستگاههای مدیران  از برخی   و استان
  برای  1398 سال بودجه قانون  در  جدید های  ظرفیت ایجاد  همچنین و  متمرکز اعتبارات جذب  در  اسالمی شورای
 از  استفاده  با  و خود  عمومی روابط افزایش با استان  محترم مدیران:  کردند  تصریح و  نموده قدردانی  استان،  توسعه

 در. نمایند تالش استان  توسعه برای  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان شریف مردم محترم نمایندگان های  ظرفیت
  دارائی  تملک  های  پروژه  اجرای  در  استان های  موفقیت  تشریح  با  استان توسعه و  ریزی  برنامه  شورای  رئیس  ادامه
  هایپروژه  تقویت  و  تکمیل بایستی  هاشهرستان  محترم فرمانداران:  کردند تاکید 1397 سال  در ای  سرمایه  های

  اصلی ماموریت  امسال که چرا  نمایند  پیگیری شهرستان  اول اولویت  بعنوان را کارآفرینی و گذاریسرمایه تولیدی،
 .  است  آفریناشتغال و تولیدی  هایپروژه موانع  حل ،(تولید رونق)سال شعار تحقق در ما
 

 مصوبات جلسه: 

  آقای  جناب  25/02/1398  مورخ  87976  و  1398/ 26/01  مورخ  23240  شماره های ابالغیه به  استناد با  (1
  تملک اعتبارات  توزیع  کشور، بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  محترم معاون  نوبخت  دکتر

 نظر در با و ها شهرستان قبلی ضرایب برحسب شهرستان، تفکیک به  1398 سال  ای سرمایه دارائیهای

. رسید  تصویب  به  آراء  اکثریت  با  وبررسی  بحث  از پس  و  مطرح  بودجه  قانون  در  مندرج  الزامات  گرفتن
 برنامه  کمیته  جلسات تشکیل  به  نسبت  وقت  اسرع در  ها شهرستان  محترم فرمانداران  گردید  مقرر  ضمنا
 قانون  اجرایی  ضوابط رعایت و  قانونی  الزامات لحاظ  با را اعتبارات توزیع و  اقدام،  مربوطه  شهرستان  ریزی
 به  موافقتنامه مبادله  جهت را  ها پروژه  لیست  وقت،  اسرع  در و داده انجام  کشور کل  1398 سال  بودجه

 .  نمایند  ارسال  استان  ریزی برنامه و مدیریت  سازمان

  آقای  جناب  25/02/1398  مورخ  87976  و   26/01/1398  مورخ  23240 شماره های ابالغیه  به استناد با (2
 اعتبارات  پیشنهادی توزیع  کشور،  بودجه و  برنامه  سازمان رئیس  و جمهور رئیس  محترم  معاون  نوبخت دکتر

 تفکیک به بررسی  و بحث  از  پس و  مطرح  استانی بودجه  نظام  مشمول  های  دستگاه  1398  لسا  ای  هزینه
 .گرفت قرار تصویب مورد اعضاء آراء اکثریت با  اجرایی  دستگاه
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  کشور،  توسعه  های  برنامه دائمی احکام  قانون  31  ماده(  ب)بند  3  تبصره  اجرای راستای  در  گردید  مقرر (3
  ای  سرمایه دارائیهای تملک  اعتبارارت از  درصد  بیست تا  حداکثر استان  ریزی  برنامه  و مدیریت سازمان
  دستورالعمل  رعایت  با  اعتباری  و  فنی  های کمک  درقالب ،  ای  برنامه  توزیع  و  سقف  تعیین  با  را استان

 .دهد  اختصاص  مربوطه ابالغی

  کشور،  توسعه  های  برنامه دائمی احکام  قانون  31  ماده(  ب)بند  3  تبصره  اجرای راستای  در  گردید  مقرر (4
  تملک اعتبارات از درصد پنج حداکثر  استان،  اعتبارات ابالغ از پس  استان  ریزی برنامه و مدیریت  سازمان
 فنی های  کمک  قالب  در را(  استان  تملک اعتبارات درصد بیست سقف رعایت با)  ای سرمایه های  دارایی

  اختصاص  استان  سطح  در  کشاورزی  بخش توسعه  از  حمایت های  صندوق  سرمایه  افزایش برای  اعتباری و
 .  دهد

  ششم  برنامه قانون 27 ماده  بهتر  هرچه اجرای  برای استان  ریزی  برنامه و  مدیریت سازمان  گردید  مقرر (5
 های  پتانسیل و  ظرفیتها گرفتن نظر در با ایران،  اسالمی  جمهوری فرهنگی و اجتماعی  اقتصادی،  توسعه،
 برای و  تهیه را استان  روستاهای از  درصد  5  حداقل  برای ای  جداگانه ی  توسعه  برنامه روستا،  هر  بالقوه
 .نمایند  آماده استان توسعه و ریزی برنامه شورای در  طرح

 مصوبات  خصوص  در استان  شهرسازی  و راه کل  اداره   02/03/1398 مورخ   ص/ 5936/98 شماره  نامه (6
 تایید  مورد آراء  اکثریت  با بررسی  و  بحث  از  پس  و  مطرح شهرسازی  و  زیربنایی  امور تخصصی  کارگروه

 .  گرفت قرار

 شورا  ذیل گروههای  کار و  استان  توسعه و ریزی  برنامه  شورای  جلسات  تشکیل  پیشنهادی زمانبندی برنامه (7
 .  گرفت  قرار تایید مورد آرا  اکثریت با بررسی و بحث از پس و  مطرح  1398  سال در

 از پس  و مطرح استان  ای حرفه  و  فنی آموزش کل  اداره  05/03/1398 مورخ  98-887/30 شماره  نامه (8
 . گرفت قرار تایید  مورد  آرا اکثریت با بررسی و بحث

  دولت  شبکه  بدهی  خصوص  در  مخابرات  شرکت 23/02/1398 مورخ  98/100/ 296880  شماره  نامه (9
 در اجرایی های دستگاه  بدهی استان مخابرات شرکت:  گردید  مقرر  و مطرح استان  اجرایی  های دستگاه
  سال  دو  ظرف  حداکثر اجرایی  های دستگاه  ثابت تلفن  های  قبض  در  ماهانه  بصورت  را  گذشته  سنوات

 .  نماید  استمهال

 های  دارائی  تملک های  پروژه از حمایت برای و  کشور  کل  1398  سال بودجه قانون  19  تبصره  اجرای در (10
  دستگاه  گردید  مقرر((  2)الحاق  قانون  23 ماده  مجوز  دارای)  تمام  نیمه  و جدید واگذاری قابل ای سرمایه

 مصوب) پروژه  هر حمایتی  اعتبار میزان و واگذاری قابل های پروژه معرفی به  نسبت  استان اجرایی های
 .نمایند  اقدام شهرستان ریزی برنامه  کمیته به( واگذاری کارگروه

 شهر  مشکین  شهرستان  در  ای  منطقه  آب شرکت  مازاد ساختمان  از استفاده  حق  واگذاری  خصوص  در (11
  نامه آیین برابر  و مربوطه  اجرایی های  دستگاه  طریق  از موضوع گردید مقرر  استان،  دانشگاهی  جهاد  توسط

 .  گردد  اقدام  دولتی  های  شرکت
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  احداث  ضرورت  خصوص  در  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه   06/03/1398  مورخ  20745/71  شماره  نامه (12
  پزشکی  علوم  دانشگاه:  گردید  مقرر  تایید از  پس  و مطرح  اردبیل  شهرستان  در  تختخوابی  1000 بیمارستان

 .  نماید اقدام  مربوطه  وزارتخانه  طریق از  23  ماده  مجوز  اخذ جهت

 جلسه: غایبین
1)  
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه نامهدعوتتاریخ  نامهدعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  2 استاندار 27/03/1398 151620

 دستور جلسه:

 
 محترم استاندار  رهنمودهای از  استفاده -1
 استان  آمایش  مطالعات  گزارش  ارائه-2
 استان توسعه و  ریزی برنامه شورای  ذیل های کارگروه مصوبات بررسی -5

 موارد  سایر -6

 

 :مذاکراتمتن 
 با و  محترم استاندار ریاست به جلسه اعضای  حضور  با  01/04/1398 مورخ  شنبه  روز صبح 10  ساعت راس جلسه
 .  گردید شروع مجید  اهلل کالم از چند  آیاتی تالوت

 حضور  از  تقدیر  ضمن  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت سازمان  محترم  رئیس  شایقی آقای  جلسه  ابتدای  در      
 های شهرستان شریف مردم  محترم نماینده کریمی مهندس آقای جناب و محترم استاندار باالخص  جلسه اعضای

 و  داده خبر آینده  ماه یک  در  استان  آمایش  مطالعات اتمام  از  اسالمی، شورای  مجلس در سرعین و اردبیل،نیر،نمین
  اتمام حال  در استان اجرایی  های دستگاه  فعال  و  خوب  همکاری  با  و شروع  1397 سال  از مطالعات این:  افزودند
 فراهم  آن  شدن  اجرایی و  عملیاتی بستر  کشور، بودجه و  برنامه  سازمان  به  آن  ارائه و  مطالعات  این  پایان با  که هست
 و  هافرصت  به  توجه  استان،  تخصص  با  متناسب  گذاریسرمایه  هدایت ای،جزیره  عملکرد  از  پرهیز.  شد  خواهد

 نیروی  و خاک و آب  منابع  تجمیع و  طبیعی  های پتانسیل و تاریخی هایجاذبه  به  دادن  بها  همراه به هاشایستگی
  شورای  دبیر. است شده  تعریف  سند  این  اصلی هایشاخص  جزو درمانی  و پزشکی سالمت،  گردشگری  و انسانی
 تصریح  داد خواهد  قرار نوآوری  و تحول  مسیر  در  را  استان  آمایش، سند اینکه  به  اشاره با  استان  توسعه و ریزی برنامه
 بر  تکیه  با  متحول  استان  یک  به 1424 افق  در  آمایش  سند  در شده  تعریف مبانی  براساس اردبیل  استان:  کردند

 .شد خواهد تبدیل غنی  انسانی منابع و هانوآوری

  کارگروه  مصوبات خصوص در گزارشی  استان  شهرسازی و راه محترم  کل  مدیر حیدری  آقای جناب  ادامه در      
 .نمودند ارائه  شهرسازی و  زیربنایی امور

  را  آمایش سفیدی،  برج دکتر  آقای  جناب  اردبیل  استان  آمایش مطالعات  پروژه محترم  مدیر  ادامه در  همچنین     
  ضمانت و  جامع  منسجم،  چارچوب  یک  ای،منطقه و  شهری  هایسیستم  افزایی هم  کننده،  هدایت و راهبر مقوله  یک

 عنوان  به  آمایش:  کرد  خاطرنشان  و اعالم  هاظرفیت  ارتقادهنده  و کننده  تنظیم  و  بخشی  بین  مقوله یک  و  کننده
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.  شود می  منجر پایدار توسعه  به آن خروجی  حقیقت  در که است توسعه اندرکاران  دست  جمعی  میثاق و  بستر ایجاد
  این  رئیس  ویژه  به  اردبیل  استان  ریزیبرنامه  و  مدیریت سازمان  نزدیک  همراهی  و  همکاری  از  قدردانی  با  وی

 از  متعدد  جلسات طی  و  گذشته  سال یک  در ما:  گفتند مختلف هایبخش مدیریت  و  کارشناسان  معاونان،  سازمان،
 و علمی  هایمجموعه  و  نخبگان  و هاسازمان  اجرایی، هایدستگاه  مدیران معاونین، اردبیل،  استاندار  رهنمودهای
  اساس  و  محور  سند این  1425  افق  تا امیدواریم که  کردیم استفاده  سند  این تدوین  در  صاحبنظران  و دانشگاهی

  مدیران  و  نخبگان  طرح،  ناظرین پروژه،  محترم  مدیر  توسط  گزارش ارائه  از  پس.  باشد هاحرکت  و  هاریزیبرنامه
 . پرداختند خود  های  دیدگاه  طرح به  اجرایی های دستگاه محترم

  مجلس در سرعین  و  اردبیل،نیر،نمین های  شهرستان شریف  مردم محترم نماینده  کریمی مهندس  آقای  جناب     
 منطقی ارتباط   وجود عدم  بر استان  توسعه و  ریزی  برنامه شورای  جلسه  در  مجلس  ناظر نماینده  و  اسالمی شورای

  بخشهای: کردند تاکید  و  کرده  اشاره(  شده  ارائه  آمایش  مطالعات  در)استان صنعت  و  دانشگاهی و  آموزشی  مراکز بین
 مزیتهای استان، مختلف بخشهای  در  جمعیتی  تمرکز  همچنین  و کشاورزی  طبیعی،  منابع زیست،  محیط  حفاظت

 .    شوند دیده و بررسی  آمایش  مطالعات در ویژه  بصورت  فرهنگی پیوستهای و مرزی

  دستگاه کل مدیران فعال  حضور از  اردبیل  محترم استاندار  بهنامجو  اکبر مهندس آقای  جناب جلسه  پایان  در    
  اردبیل،نیر،نمین  های  شهرستان  شریف  مردم محترم  نماینده  کریمی  مهندس  آقای  جناب  خصوصا  استان  اجرایی  های

  هایدستگاه  تمام:  کردند  تاکید  و  نموده  تشکر  موضوع  حساسیت  لحاظ   به اسالمی  شورای مجلس  در  سرعین  و
  شورای رئیس.  دهند  قرار  استان  آمایش سند  را، پیشرفت  و توسعه  محور  1424 افق در  موظفند  اردبیل  استان  اجرایی
  مهم بسیار را  انسانی نیروی توسعه توانمند،  و ماهر  انسانی  نیروی  مهم نقش  به  اشاره با  استان توسعه و ریزی برنامه
  استان معرفی ادبیات: افزودند و  شده  آمایش  مطالعات  در  انسانی  نیروی وضعیت  تشریح و بررسی خواستار و دانسته

 .     باشد می صنعت و گردشگری  کشاورزی، محور حول و  ها  شهرستان پتانسیل  براساس  آمایش سند در

 مصوبات جلسه: 

 مصوبات  خصوص  در  استان  شهرسازی و راه کل  اداره  22/03/1398 مورخ   ص /7922/98 شماره  نامه  (1
 تایید  مورد آراء  اکثریت  با بررسی  و  بحث  از  پس  و  مطرح شهرسازی  و  زیربنایی  امور تخصصی  کارگروه

 .  گرفت قرار

 و  تشریح مآب  مشاور مهندسین های  شرکت محترم  نمایندگان  توسط  استان  آمایش  مطالعات  ششم فصل (2
  دستگاه نهایی  اصالحی نظرات مذکور  شرکت:  گردید  مقرر  و  تصوب آراء  اکثریت با بررسی و بحث از  پس
 .نماید  اعمال و  اخذ  هفته دو  مدت  ظرف حداکثر را  استان  اجرایی های

 و  ماب  مشاور  مهندسین  شرکت  محترم  حضورنمایندگان  با  ای  جلسه  جاری  هفته  ظرف  گردید  مقرر (3
 و  راه  کشاورزی،  پزشکی،جهاد  علوم  دانشگاه  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  جمله  از  اجرایی  دستگاههای
 .گردد منظور مطالعات در نهایی  اصالحات و  برگزار تجارت و معدن صنعت،  زیست، محیط  شهرسازی،

 جلسه: غایبین
2)  

 



ر  یعملکرد شورا                                                                                         36 اردب و توسعه  یزیبرنامه   1398 – لیاستان 

 

 
 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه نامهدعوتتاریخ  نامهدعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  3 استاندار 13/04/1398 185493

 دستور جلسه:

 
 محترم استاندار  رهنمودهای از  استفاده -1
 استان توسعه و  ریزی برنامه شورای  دبیر  توسط استان توسعه و ریزی برنامه شورای جدید نامه آیین  ارائه -2
  شهر  مشگین  شهر  جامع  طرح  بررسی-3

 استان توسعه و  ریزی برنامه شورای  ذیل  های  کارگروه  مصوبات  بررسی-4
 موارد  سایر -5

 

 :مذاکراتمتن 
 با  و  محترم استاندار ریاست  به جلسه اعضای  حضور با  15/04/1398  مورخ  شنبه  روز  صبح  8  ساعت  راس جلسه
 .  گردید شروع مجید  اهلل کالم از چند  آیاتی تالوت

 حضور  از  تقدیر  ضمن  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت سازمان  محترم  رئیس  شایقی آقای  جلسه  ابتدای  در      
 های شهرستان شریف مردم  محترم نماینده کریمی مهندس آقای جناب و محترم استاندار باالخص  جلسه اعضای

  استان توسعه و  ریزی برنامه  شورای  جدید  نامه آیین ابالغ  از  اسالمی،  شورای  مجلس  در سرعین و  اردبیل،نیر،نمین
  4 به ها استان توسعه و ریزی برنامه شورای ذیل تخصصی کارگروه  12: افزودند و داده خبر  تبصره  5 و ماده  14 با

  نامه  آیین  دقیق اجرای راستای  در استان  توسعه و  ریزی  برنامه شورای  دبیر. است یافته  تقلیل تخصصی  کارگروه
 نسبت  وقت  اسرع در  ای  جلسه  تشکیل با چهارگانه های  کارگروه محترم های دبیرخانه: کردند تصریح  جدید  اجرایی

 نکات ذکر  با  خود سخنان از  دیگری بخش  در وی.  نمایند  اقدام  خود ذیل های  کمیته و ساختار  و وظایف  تهیه  به
 کنند  ایجاد کاری های گروه خود  ذیل در  توانند  می موضوع  تناسب به ها  کارگرو: کردند  تاکید جدید نامه  آیین مهم

 های  دستگاه سط  تو شورا ذیل های کارگروه  کنار در  شورا و  کمیسیون ،  کمیته ، ستاد ، کارگروه  ایجاد  گونه  هر و

 در  تصویب و  طرح  از  پس  و دارد پیشنهادی  جنبه  همگی  ها کارگروه  تصمیمات  همچنین.  باشد نمی  مجاز  اجرایی
 .   باشد  می االجرا الزم  مربوط  مقررات و قوانین چهارچوب در و شورا

  مشگین شهر  جامع طرح محترم  مشاور  و  استان  شهرسازی  و  راه محترم  کل مدیر حیدری  آقای جناب  ادامه در       
  ارائه  شهر مشگین شهر جامع  طرح و شهرسازی  و  زیربنایی کارگروه مصوبات  خصوص در گزارشی  ترتیب به  شهر

 .نمودند



 37                                                                                    1398 –  لیاستان اردب و توسعه  یزیبرنامه ر  یعملکرد شورا

 

  مجلس  در  سرعین و  اردبیل،نیر،نمین های شهرستان شریف مردم محترم نماینده کریمی مهندس  آقای  جناب    
 های  ظرفیت  بر  اشاره ضمن  استان  توسعه و  ریزی  برنامه شورای  جلسه  در  مجلس  ناظر  نماینده و  اسالمی شورای
  شهرداری، نظر اتفاق  و  هماهنگی لزوم بر  استان توسعه  و  ریزی برنامه  شورای  جدید  اجرایی نامه  آیین در  شده  ایجاد

 .  کردند  تاکید  شهر  مشگین شهر جامع طرح  تهیه در مرتبط  اجرایی های دستگاه و طرح  مشاور فرمانداری

  آیین ابالغ و  تصویب به  اشاره ضمن  اردبیل  محترم  استاندار  بهنامجو اکبر مهندس  آقای جناب جلسه  پایان در    
 نسبت  سریعتر چه  هر خواستند شورا  ذیل  های کارگروه های دبیرخانه از استان توسعه و  ریزی برنامه شورای جدید

 به توجه با  ها کارگروه بعد  به  این  از و نموده  اقدام خود ذیل های  کمیته وظایف و ساختار  تدوین  جلسه، تشکیل به
  اشتغال، خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه  و اهمیت به  اشاره  با  همچنین  وی.  نمایند  اقدام  جدید نامه  آیین

  آیین  اساس  بر  نیز کارگروه این مصوبات: افزودند و شده خواستار را قبلی شیوه به اشتغال کارگروه  جلسات تشکیل
  ادامه در.  بود خواهد االجرا  الزم استان توسعه  و  ریزی  برنامه شورای جلسات  در تصویب  و  طرح  از  بعد  جدید نامه

  مشاور  توسط که شهر  مشکین جامع طرح ضعف و قوت نقاط  به  اشاره با  استان توسعه و ریزی برنامه شورای رئیس
 دقیق  کارشناسی هایبررسی  منظور  به و  شهر مشکین  شهر بودن  توریستی  به توجه  با:  گفتند  گردید، ارائه  محترم

 در و  نموده بررسی  مجددا  را  طرح ذیربط،  اجرایی های دستگاه  همکاری با  محترم  مشاور مختلف، موضوعات روی
 .نماید مطرح شورا بعدی  جلسات

 
 :گردید تصویب  ذیل شرح به مواردی  جلسه دستورات بررسی و بحث از  پس پایان در

 مصوبات جلسه: 

  جلساتی  کارگروه،  روسای  با هماهنگی ضمن  شورا  ذیل چهارگانه  های کارگروه  های دبیرخانه گردید  مقرر  (1
 کارگروه  ذیل های کمیته جمعبندی، و بررسی از  پس و برگزار شورا  اجرایی  نامه آیین در مصرح  اعضای با

 در تا  نمایند  پیشنهاد شورا  دبیرخانه  به  هفته  دو مدت حداکثر  را آنها  وظایف و  ها  کمیته اعضای  مربوطه،
   گردد مطرح نهایی تصویب  جهت شورا  بعدی  جلسه

 مصوبات خصوص در استان شهرسازی و راه  کل  اداره 13/04/1398 مورخ   ص /10538/98 شماره نامه (2
 تایید  مورد آراء  اکثریت  با بررسی  و  بحث  از  پس  و  مطرح شهرسازی  و  زیربنایی  امور تخصصی  کارگروه

 .  گرفت قرار

  جامع  طرح خصوص در استان شهرسازی  و  راه  کل  اداره  22/03/1398  مورخ   ص /7845/98  شماره نامه (3
 طرح  آینده، یکماه  تا حداکثر محترم  مشاور:  گردید مقرر بررسی و بحث  از  پس و مطرح شهر  مشگین شهر

 در الزم  اصالحی  اقدامات انجام از پس و نموده بررسی مجددا  ذیربط  اجرایی های دستگاه همکاری  با را
 .نماید مطرح شورا بعدی  جلسات

   صنعتی  های  شهرک شرکت  13/04/1398  مورخ  3798 و  29/02/1398  مورخ  1724 شماره  های  نامه (4
 .گرفت قرار تایید مورد آراء اکثریت با بررسی و بحث از  پس و مطرح
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  مشکین شهرستان در ای منطقه آب  شرکت مازاد  طبقه دو  ساختمان از  استفاده حق واگذاری خصوص در (5
  طریق  از  موضوع  گردید  مقرر  ،(طبقه یک هرکدام)استان فناوری  و  علم  پارک و دانشگاهی جهاد به  شهر

 .گردد اقدام  دولتی های  شرکت نامه آیین  برابر و  مربوطه  اجرایی های  دستگاه

 جلسه: غایبین
3)  
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه نامهدعوتتاریخ  نامهدعوتشماره 

 رجایی شهیدسالن  4 استاندار 05/05/1398 293/1/75

 استانداری

 دستور جلسه:

 
 استان توسعه و  ریزی برنامه شورای  ذیل های کارگروه مصوبات بررسی -1
  محترم استاندار  رهنمودهای از  استفاده  -2
 و برنامه  هماهنگی و اقتصادی امور محترم معاون پورمحمدی دکتر  آقای  جناب  رهنمودهای و بیانات از  استفاده-3

  کشور  بودجه و برنامه  سازمان بودجه
 موارد  سایر -4

 

 :مذاکراتمتن 
 با و  محترم استاندار ریاست  به  جلسه اعضای  حضور  با 10/05/1398  مورخ  پنجشنبه  روز صبح 9 ساعت در جلسه
 .  گردید شروع مجید  اهلل کالم از چند  آیاتی تالوت

 خصوصا  جلسه  اعضای حضور مقدم خیر  عرض با  محترم  استاندار بهنامجو  مهندس  آقای  جناب  جلسه  ابتدای  در    
  کشور، بودجه  و برنامه  سازمان  بودجه و  برنامه هماهنگی و  اقتصادی  امور محترم  معاون پورمحمدی  دکتر  آقای  جناب

 و کشور ی ها بانک محترم عامل مدیران کشور،  اسالمی شورای  مجلس در  استان  شریف مردم محترم  نمایندگان
  تشریح را رو پیش  مشکالت و موانع  نیز و  استان توسعه های  ظرفیت و  پتانسیلها محترم،  مدعوین و میهمانان سایر

 محور صادرات تولیدات  مبنای  بر استان در کشاورزی  و  صنعتی  های  گذاری سرمایه اغلب:  داشتند  اظهار و  نموده
 و  ریزی  برنامه شورای  رئیس.  شود می  تولید اردبیل استان  در کشاورزی  محصول تن  میلیون  5/4  از  بیش و  بوده

 و توسعه  اصلی  های  محرک و  عامل  را  بانکها  استان، های پروژه  مالی  های  نیازمندی تشریح ضمن استان توسعه
 جدی اهتمام استان  راکد  های  طرح خروج  در عامل هایبانک  خوشبختانه: افزودند  و دانسته دولت  توانمند  بازوی
 بیشتری  مساعدت به  نیاز  استان  محرومیت باالی  شدت لحاظ  به  لکن  هستند تقدیر شایسته  بابت  این از و اند  داشته

 .  هستیم محترم  دولت و  ها  بانک جانب از

 حضور  مقدم  خیر  عرض ضمن  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت سازمان  محترم  رئیس  شایقی آقای ادامه  در      
  اشتغال درصد  33: داشتند اعالم و نموده ارائه را استان توسعه  شاخصهای از مختصر  جلسه،گزارشی محترم اعضای
  اردبیل استان و باشد می  خدمات بخش در  نیز  درصد  41 و  صنعت  بخش  در درصد  24  کشاورزی، بخش  در  استان

  سیب  در  و 1  رتبه  سویا  ،5  رتبه کلزا ،1  رتبه عدس ،4  رتبه دیم ،6  رتبه آبی  گندم  تولید  در و کشاورزی بخش  در
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  کاالهای صادرات میزان ،  درصد  1.31  ملی ناخالص  تولید در استان سهم  همچنین. دارد  را کشور دوم  رتبه  زمینی
 . باشد می دالر میلیون  32 چمدانی  صادرات و دالر میلیون 44  استان  غیرنفتی

  کشور،  بودجه و  برنامه سازمان اقتصاد شورای  و  مقاومتی  اقتصاد امور  محترم  رئیس برمکی  دکتر آقای جناب    
 برنامه  این:  افزودند و برشمرده  برنامه سه  قالب در  را  98  سال در کشور  مقاومتی  اقتصاد فرماندهی  ستاد های  فعالیت

  اقتصاد  های  پروژه  و  ها  برنامه  و  اقتصاد  ساختاری اصالحات  های  برنامه اشتغال،  توسعه  های  برنامه شامل  ها
  اعالم  درصد 95/2  را روستایی اشتغال  برنامه  در استان سهم  ها،  برنامه این تشریح  در ایشان. باشد  می مقاومتی

  اعتبارات،  درصد 20  تخصیص  علیرغم کشور، 98 سال  بودجه  قانون 18  تبصره(  ب)بند اجرای  در:  گفتند  و  نموده
  زیرساختهای  ادامه در برمکی دکتر.  است  ننموده جذب  ریالی اعتبارات  این از  کشور  در  استانی هیچ  تاکنون متاسفانه
  سهم استان  این در  عظیم معدنی های پهنه وجود علیرغم:  نمودند تاکید و نموده ارزیابی  ضعیف را  استان اقتصادی

  اقتصاد  های پروژه  کمی کاهش  دلیل پایان  در  وی. باشد  می  درصد یک  از  کمتر  معدنی بخش  در استان  اقتصاد
 .نمودند  اعالم  ها  پروژه بهره و  کیفیت باالبردن  راستای در  را  98  سال در استانها  مقاومتی

 خصوص  در  مجلس مصوبه به  اشاره  ضمن  استان نمایندگان  مجمع محترم  رئیس  کریمی مهندس  آقای جناب       
 اخیر  مصوبه  اجرای  در  خواستند عامل  هایبانک  مدیران  از  تومان  میلیون 100  زیر  تسهیالت  جرایم  بخشودگی

  فعال  نیمه و راکد  تولیدی  واحدهای کردن فعال ویژه  به  مردمی مطالبات به  همچنین  ایشان.  نمایند تسریع  مجلس
 را خوبی  تعهدات  سفر  این  در عامل هایبانک:  کردند خاطرنشان و کرده اشاره آنها  به  گردش در سرمایه  تزریق  و

 مسیر در  شایسته تحول  شاهد تعهدات آن به  عمل با  امیدواریم که  دادند مختلف  هایحوزه به تسهیالت  پرداخت در
  شورای مجلس در  کوثر و خلخال شریف مردم  نماینده خالقی  دکتر  ادامه  در. باشیم اردبیل استان  آبادانی  و عمران

  کنیممی  وارد  اوزن  قزل رود  حوزه به  را  استان جنوب  تولیدی  آب مترمکعب  میلیون  500  ساالنه اینکه  بیان با  اسالمی
  شهرستان  در  رویه بی مهاجرت  مشکل  رفع خواستار و کرده  انتقاد  استان  آبه حق  تخصیص  در  نیرو وزارت تعلل از

  اردبیل،  های شهرستان  شریف  مردم  محترم  نماینده  فیضی  دکتر.  شدند  پایدار اشتغال ایجاد  طریق  از استان  های
 توسعه صندوق محل از دالر  میلیارد  5/1  تخصیص به  اشاره  با هم  اسالمی شورای  مجلس در سرعین  و نمین  نیر،
  18  تبصره(ب)بند  همچنین  و  منابع  این  در استان  سهم  تخصیص  در  تسریع  خواستار روستایی، اشتغال  برای ملی

 . شدند استان در تولید  بیشتر  رونق  جهت  کشور  کل بودجه قانون

 به  اشاره با ایران  ملی  بانک  عامل  مدیر و ها بانک  عالی شورای محترم رئیس زاده  حسین دکتر آقای جناب       
  مشکالت  علیرغم:  افزودند  نکرده  رشد  ارز  قیمت  برابری  سه افزایش تناسب  به  کشور  در  بانکی  هیچ  منابع  اینکه

 تولیدی واحد و کارخانه  تملک  به تمایل بانکی  هیچ تولید،  رونق  برای  مناسب  تسهیالت  پرداخت کنار  در  و  فراوان
  اشاره  با  همچنین ایشان. درآوریم  گردش  به  را کشور اقتصادی  هایچرخ  هستیم مصمم  یکصدا و  یکدل  و نداشته

 نقش:   داشتند  بیان  استان  محترم  نمایندگان  پیگیری  و  محترم  استاندار  بهنامجو  مهندس آقای  جناب  اهتمام  به
 عمده  بانک  7 و  باشد می  بدیلبی نقش یک  غیرنفتی  صادرات تقویت و کشور عمران و  توسعه در  عامل هایبانک

  آمدیم گردهم اردبیل در  خصوصی،  هایبانک کانون  مدیریت همراه به کشور  اقتصادی  و  مالی عرصه در تاثیرگذار و
  استان  این  صنعت و  کشاورزی گردشگری، بخش تقویت  به مختلف هایحوزه در  مناسب اعتباری  منابع  تامین با تا

 .کنیم کمک
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  رهبری   معظم  مقام  ابالغی  سیاستهای به  اشاره با  ملی توسعه  صندوق محترم مدیر  زاده شهید دکتر  آقای جناب      
 و  دانسته خصوصی  بخش سمت به کشور  اقتصاد هدایت را  ملی توسعه صندوق  ایجاد از هدف  ایشان، اکید دستور و

 زیرا درآوریم  حرکت  به خصوصی بخش سمت به را کشور اقتصاد  اساسی،  قانون  44اصل  براساس بایستی: افزودند
  جهانی اقتصاد  با  مواجهه  در ،(ظالمانه های تحریم)هست دادن رخ حال در جهانی  سطح  در که  اتفاقاتی به  توجه با

 وی. باشد داشته  بیشتری پذیری  انعطاف و داده نجات اقتصادی بحران  از را  کشور تواند می خصوصی بخش  تنها
  واحدهای  به  دوساله درگردش  سرمایه تسهیالت  اعطای  از  استان های  پتانسیل  و ها ظرفیت  به  اشاره  ضمن  ادامه در

 خوبی  ارزی منابع  استان، محور  صادرات تولیدی  های  پروژه به  مساعدت با  داریم  آمادگی: افزودند  و  داده خبر تولیدی
 .  دهیم قرار آنها اختیار در

  حال  در  های پروژه  و  تعهدات  به  اشاره  با  جلسه  در حاضر  کشور  های بانک  محترم عامل  مدیران ادامه  در      
 .  نمودند  آمادگی  اعالم استان  آبادانی و توسعه به کمک منظور به  استان،  در خود  اجرای

 بودجه  و  برنامه  هماهنگی  و  اقتصادی  امور  محترم  معاون  پورمحمدی  حمید  سید  دکتر  آقای  جناب پایان  در    
  استاندار  بهنامجو  مهندس آقای  جناب  تالشهای  و  ها  پیگیری  از  قدردانی  ضمن   کشور  بودجه  و  برنامه سازمان
  بانک محترم  عامل مدیر زاده  حسین دکتر  آقای  جناب  استان، توسعه برای فرماندهی  وحدت  ایجاد  منظور به محترم

 حضور  دالیل از: کردند  تصریح  استان ریزی برنامه  و  مدیریت  سازمان محترم  رئیس  شایقی  آقای جناب  و  ایران  ملی
 هیئت  و  جمهوری  محترم  ریاست  سفر  مقدمات  آوردن  فراهم ،  مردم  مشکالت  از گشایی  گره  استان این  در  بنده

  آقای جناب  و  جمهور رئیس محترم  اول  معاون  جهانگیری دکتر  آقای جناب  اکید دستورات و  استان به  دولت محترم
 مردم جمع  در  97  سال بهمن  22 سخنرانی در  ایشان  قول)کشور بودجه و برنامه  سازمان محترم رئیس نوبخت دکتر

 حیث از) اردبیل  تاریخ  تحلیل با  ادامه در  ایشان. باشد می  استان توسعه موضوعات  پیگیری منظور  به(  استان شریف
  دالیل به  استناد با: افزودند و  دانسته تشیع  تاریخ  سیاسی قدرت مهمترین را صفویه  دوران ،(مدنیت  و  سیاسی  علمی،
 در  استان  جمعیتی آمار  تحلیل  با  ایشان.  است  بوده  مقدسی  شهر  اسالم  از  بعد هم و اسالم از قبل  هم اردبیل متقن

 رویه بی  مهاجرت را  کشور جمعیت  رشد  به نسبت استان جمعیت  رشد کاهش دلیل  تاکنون،  1355  سالهای فاصله
  فزآینده، بیکاری  دلیل  به  مهاجرت  شتاب:  گفتند و  دانسته  دیگر  استانهای به  استان  شهرهای و  روستاها  از  استان  مردم
 با ادامه  در ایشان.  باشد می  کشوری شاخصهای  به  نسبت استان  سرانه  درآمد  بودن پایین  و استان  اقتصاد  ضعف
  بخش  گذاران سرمایه از  عاملی  دکتر  آقای  جناب اردبیل  محترم جمعه امام  جانبه  همه حمایت و  همراهی  به  اشاره

  76000  گذاری سرمایه)جلسه  این  مصوبات  اجرای  با  کردند  امیدواری  ابراز  استان  مدیران  همچنین  و  خصوصی،
 .باشد  استان  این توسعه تاریخ در عطفی  نقطه سفر  این  ،(استان  در کشور  عامل های بانک  ریالی میلیارد

 مصوبات جلسه: 

 سپه های بانک:  گردید  مقرر(   آبی به دیم  اراضی  هکتار  4000  تبدیل)گیوی سد  پایاب تکمیل  منظور  به  (1
  سازمان  طریق  از  56  ماده  مکانیزم  با  سال دو  طی بانکی  تسهیالت ریال میلیارد  2200 مبلغ کشاورزی و

 .نمایند اختصاص بودجه و برنامه
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  توسط  تسهیالت  ریال  میلیارد  1600  مبلغ:  گردید  مقرر  نمین  و  اردبیل  شهرهای فاضالب  تکمیل  برای (2
 .یابد  اختصاص آینده  دوسال طی  مسکن و  ملت های بانک

  توسط تسهیالت  ریال  میلیارد  2500  مبلغ: گردید مقرر  استان  روستاهای  آبرسانی های  مجتمع تکمیل  برای (3
  دولتی  اعتبار ریال  میلیارد  1500 مبلغ  همچنین و 56  ماده  مکانیزم با کارگران رفاه و صادرات های بانک

 .یابد  اختصاص  بودجه و برنامه  سازمان  طریق از

  تعاون توسعه  بانک: گردید مقرر(  آبی به  دیم  اراضی هکتار  3000  تبدیل)سبالن  سد  پایاب  تکمیل منظور به (4
 بودجه و برنامه  سازمان  طریق از  56  ماده مکانیزم با  سال دو طی بانکی تسهیالت ریال  میلیارد  600 مبلغ

 .یابد  اختصاص

 در گلخانه هکتار  350  تعاون، توسعه  و  کشاورزی های بانک همکاری با  ملل اعتباری  موسسه گردید  مقرر (5
 .  نمایند  احداث  استان

 در  آبدرمانی و  هتل مجموعه(  ریال  میلیارد  3000)مالی  تامین به نسبت  ملل اعتباری  موسسه  گردید  مقرر (6
 .نماید اقدام شهر  مشگین شهرستان

  اقدام  سرعین  شهرستان در  ستاره  5 هتل  احداث برای  تسهیالت  تامین  به نسبت  پارسیان بانک گردید مقرر (7
 .   نماید

  تولید  و  شغلی  فرصت  1500 با)کریستال  کارخانه  ایجاد  برای  مالی  تامین  به نسبت  بانک  پست:  گردید مقرر (8
 . نماید  اقدام(  محور  صادرات

  استان  در اشتغال  ایجاد  و  تولید  رونق راستای در  ریال  میلیارد  23000 مبلغ ایران ملی بانک:  گردید  مقرر (9
 .نماید گذاری سرمایه

 های  استان  جزو  بانکی، تسهیالت  از  استفاده در  را  اردبیل  استان  کشور، بودجه  و برنامه  سازمان  گردید مقرر (10
 .نماید لحاظ  برخوردار کم

 جلسه: غایبین
4)  
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه نامهدعوتتاریخ  نامهدعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  5 استاندار 23/05/1398 276695

 دستور جلسه:

 
 محترم استاندار  رهنمودهای و بیانات از  استفاده -1
 خانواده و بانوان امور در  جمهور رییس محترم معاون ابتکار دکتر خانم سرکار  رهنمودهای و بیانات از  استفاده -2
 توسعه  ششم برنامه در استان در  خانواده و زنان وضعیت ارتقاء سند  از  رونمایی -3

 مبنی خانوار  سرپرست  زنان اقتصادی توانمندسازی  ملی  طرح از استان  دانشگاهی جهاد  محترم  ریاست  گزارش -4
 خانگی  مشاغل توسعه  نوین  الگوی  بر
  اردبیل پزشکی  علوم  دانشگاه پژوهشی معاون  و  مامایی  و پرستاری دانشکده محترم  رییس توسط  گزارش ارائه-5
 زنان محوریت با  استان در  سالمت ملی کنگره خصوص در
 استان توسعه و  ریزی برنامه شورای  ذیل های کارگروه مصوبات بررسی -6
 موارد  سایر -7

 

 :مذاکراتمتن 
 با  و  محترم  استاندار ریاست  به جلسه  اعضای  حضور با  26/05/1398  مورخ  شنبه  روز  عصر 16 ساعت  در جلسه
 .  گردید شروع مجید  اهلل کالم از چند  آیاتی تالوت

 حضور  مقدم  خیر عرض ضمن استان  ریزی  برنامه و  مدیریت  سازمان  محترم  رئیس  شایقی آقای جناب  ابتدا     
 امور در جمهور رئیس محترم معاون ابتکار معصومه دکتر  خانم سرکار  جلسه  میهمان باالخص  جلسه محترم  اعضای

 . نمودند قرائت را  جلسه دستورات  خانواده، و زنان

  اسالمی،  میهن  به عزیز  آزادگان  بازگشت  سالروز  تبریک  ضمن نیز  محترم  استاندار  بهنامجو مهندس  آقای  جناب      
  خانواده و زنان امور در  جمهور رئیس  محترم  معاون  ابتکار معصومه دکتر خانم سرکار خصوصا  جلسه  اعضای  حضور

 های  ظرفیت  و پتانسیلها  به  اشاره  با  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه شورای  رئیس  همچنین.  نمودند  عرض  خیرمقدم
  ارائه خانواده  و  زنان امور  خصوص  در استان  عمرانی و  فرهنگی  های  پروژه اجرای  روند از  گزارشی  استان،  توسعه
 .  نمودند

 روند  از گزارشی اردبیل، استانداری  خانواده  و  بانوان امور  دفتر  محترم کل  مدیر  محمدلو خانم سرکار  ادامه  در    
 مجری  انتخاب  و  اولیه  اقدامات  انجام از پس: افزودند و نموده ارائه  استان  خانواده و زنان وضعیت ارتقاء  سند  تدوین
 نرخ  کرده، تحصیل زنان بیکاری باالی نرخ) محور 7 در  استان زنان  مشکالت و  مسائل موردنظر، های مولفه طرح،



اردب و توسعه  یزیبرنامه ر  یعملکرد شورا                                                                                        44  1398 – لیاستان 

 

 در  دختران  ازدواج باالرفتن  جامعه، در  طالق میزان  افزون  روز  گسترش  ساله،  29-15زنان  اقتصادی  مشارکت  پایین
-فرهنگی  های  سمن  میزان  بودن  پایین اجتماعی،  و سیاسی  های فعالیت  در  زنان  پایین مشارکت استان، سطح

  آسیب  و  مطالعه  مورد  و  بندی اولویت(  استان سطح  در  زنان  های  مسئولیت  اندک تعداد  زنان،  حوزه  در اجتماعی
 ( 1  شماره پیوست.)گرفت قرار  شناسی

 نحوه از گزارشی ترتیب به  استان،  دانشگاهی جهاد و  پزشکی علوم  دانشگاه  محترم  روسای  ادامه در  همچنین     
  الگوی  بر  مبنی)خانوار سرپرست  زنان  اقتصادی توانمندسازی ملی  طرح  و استان  در سالمت ملی  کنگره  برگزاری

 .نمودند ارائه(  خانگی  مشاغل توسعه نوین

 از  قدردانی ضمن  خانواده و  زنان امور در  جمهوررئیس محترم معاون  ابتکار معصومه  دکتر  سرکارخانم  پایان در    
 انقالب  محوری  آرمان  و  شعار  را  عدالت  محترم،  استاندار  بهنامجو  مهندس  آقای  جناب  تالشهای  و  ها  پیگیری
 در اخیر،  هایسال در( عالی آموزش بویژه) آموزش بحث  در زنان موفقیت علیرغم: افزودند و دانسته ایران  اسالمی

 از برخی در و داریم زیادی های  خالء  اقتصادی و اجتماعی  -  جنسیتی  عدالت: جمله از  عدالت مختلف های  زمینه
  معاون.  باشیم  آن جبران  شاهد  مناسب  های ریزی برنامه  با  امیدواریم  که  افتاده عقب  مردان به  نسبت  بانوان  شاخصها

  سیاسی، عدالت مصداق:  نمودند  بیان و دانسته وجهی  چند مفهومی  را  عدالت  خانواده، و  زنان امور  در  جمهوررئیس
 و  جسمی سالمت جنسیتی عدالت مصداق  و ثروت خلق اقتصادی،  عدالت  مصداق - سرنوشت  تعیین  در  مشارکت

  معاونت در  جنسیتی  عدالت  اختصاصی و  عمومی  هایشاخص  دقیق تعریف به  اشاره  با همچنین. باشد  می  زنان  روانی
  است  کشور در جنسیتی  عدالت تحقق در ما  حرکت معیار و سنجه  هااین:  گفتند جمهوریریاست  نهاد  خانواده و زنان
 .  هستیم عرصه  این  در  منسجم  سیاست  نیازمند  ما که چرا

 همه  در  اسالمی  توسعه الگوی  و دینی  هایارزش  بودن محور  به اشاره با  خود سخنان  از دیگری  بخش در ایشان
 زمینه  و  داده  انجام  موثری  اقدامات  خانواده نهاد  تحکیم  راستای در  است  الزم: داشتند اظهار کشور  توسعه هایبرنامه
 فراهم  شده  سازیمناسب  تفریحی و  ورزشی  فضاهای در حضور  جمله  از  اجتماعی  مختلف  های عرصه  در زنان حضور
  قابلیت ها،زمینه همه در  آنها  شرایط تا گردد  ارائه  کشور در  مردان و  زنان جنسیت  تفکیک به باید  آمارها همه و. گردد

 نهاد  مردم  هایسازمان  افزاییتوان همچنین  ایشان.  گردد  انجام الزم های  ریزیبرنامه  آن  اساس  بر و  داشته  تحلیل
  جمله  از  را  خانوار سرپرست  زنان برای  اشتغال ایجاد  نیز  و  خانوار سرپرست  زنان  افزاییتوان  نیز و خانواده  امور  در

 .کردند اعالم کشور در  خانواده نهاد از  صیانت برای  جمهوری  ریاست نهاد  خانواده و زنان  معاونت حمایتی هایطرح
 مهارت:  گفت جهان و ایران  در  خانواده نهاد  در ارتباطی اختالل وجود  به  اشاره  با ابتکار  دکتر خانم سرکار  پایان  در

  خانواده نهاد در  روابط  گیرد قرار  توجهی بی مورد اگر  نسلی بین گوی و گفت و  اختالفات فصل  و حل  شنیدن، خوب
  اعضای بین وگو گفت  اجتماعی،  هایشبکه گسترش و زندگی  سبک در  تغییر  علت  به  امروزه و  شودمی  اختالل  دچار

  خانواده نهاد  آسایش و  آرامش  کارکرد امر  این  که  است رسیده  روزشبانه  در دقیقه 20 حدود  به  ساعت 2  از  خانواده
  جمهوریریاست نهاد  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  توسط  تغییرات گونه  این  علت همین  به  و  است  کرده  اختالل  دچار  را

 . شودمی رصد
 .گردید رونمایی  استان  خانواده و زنان وضعیت ارتقاء سند از  جلسه پایان در

 مصوبات جلسه: 
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 علوم دانشگاه:    گردید  مقرر  ، 1399  سال  در  خانواده سالمت  سیمای ملی  کنگره  اجرای  خصوص  در  (1
  سازی، توانمند  آموزش، خصوص  در  خانواده  و بانوان  امور دفتر  درخواستی محور  پنج  اردبیل،  استان  پزشکی

 فوق  کنگره  در و داده  قرار  شناسی آسیب  و مطالعه  مورد  را بانوان روانی  و روحی  جسمی، سالمت  ارتقاء
 .نماید ارائه

 مصوبات خصوص در استان شهرسازی و راه  کل  اداره 26/05/1398 مورخ   ص /15118/98 شماره نامه (2
 از پس و مطرح  زیست محیط  و سرزمین  آمایش  و شهری عشایری، روستایی، توسعه  زیربنایی، کارگروه

 .  گرفت قرار تایید مورد آراء اکثریت با بررسی و بحث

 جلسه: غایبین
5)  
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه نامهدعوتتاریخ  نامهدعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  6 استاندار 16/07/1398 480792

 دستور جلسه:

 
 استاندار محترم  یو رهنمودها اناتیاستفاده از ب -1
 و توسعه استان  یزیبرنامه ر یشورا یکارگروه ها  لیذ یکار یها و گروه ها  تهیکم بیو تصو نییتع-2
 کشور   شیآما  یعال  یدر جلسه شورا  بیبه منظور تصو  لیاستان اردب  شیطرح آما  ییو اجرا یسند راهبرد  یبررس-3

 و توسعه استان  یزیبرنامه ر یشورا  لیذ  یمصوبات کارگروه ها  یبررس-4
 موارد  ریسا-5

 

 :مذاکراتمتن 
استاندار محترم و با   استیجلسه به ر یبا حضور اعضا  24/07/1398صبح روز چهارشنبه مورخ   10جلسه در ساعت  

 .  دیشروع گرد دیچند از کالم اهلل مج  یاتیتالوت آ

آقا ابتدای  در        ریاستان ضمن عرض خ  یزیو برنامه ر  تیریمحترم سازمان مد  سیرئ  یقیشا  یجلسه جناب 
اعضا حضور  ر  یشورا  دینامه جد  نییآ  حیمحترم جلسه، ضمن تشر  یمقدم    یادآور یو توسعه استان    یزیبرنامه 

 افتهی  لیتقل  یتخصص  روهکارگ 4و توسعه استان ها به    یزیبرنامه ر  یشورا  لیذ  یکارگروه تخصص 12نمودند:  
و توسعه استان در   یزیبرنامه ر یشورا رخانهیعملکرد دب  حیو توسعه استان با تشر  یزیبرنامه ر یشورا  ریاست. دب

چهارگانه پس از  یمحترم کارگروه ها یها رخانهیاعالم داشتند: دب  دیجد  یینامه اجرا نییمفاد آ قیدق  یجهت اجرا
به  یمکاتبه ا یخود اقدام و ط  لیذ یها تهیکم یشنهادیو ساختار پ فیوظا هیتهنسبت به   دینامه جد نییآ  افتیدر

را اخذ و   ییاجرا  یدستگاهها  یاصالح  شنهاداتیعضو کارگروه اعالم نمودند. سپس نظرات و پ  ییاجرا یدستگاهها
ا  یجمعبند اجتماع  شانینمودند.  کارگروه  افزودند:  ادامه  خانواده    ،یفرهنگ  ،یدر  و  زنان  سه گروه   بهسالمت، 

اجتماع  تهی)کمیکار ( ،  یی غذا  تیسالمت و امن تهیکم-امور بانوان و خانواده  تهیکم-یو گردشگر  یفرهنگ  ،یامور 

 تهی)کمیبه سه گروه کار ستیز  طیو مح  نیسرزم  شیماو آ یشهر ،یریعشا  ،ییتوسعه روستا  ،ییربنایکارگروه ز
(، کارگروه  ستیز  طیو مح  نیسرزم  شیآما تهیکم  ،یریشاو ع  ییتوسعه روستا تهیکم  ،یو توسعه شهر ییربنایامور ز
اقتصاد  تهی)کمیبه دو گروه کار  یگذار هیاشتغال و سرما ،یاقتصاد ، کم  میو تنظ  یامور  امور اشتغال و   تهیبازار 
 نمودند. فیوظا میتقس یگروه کار کیبه  یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش، فناور نی( و همچنیگذار  هیسرما

آما  ییو اجرا  یسند راهبرد  نیاز سخنان خود، روند تدو یگرید بخشدر    شانیا را گزارش  لیاستان اردب  شیطرح 
 نمودند.  
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آقا انیپا  در استاندار محترم با عرض خ یجلسه جناب  اعضا  ریمهندس بهنامجو  اجرا  یمقدم حضور    یجلسه، بر 
 نمودند. دیو توسعه تاک یزیبرنامه ر  یشورا دینامه جد نییآ قیدق

 مصوبات جلسه: 

شماره    (1 اجتماع 20/07/1398مورخ   39471/22/17نامه  امور  فرهنگ  یدفتر  در   لیاردب  یاستاندار  یو 
سالمت، زنان و خانواده مطرح و پس از بحث   ،یفرهنگ  ،یکارگروه اجتماع   لیذ  یکار یخصوص گروه ها

 .دیرس  بیآرا به تصو  تیبا اکثر ،یو بررس

در خصوص گروه   لیاستان اردب  یاداره کل راه و شهرساز  02/07/1398/ص مورخ  22396/98نامه شماره   (2
  ستیز طیو مح  نیسرزم  شیو آما یشهر  ،یریعشا  ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز   لیذ یکار یها

 .دیرس  بیآرا به تصو  تیبا اکثر ،یمطرح و پس از بحث و بررس

در خصوص گروه   لیاستان اردب  یزیو برنامه ر  تیریسازمان مد  20/07/1398مورخ    484173نامه شماره   (3
اکث ،یمطرح و پس از بحث و بررس  یگذار هیاشتغال و سرما  ،یکارگروه اقتصاد   لیذ یکار یها   تی ربا 

 .دیرس بیآرا به تصو

شماره   (4 ر  تیریسازمان مد  10/07/1398مورخ   504369نامه  برنامه  اردب  یزیو  خصوص   لیاستان  در 
اکثر ،یمطرح و پس از بحث و بررس  یو نوآور  یکارگروه آموزش، پژوهش، فناور  بیآرا به تصو  تیبا 

 .دیرس

 یتوسط مشاور طرح ارائه و پس از بحث و بررس  لیاستان اردب  شیطرح آما  ییو اجرا یسند راهبرد  اتیکل (5
مشاور طرح، نسبت به اصالح موارد مطرح شده در اسرع   دیقرار گرفته و مقرر گرد دییآرا مورد تا  تیبا اکثر

 . دیوقت اقدام نما

و هشتم مطالعات آما (6  یو پس از بحث و بررس  حیاستان توسط مشاور محترم طرح تشر  شیفصول هفتم 
موارد مطرح شده در جلسه)در   لیو تکم حی: مشاور طرح نسبت به تصحدیآراء تصوب و مقرر گرد  تیاکثر با

 .  دیاسرع وقت( اقدام نما

راستا (7 ماده  یاجرا  یدر  اقتصاد  36بند ب  ششم توسعه  عوارض    ،یو فرهنگ  ،یاجتماع ،یقانون برنامه 
چشمه ها درمان  یآب معدن  یحاصل از  و بررس  یدر محدوده شهرستان ها  یو  از بحث   یاستان پس 

عوارض حاصل از چشمه ها  25:  دیمقرر گرد شنهادات،یپ از  در محدوده    یو درمان  یآب معدن  یدرصد 
مذکور( در   یشهرستان ها یها  یاریها و ده ی)شهرداریشنهادیپ یپروژه ها  بیپس از تصو شهرستان

 .  ردیها قرار گ  یاریها و ده یشهردار اریشهرستان ها در اخت  یزیبرنامه ر یها  تهیکم

تکم (8 منظور  ادار  یمجتمع ها  لیبه  منظوره  سازمان مددیشهرستان ها مقرر گرد  یچند  و برنامه   تیری: 
 .دیمذکور اقدام نما  یپروژه ها لیتکم یبرا ازیاعتبار موردن  نیاستان نسبت به تام  یزیر

 جلسه: غایبین
6)  
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه نامهدعوتتاریخ  نامهدعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  7 استاندار 29/07/1398 420071

 دستور جلسه:

 
 محترم استاندار  رهنمودهای از  استفاده -1
    قصابه و  مرادلو  شهرهای هادی های طرح بررسی -2
 استان توسعه و  ریزی برنامه شورای  ذیل های کارگروه مصوبات بررسی -3

 موارد  سایر -4

 

 :مذاکراتمتن 
 :   مذاکرات متن

 با  و  محترم استاندار ریاست  به جلسه اعضای  حضور با  04/08/1398  مورخ  شنبه  روز  صبح  9  ساعت  راس جلسه
 .  گردید شروع مجید  اهلل کالم از چند  آیاتی تالوت

 حضور  از  تقدیر  ضمن  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت سازمان  محترم  رئیس  شایقی آقای  جلسه  ابتدای  در      
 های شهرستان شریف مردم  محترم نماینده کریمی مهندس آقای جناب و محترم استاندار باالخص  جلسه اعضای

 درگیر هاسازمان و  هاوزارتخانه  اکنون هم: کردند نشان  خاطر  اسالمی،  شورای  مجلس در  سرعین و  اردبیل،نیر،نمین
 محترم مدیران بنابراین.  برود  مجلس  به  بودجه الیحه  آذرماه، اول  نیمه  است  قرار و  هستند  99 سال بودجه  تنظیم

 طریق از هاحوزه همه در استان مطالبات پیگیری برای ماهه یک فرصت  این از بایستی  استان  اجرایی دستگاههای
  تالش  اسالمی  شورای  مجلس در  استان شریف مردم محترم  نمایندگان و محترم  استاندار  همراهی با  و هاوزارتخانه

  استان مدیران  جمعی تالش  با  و شویم  مندبهره  ها پروژه تکمیل مراحل  در ملی  بودجه ردیف  از  همچنان  تا  کنند
 .شود  اخذ  1399  سال بودجه از  استان سهم

 صنعتی  های  شهرک شرکت  محترم عامل  مدیر  استان،  ای  منطقه  آب شرکت  محترم  عامل  مدیر ادامه  در       
 قصابه  و مرادلو  شهرهای هادی های طرح محترم  مشاور همچنین  و  استان  شهرسازی و  راه محترم  کل  مدیر  استان،

  نواحی  ایجاد و توسعه  آبی،  کم با سازگاری های برنامه خصوص در هایی گزارش ترتیب به شهر  مشگین شهرستان
 و سرزمین  آمایش  و شهری عشایری،  روستایی،  توسعه زیربنایی،  کارگروه  مصوبات  استان، سطح در  جدید  صنعتی
 .نمودند ارائه قصابه و  مرادلو  شهرهای هادی های طرح و زیست محیط

  سرعین  و اردبیل،نیر،نمین های شهرستان  شریف مردم  محترم نماینده کریمی  مهندس  آقای  جناب  ادامه  در     
 خصوص  در)استان ای  منطقه  آب شرکت  عامل مدیر توسط  شده ارائه  گزارش  تحلیل با  اسالمی شورای  مجلس در
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  مدت، کوتاه  های  بازه  در جامع  نگاه  با استان آبی  نیاز  از گزارشی  تهیه خواستار(  آبی کم  با  سازگاری  های  برنامه
 .   شدند  نیرو وزارت  طریق از  پیگیری برای مدت بلند و مدت میان

 مکرم  نبی  رحلت سالروز  تسلیت  عرض ضمن  محترم استاندار  بهنامجو  مهندس آقای  جناب  جلسه پایان  در    
  محترم،  اعضای  حضور( ع)الرضا موسی بن علی و(  ع)مجتبی  حسن  امامان  و( ص)مصطفی  محمد  حضرت  اسالم،

 و  احداث طرح  استان  صنعتی هایشهرک  شرکت: افزودند و  داده  خبر  استان  سطح در  متنوع صنعتی نواحی  ایجاد از
  هایزیرساخت  تامین  با  امیدواریم  که  داده  قرار  کار  دستور در  استان  سطح  در  را صنعتی  نواحی و  شهرک  چندین  توسعه
  این کمی توسعه کنار در البته و. آید فراهم صنعتی نواحی و هاشهرک  این  اندازیراه  مناسب،  یابیمکان و  نیاز مورد

 در  باید استان  شهرهای  همه  در که  باوریم این  بر  و دانیممی  مهمتر  را  کیفی  توسعه  صنعتی، نواحی  و  ها  شهرک
 رئیس. آید فراهم  اشتغال  و تولید زمینه و شده  اندازیراه  صنعتی  واحدهای  العادهفوق مزایای با شده تعیین  محدوده
  کارگروه اندازیراه  و  هااستان  در آبیکم  وضعیت  به  خود، سخنان  از  دیگری بخش  در استان  ریزیبرنامه  شورای

  آب  کمبود لحاظ   با)  کشاورزی حوزه  موردنیاز آب تامین  منظور به:  کردند تصریح و کرده  اشاره آبی کم با سازگاری
 .گیرد  صورت کارگروه  این های  ظرفیت از  استفاده برای الزم  اقدامات و ها  ریزیبرنامه(  اردبیل دشت در

 مصوبات جلسه: 

  ایجاد یا و توسعه خصوص در  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  11/07/1398  مورخ  7399  شماره نامه  (1
 به آرا اکثریت با بررسی، و بحث از  پس  و  مطرح استان  سطح  در غیردولتی و دولتی صنعتی  های شهرک
 رسید تصویب

 مصوبات  خصوص  در استان شهرسازی  و راه کل  اداره  02/08/1398 مورخ  ص/ 22407/98 شماره  نامه (2
 و مطرح استان  زیست  محیط  و سرزمین  آمایش  و  شهری عشایری، روستایی،  توسعه زیربنایی،  کارگروه

 که)ارجمند  بهروز  گندم آرد  کارخانه  ایجاد  طرح استثنای به کارگروه مصوبات کلیه بررسی، و بحث از  پس
 قرار  تایید  مورد  آرا  اکثریت  با(  شد داده  عودت  کارگروه  به مجدد  بررسی جهت  ظرفیت  تکمیل  علت  به

 .گرفت

 مصوبات  خصوص  در استان شهرسازی  و راه کل  اداره  26/05/1398 مورخ  ص/ 15202/98 شماره  نامه (3
 و مطرح استان  زیست  محیط  و سرزمین  آمایش  و  شهری عشایری، روستایی،  توسعه زیربنایی،  کارگروه

 .  رسید تصویب به آرا اکثریت با قصابه و  مرادلو  شهرهای هادی های طرح بررسی، و بحث از  پس

 مصوبات  خصوص  در  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  02/08/1398  مورخ  428096 شماره  نامه (4
 کارگروه  مصوبات کلیه  بررسی،  و  بحث از  پس  و  مطرح  استان  فناوری و  نوآوری  پژوهش،  آموزش،  کارگروه

 . گرفت قرار اعضا تایید  مورد  آرا اکثریت با

 جلسه: غایبین
7)  
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 «صـورتجلسه»

 اردبیلو توسعه استان  ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه نامهدعوتتاریخ  نامهدعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  8 استاندار 21/08/1398 480802

 دستور جلسه:

 
 محترم استاندار  رهنمودهای و بیانات از  استفاده -1
 بودجه الیحه در درج  جهت  1400  و  1399  سالهای در استان  ای  هزینه اعتبارات  بینی  پیش -2
    بودجه  الیحه  در  1400  و  1399  ،1398 های  سال بودجه سند  تصویب و  بررسی-3

 استان توسعه و  ریزی برنامه شورای  ذیل های کارگروه مصوبات بررسی -4
 موارد  سایر -5

 

 :مذاکراتمتن 
 و محترم  استاندار ریاست به  جلسه اعضای  حضور  با 28/08/1398 مورخ شنبه سه روز صبح  10  ساعت راس  جلسه

 .  گردید شروع مجید  اهلل کالم از چند  آیاتی تالوت با

 حضور  از  تقدیر  ضمن  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت سازمان  محترم  رئیس  شایقی آقای  جلسه  ابتدای  در      
: از اعم مختلف  های محل از استانی و ملی  اعتبارات جذب  در استان  اجرایی  دستگاههای  عملکرد  جلسه، اعضای
 برنامه شورای  دبیر.  نمودند تشریح را کشور  کل  1398  سال  بودجه قانون های  ظرفیت سایر و  ها ردیف ها،  تبصره
 همچنین  و اردبیل  محترم بهنامجواستاندار  مهندس  آقای  جناب  های تالش از  تقدیر  ضمن  استان، توسعه  و  ریزی

 های  دستگاه  متمرکز اعتبارات جذب به کمک در  اسالمی شورای  مجلس در استان شریف مردم محترم  نمایندگان
 از  گیری  بهره  با  و استان  مدیریتی  تیم تالش  و همدلی  با:    داشتند  اظهار  1398 سال  در( عام  های  پروژه)اجرایی

  پیشرفت  آن  نتیجه  که شده  تزریق استان  های پروژه  به  خوبی  اعتبارات مختلف  های  ردیف  از مختلف،  ابزارهای
 سند  تدوین:  کردند  نشان  خاطر خود سخنان از دیگری بخش در وی. باشد می  استان های پروژه ی مالحظه  قابل

 اکنون هم  و  رسید پایان به استان اجرایی های دستگاه  خوب  همکاری با  1400  و  1399 های سال  بودجه الیحه

  مدیران  کلیه  بنابراین.  کند می  سپری  را خود پایانی مراحل کشور  1400  و  1399  های سال بودجه  الیحه تدوین
 هاحوزه همه در  استان  مطالبات پیگیری برای  باقیمانده  کم  فرصت  این از  بایستی  استان  اجرایی  دستگاههای محترم

  اسالمی  شورای  مجلس در  استان  شریف مردم  محترم نمایندگان  و محترم  استاندار همراهی  با و  هاوزارتخانه طریق  از
  مدیران  جمعی تالش  با و  شویم  مندبهره  ها  پروژه  تکمیل  مراحل  در ملی  بودجه  ردیف از  همچنان  تا  کنند تالش
 .شود  اخذ  1400 و  1399  سال بودجه از  استان سهم  استان
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  تالش و  همکاری از تقدیر ضمن هم  اردبیل  محترم  استاندار بهنامجو اکبر مهندس  آقای جناب  جلسه  پایان در    
 مردم محترم نمایندگان  و  استان ریزی برنامه و  مدیریت  سازمان  مجموعه  باالخص  استان  اجرایی  های  دستگاه های

 جدید های ظرفیت  ایجاد  همچنین  و1398  سال متمرکز اعتبارات  جذب  در  اسالمی  شورای  مجلس در  استان شریف
 با  استان  محترم مدیران:  کردند تصریح  و نموده قدردانی  استان،  توسعه برای  1400 و  1399  سال  بودجه قانون  در

  شورای مجلس  در استان  شریف  مردم  محترم  نمایندگان  های  ظرفیت  از  استفاده  با  و  خود  عمومی روابط افزایش
 .نمایند تالش  استان توسعه برای  اسالمی

 مصوبات جلسه: 

 و مطرح   بودجه  الیحه  در  درج جهت  1400  و  1399  سالهای  در استان  ای  هزینه اعتبارات  بینی  پیش  (1
 .رسید اعضا تصویب به آرا اکثریت با بررسی و بحث از  پس

  اکثریت با بررسی  و بحث  از  پس و  مطرح(  بودجه  الیحه)    1400  و  1399  های  سال بودجه  پیشنهادی سند (2
 .رسید اعضا تصویب به آرا

 و  سرزمین آمایش  و  شهری  عشایری، روستایی،  توسعه  زیربنایی،  کارگروه  02/08/1398  مورخ  مصوبه (3
 با بررسی و بحث  از  پس و مطرح  ارجمند  بهروز آرد کارخانه  ایجاد  طرح خصوص در استان زیست محیط

 .گرفت قرار تایید  مورد  آرا اکثریت

 جلسه: غایبین
8)  

  



ر  یعملکرد شورا                                                                                        52  1398 –  لیاستان اردب و توسعه  یزیبرنامه 

 

 
 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه نامهدعوتتاریخ  نامهدعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  9 استاندار 01/11/1398 628651

 دستور جلسه:

 
 محترم استاندار  رهنمودهای و بیانات از  استفاده -1
 شهر  مشکین شهرستان  جامع  طرح بازنگری و بررسی -2
 استان توسعه و  ریزی برنامه شورای  ذیل های کارگروه مصوبات بررسی -3

 موارد  سایر -4

 

 :مذاکراتمتن 
 و محترم  استاندار ریاست به  جلسه اعضای حضور  با  03/11/1398 مورخ  پنجشنبه روز صبح  10  ساعت راس  جلسه

 .  گردید شروع مجید  اهلل کالم از چند  آیاتی تالوت با

 حضور  از  تقدیر  ضمن  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت سازمان  محترم  رئیس  شایقی آقای  جلسه  ابتدای  در      
 دبیر.  نمودند  ارائه  کشور  کل  1399  سال  بودجه  الیحه  در  استان  های پروژه  اعتبارات  از  گزارشی  جلسه،  اعضای
  اردبیل محترم  استاندار بهنامجو  مهندس  آقای  جناب های  تالش  از تقدیر  ضمن  استان، توسعه  و ریزی برنامه  شورای

  پروژه برای اعتبارات اخذ به کمک در  اسالمی شورای  مجلس در استان شریف مردم محترم  نمایندگان  همچنین و
  ای سرمایه های  دارائی  تملک  اعتبارات درصدی  13  افزایش  از  کشور،  کل  1399  سال بودجه الیحه در  استان های

 به  توجه  با)  ساالنه  مصوب اعتبارات  توزیع  در  هرچند:  داشتند  اظهار  و داده  خبر 98  به  نسبت 99 سال  در استان
  سه  در استان  مدیریتی تیم تالش و  همدلی  با  ولی داریم، را کشوری 20  رتبه(   هاشاخص سایر و  جمعیتی تناسب

 در که شده  تزریق  استان این  به ملی اعتبارات محل  از  منابع تومان میلیارد  چهارصد و  هزار دو  از  بیش اخیر سال
 در همچنین وی. داریم کشور  هایاستان بین در را چهارم  جایگاه  ملی  اعتبارات جذب لحاظ  از  کشوری هایارزیابی

 درصد 100  شکل  به  آهن  راه  پروژه  برای  98  سال  مصوب  اعتبار  تومان میلیارد130:  کردند  نشان  خاطر  ادامه

  اختصاص  پروژه این  برای  فاینانس  عنوان به  نیز  ملی بانک سهم تومان میلیارد  250 آن  کنار در  و یافته  تخصیص
 که  آهن راه  به  ملی بانک  قسط سومین تا  گردید مصوب  نیز استان  این  به  جمهور رئیس اخیر  سفر  در و  است یافته
 در  و  منابع  این احتساب  با  که  شود  تزریق پروژه این  به سالجاری  در 99  سال جای  به است تومان  میلیارد 250

  98  سال در اعتبار میزان  این  تزریق با.  یابدمی  تخصیص  98  سال در اردبیل  آهن راه به  تومان میلیارد  630 مجموع
 تزریق با آینده  سال در  امیدواریم  و  است  نظیربی پروژه  این  ساخت تاریخ طول در  پروژه  این برای اعتبار تخصیص ،

 . باشیم میانه – اردبیل  ریلی خط افتتاح شاهد اعتبار  تومان میلیارد  700
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 به استان  صنعتی  های  شهرک شرکت محترم مدیرعامل  و  استان  شهرسازی و راه  محترم کل  مدیر  ادامه  در    
  روستایی،  توسعه  زیربنایی،  کارگروه  مصوبات  شهر،  مشکین  شهرستان جامع  طرح  خصوص  در توضیحاتی  ترتیب

 فاز صنعتی شهرک توسعه  و رضی صنعتی ناحیه توسعه  ،  استان  زیست محیط و  سرزمین  آمایش  و شهری  عشایری،
 .نمودند ارائه  اردبیل 2

 و  نمین  نیر،  اردبیل،  شهرهای  شریف  مردم  محترم  نماینده  کریمی  مهندس  آقای  جناب  ادامه  در  همچنین    
 بخاطر  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  محترم  رئیس  شایقی آقای  از اسالمی  شورای مجلس  در  سرعین
 ارزشمند نتایج خواستند رسانه اهالی از و نموده تقدیر کشور کل  1399 سال بودجه الیحه  خوب گزارش و  اقدامات
 موجبات  که)اسالمی شورای  مجلس  در استان شریف  مردم  نمایندگان و ارشد  مدیران  همکاری و تعامل از حاصله
  ادامه  در  همچنین ایشان.  نمایند رسانی  اطالع  مردم  به شایسته  نحو  به  را(  نموده فراهم استان  در  را  بهتر خدمات
 .   شدند ها شهرستان بین در شهری جامع طرح و  اعتبار توزیع  شاخصهای  در بازنگری خواستار

  تالش و  همکاری از تقدیر ضمن هم  اردبیل  محترم  استاندار بهنامجو اکبر مهندس  آقای جناب  جلسه  پایان در    
 مردم محترم نمایندگان  و  استان ریزی برنامه و  مدیریت  سازمان  مجموعه  باالخص  استان  اجرایی  های  دستگاه های

  1399  سال  بودجه قانون  در جدید  های  ظرفیت ایجاد و اعتبارات اخذ  در  اسالمی شورای  مجلس  در استان شریف
  کامل جذب با و  استان  ارشد محترم مدیران  کوشش و  تالش با: کردند تصریح و  نموده  قدردانی  استان، توسعه برای
  استان سریع پیشرفت و توسعه شاهد  جمهوری  محترم  ریاست  سفر مصوب اعتبارات تومان میلیارد  هزار ده از بیش

 .بود خواهیم

 مصوبات جلسه: 

 بازنگری  و  بررسی  خصوص  در  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  10/09/1398  مورخ  27300/98  شماره  نامه (1
 .گرفت قرار تایید مورد آرا اکثریت با بررسی و بحث از  پس و مطرح شهر  مشکین شهرستان  جامع  طرح

 کارگروه  مصوبات  خصوص  در  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره   02/11/1398  مورخ  37478/98  شماره  نامه (2
 از پس  و  مطرح استان  زیست  محیط  و  سرزمین  آمایش  و  شهری عشایری، روستایی،  توسعه  زیربنایی،

 .گرفت قرار تایید  مورد  آرا اکثریت با بررسی و بحث

 صنعتی  های  شهرک  شرکت  13/09/1398  مورخ  10208  و  10/09/1398  مورخ  10002  شماره  های نامه (3
  رضی  صنعتی  ناحیه  توسعه  و 2اردبیل  صنعتی  شهرک  غربی  ضلع  توسعه  خصوص  در  ترتیب  به  استان
 .گرفت قرار تایید مورد آرا  اکثریت با بررسی، و بحث از  پس و مطرح

 نقشه سازمان  محترم  رئیس  شفیعی  مسعود آقای جناب  18/10/1398 مورخ  98110-5694 شماره  نامه (4
 کارگروه ذیل((  استان مکانی  اطالعات  و  نقشه کاربران))کاری  گروه تشکیل  خصوص  در  کشور  برداری

 از پس  و  مطرح استان  زیست  محیط  و  سرزمین  آمایش  و  شهری عشایری، روستایی،  توسعه  زیربنایی،
 .گرفت قرار تایید  مورد  آرا اکثریت با بررسی و بحث
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  آموزش،  کارگروه 18/08/1398  مورخ  454910  ، 19/05/1398  مورخ  267688 شماره های صورتجلسه (5
 تایید  مورد آرا اکثریت  با بررسی، و  بحث از پس آن  مصوبات  کلیه و  مطرح نوآوری  و فناوری  و پژوهش

 .گرفت قرار

  اقتصادی،  کارگروه 10/09/1398  مورخ 64031  ، 14/08/1398  مورخ  640016 شماره های صورتجلسه (6
 قرار تایید  مورد آرا اکثریت با بررسی، و  بحث از  پس آن  مصوبات کلیه و  مطرح گذاری سرمایه و اشتغال
 .گرفت

 جلسه: غایبین
9)  
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه ریاست جلسه نامهدعوتتاریخ  نامهدعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  10 استاندار 29/11/1398 691919

 دستور جلسه:

 
 محترم استاندار  رهنمودهای و بیانات از  استفاده -1
 اجرایی های  دستگاه توسط( ها وزارتخانه در  متمرکز  اعتبارات)عام اعتبارات جذب میزان گزارش -2
 استان توسعه و  ریزی برنامه شورای  ذیل های کارگروه مصوبات بررسی -3

 موارد  سایر -4

 

 :مذاکراتمتن 
 با و  محترم استاندار ریاست به جلسه اعضای  حضور  با  03/12/1398 مورخ  شنبه  روز صبح 10  ساعت راس جلسه
 .  گردید شروع مجید  اهلل کالم از چند  آیاتی تالوت

 حضور  از  تقدیر  ضمن  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت سازمان  محترم  رئیس  شایقی آقای  جلسه  ابتدای  در      
: از اعم مختلف  های محل از استانی و ملی  اعتبارات جذب  در استان  اجرایی  دستگاههای  عملکرد  جلسه، اعضای
 برنامه شورای  دبیر.  نمودند تشریح را کشور  کل  1398  سال  بودجه قانون های  ظرفیت سایر و  ها ردیف ها،  تبصره
 همچنین  و اردبیل  محترم بهنامجواستاندار  مهندس  آقای  جناب  های تالش از  تقدیر  ضمن  استان، توسعه  و  ریزی

 های  دستگاه  متمرکز اعتبارات جذب به کمک در  اسالمی شورای  مجلس در استان شریف مردم محترم  نمایندگان
 از  گیری  بهره  با  و  استان  مدیریتی  تیم  تالش  و  همدلی  با:  داشتند  اظهار  1398 سال  در(  عام  های  پروژه)اجرایی

  پیشرفت  آن  نتیجه  که شده  تزریق استان  های پروژه  به  خوبی  اعتبارات مختلف  های  ردیف  از مختلف،  ابزارهای
  اول  رتبه  کسب  از  خود سخنان  از  دیگری بخش  در  همچنین  وی.  باشد می  استان  های پروژه  ی  مالحظه قابل

  بخش  به هاپروژه  واگذاری: افزودند  و داده  خبر  خصوصی  بخش  به  عمرانی هایپروژه  واگذاری  در  اردبیل استان
  عمرانی  هایپروژه از عظیمی  بخش  اخیر  هایلسا در که  نحوی به بوده  امید و تدبیر  دولت  هایاولویت از  خصوصی

  کندمی  تالش  اقدامات  این با  دولت  و  است  شده  اندازیراه  و تکمیل  خصوصی بخش به  واگذاری با  استان  تمام  نیمه
 هم خصوصی بخش ورود  با تا کند  واگذار خصوصی بخش به  را  اجرایی هایعملیات  و  داده انجام را  نظارت امر تا

 .آید فراهم  بیشتر  اشتغال  زمینه و  بستر هم و  افتاده اتفاق  ابعاد  همه در  حقیقی توسعه

 توسعه  زیربنایی،  کارگروه  مصوبات  خصوص  در  گزارشی استان  شهرسازی  و  راه  محترم  کل  مدیر ادامه  در    
 .دادند ارائه زیست محیط و  سرزمین  آمایش و شهری و عشایری  روستایی،
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  تالش و  همکاری از تقدیر ضمن هم  اردبیل  محترم  استاندار بهنامجو اکبر مهندس  آقای جناب  جلسه  پایان در    
 مردم محترم نمایندگان  و  استان ریزی برنامه و  مدیریت  سازمان  مجموعه  باالخص  استان  اجرایی  های  دستگاه های

 سایر  و  بازدید  و  دید اقتصاد،:  کردند  تصریح  متمرکز  اعتبارات  جذب  در اسالمی  شورای مجلس  در  استان  شریف
 بنابراین  نیست،  معاوضه  قابل  چیز هیچ با مردم  سالمتی  اما آورد  دست به کوشی  سخت  کمی با توان  می را فرایض

 مردم امنیت و سالمتی  تامین  در و  شود فراهم  استان  در بحران  زمینه ای عده کاری ندانم  و انگاری سهل با  نباید
  تخت  تامین زمینه در  پزشکی  علوم  دانشگاه  آمادگی  از  استان ریزی برنامه  شورای رییس.  نداریم  شوخی  کس هیچ با
 بیش با  پزشکی علوم  دانشگاه  اجتماعی،  تامین  بیمارستان بر عالوه: افزودند و  داده  خبر مشکوک بیماران پذیرش و
  آموزش  و  ابتال  از  پیشگیری  چیز  همه  از قبل ما  تالش اما باشد می کرونایی  بیماران پذیرش آماده  تخت،  350  از

 .است شهروندان

 مصوبات جلسه: 

 عوارض)  فرهنگی و اجتماعی  اقتصادی، توسعه ششم برنامه قانون 36  ماده(  ب)  بند اجرای خصوص  در  (1
  مورخ 9883/900/ 03/98/2  شماره  نامه  به  استناد  با  ،(  درمانی  و  معدنی  آبهای  های  چشمه  از  حاصل

  1398/ 24/09  مورخ  2/ 1354/175  شماره  نامه  همچنین  و  استان  ای  منطقه آب  شرکت  08/11/1398
  1397/ 18/12  مورخ  706201  شماره  الغیاب صورتجلسه نهمین( 4)بند  استان،  محاسبات  دیوان  کل  اداره

 و  ریزی  برنامه شورای 21/07/1398  مورخ 518946  شماره  ابالغی  صورتجلسه  ششمین(  7)بند  نیز  و
 .  گردد  می ابطال  استان توسعه

  دانشگاهی  جهاد  به  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سابق  ساختمان  از  استفاده  حق  واگذاری  خصوص  در (2
  محاسبات  دیوان  کل  اداره   1398/ 03/06  مورخ  2143/175/2  شماره  نامه به  استناد  با  ،  آباد  پارس  شهرستان

  شورای  مصوبه  باشد، می دولتی  غیر عمومی  نهاد یک  بعنوان دانشگاهی جهاد  اینکه  به توجه  با و استان
 .گردد  می  ابطال خصوص این در  استان توسعه و  ریزی برنامه

  مشکین  شهرستان  در استان ای  منطقه  آب شرکت مازاد ساختمان  از استفاده  حق واگذاری  خصوص  در (3
  2/ 2143/175  شماره  نامه  به  استناد  با  شهر،  مشکین  شهرستان  در  استان  دانشگاهی  جهاد نمایندگی به  شهر

 نهاد  یک بعنوان  دانشگاهی  جهاد اینکه  به  توجه  با  و(  استان  محاسبات  دیوان  کل  اداره   03/06/1398 مورخ
  شورای 18/04/1398  مورخ 196206  شماره  ابالغی  صورتجلسه(  5)بند  باشد،  می  دولتی  غیر  عمومی
 .گردد می  ابطال  استان توسعه و  ریزی برنامه

  روستای در واقع)  فوالدلو  کشاورزی جهاد  مرکز  سازمانی  خانه و زمین  از  استفاده حق  واگذاری خصوص در (4
  2/ 2143/175  شماره  نامه  به  استناد  با جوانان،  و  ورزش کل اداره  به(  اردبیل شهرستان  توابع  از  کرگان
 های  خانه  واگذاری  هرگونه  اینکه  به  توجه  با(    استان  محاسبات  دیوان  کل اداره 03/06/1398  مورخ

  شماره  ابالغی  صورتجلسه(  5)بند  فلذا  باشد  می  خاص  قوانین  مشمول  اجرایی  دستگاههای  سازمانی
 .گردد  می ابطال  استان توسعه و ریزی  برنامه  شورای 1397/ 18/12  مورخ  706201
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 کارگروه  مصوبات  خصوص  در  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره   14/12/1398  مورخ  45333/98  شماره  نامه (5
 از پس  و  مطرح استان  زیست  محیط  و  سرزمین  آمایش  و  شهری عشایری، روستایی،  توسعه  زیربنایی،

 .گرفت قرار تایید  مورد  آرا اکثریت با بررسی و بحث

 جلسه: غایبین
10 )  
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردبمدیریت و برنامه ریزی  سازمان

 «صـورتجلسه»

 و توسعه استان اردبیل ریزیبرنامهشورای 

 برگزاری جلسهمحل  شماره جلسه ریاست جلسه نامهدعوتتاریخ  نامهدعوتشماره 

 سالن شیخ صفی استانداری  11 استاندار 22/12/1398 745288

 دستور جلسه:

 
 محترم استاندار  رهنمودهای و بیانات از  استفاده -1
   استان  دارایی و  اقتصادی امور کل  مدیر  توسط  1398  سال  در  استان  درآمدهای وصول وضعیت از گزارش  ارائه -2
 استان توسعه و  ریزی برنامه شورای  ذیل های کارگروه مصوبات بررسی -3

 موارد  سایر -4

 

 :مذاکراتمتن 
 و محترم  استاندار ریاست به  جلسه اعضای حضور  با  29/12/1398 مورخ  پنجشنبه روز صبح  10  ساعت راس  جلسه

 .  گردید شروع مجید  اهلل کالم از چند  آیاتی تالوت با

 حضور نو سال  پیشاپیش  تبریک با  استان بودجه  و برنامه  سازمان محترم  رئیس  شایقی آقای  جلسه ابتدای در     
 را 98 سال  در استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  عملکرد استان، توسعه  و  ریزی  برنامه شورای  محترم اعضای
 تزریق  به منجر که  استان مدیریتی تیم تالش و همدلی از  استان توسعه و ریزی برنامه شورای  دبیر.  نمودند  تشریح
 بهبود باعث تالشها  این  ماحصل: داشتند اظهار و نموده تقدیر شد  استان های  پروژه به مختلف های ردیف از اعتبار

 .  است بوده  استانها سایر با مقایسه در  استان کار و  کسب فضای

 وضعیت از  گزارش ارائه  به ادامه  در  نیز استان دارایی  و اقتصادی  امور  محترم کل  مدیر  مظفری  دکتر آقای      
 .پرداختند  1398  سال  در  استان  درآمدهای وصول

  دستگاه  های  تالش و  همکاری  از اردبیل  محترم استاندار  بهنامجو  اکبر  مهندس آقای  جناب جلسه پایان  در    
  استان  شریف مردم محترم نمایندگان  و  استان ریزی  برنامه و  مدیریت  سازمان  مجموعه  باالخص  استان  اجرایی های

  سخنان از دیگری  بخش در  همچنین  ایشان.  نمودند  تقدیر  1398  سال  اعتبارات  جذب  در  اسالمی  شورای  مجلس در
 تقدیر طبیعت روز در ماندن خانه  برای کرونا  با مبارزه  ملی  ستاد با  کشور و  استان  شریف مردم  خوب  همکاری  از خود

 هیچ با  سالمتی  اما  نمود موکول دیگری  زمان به توان  می را  گردی  طبیعت و بازدید  و دید اقتصاد،:  افزودند و نموده
 فراهم خود  هموطنان  برای  را بحران  زمینه کاری ندانم  و انگاری سهل  با  نباید  بنابراین نیست، معاوضه قابل  چیز

 .آوریم
 

 مصوبات جلسه: 
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 امور کارگروه مصوبات  استثناء  به)  استان توسعه  و  ریزی برنامه شورای ذیل های کارگروه  مصوبات کلیه  (1
  1398  سال در  تخصیص کمیته و( شده بررسی  سال  طول در آن مصوبات کلیه که  شهرسازی و  زیربنایی

 .رسید تصویب به آراء اکثریت با

  ای، سرمایه های دارائی  تملک  از  اعم  ها  تبصره و  ها ردیف منابع، تمامی از ابالغی اعتبارات کلیه  توزیع (2
 کلیه محل  از شده  اعتبار تامین  های پروژه  و  ها  موافقتنامه  در  گرفته  صورت  های  اصالحیه ای،  هزینه

 .رسید تصویب به آراء اتفاق به  1398  سال در  استان  به  ابالغی اعتبارات

 کمیته  پیشنهادی شمول  از خارج اعتبارات  استان،  1398 سال  بودجه سند  "3" ماده  "6"بند  به استناد  با (3
 و  مدیریت سازمان  توسط  گردید  مقرر  و  رسید  شورا  اعضای  تصویب  به  آراء  اکثریت  با استان  تخصیص

 .  گردد ابالغ  اجرایی های دستگاه به  استان  ریزی برنامه

  مورخ  87976 شماره ابالغیه استناد  به ای، سرمایه های دارائی  تملک  و ای  هزینه اعتبارات خصوص  در (4
  اصالح  برای  تخصیص  کمیته  پیشنهاد  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  محترم  رئیس 25/02/1398

  ای  هزینه  صد  در صد  تخصیص  لحاظ  با  ای  هزینه  و ای سرمایه  های دارائی تملک اعتبارات  تخصیص
 .رسید  تصویب به آراء اکثریت با  استانی بودجه نظام مشمول های  دستگاه

  سازمان  رئیس و  جمهور  رئیس  محترم  معاون  نوبخت  آقای  جناب29/12/1398  مورخ   783901  شماره  نامه (5
 هزینه اعتبارات ماهه  دوازده  تخصیص خصوص در( کشور  کل داری خزانه عنوان با)کشور بودجه و برنامه

  ای سرمایه  های دارائی تملک اعتبارات  جابجایی  منظور  به  استان  تخصیص  کمیته پیشنهاد و  مطرح ای
 .رسید تصویب به آراء اکثریت با ای  هزینه اعتبارات به

 جلسه: غایبین
11 )  
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 :ومسفصل 

   لیذ  یهاکارگروهعملکرد  

 اردبیل و توسعه استان یزیربرنامه  یشورا
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 کارگروه های ذیل شوراتحلیل عملکرد   و  : گزارش ساالنهسوم بخش 

و توسعه  های ذیل شورای برنامهکارگروه جلسه در سال    37( جمعاً با برگزاری  2) شمارهمطابق جدول   استانریزی 

 .مورد آن به اجرا در آمده است  318که   مصوبه داشته است  335دستور جلسه و   95،  1398

 

 1398در 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

1 
 یگذار هیاشتغال و سرما  ،یکارگروه اقتصاد

  
23 71 213 199 14 

2 
و  یشهر  ،یریعشا  ،یتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز

 .ستیز طیو مح  نیسرزم  شیآما
6 6 65 65 0 

 3 28 31 11 6 سالمت، زنان و خانواده ،یفرهنگ  ،یکارگروه اجتماع 3

 0 26 26 7 2 یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش، فناور 4

 17 318 335 95 37 جمع کل 
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 :چهارم  فصل 

 اقتصادی، کارگروهعملکرد  

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

مصوبه داشته    213دستور جلسه و   71،  1398جلسه در سال    23با برگزاری   یگذار  هیاشتغال و سرما  ،یکارگروه اقتصاد
 ها اجرایی شده است.است که همه آن

 
 1398در سال  یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصادگزارش ساالنه 

ف
ردی

 

 

تاریخ 

برگزاری 

 جلسه

تعداد 

 ردستو

 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 

دالیل عدم از 

 اجرای مصوبه

مدیران 
حاضر در 

 جلسه

نمایندگان 
دستگاه 

 اجرایی 

1 98/2/5 9 2 2 0 0 6 5 
معاون هماهنگی -نماینده مجلس شورای اسالمی 

سازمان  -اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری
 مدیریت و برنامه ریزی

2 98/2/23 1 3 3 0 0 2 6 

تخصصی به دلیل برگزاری جلسه به صورت 
نمایندگان دستگاههای اجرایی )بنیاد شهید و 

امور ایثارگران،برنامه و بودجه و بانک کشاورزری 
و نماینده مجلس دعوت نشده اند.   غاییبین 

 جلسه: اموراقتصادی و دارایی

 نماینده مجلس-سازمان مدیریت و برنامه ریزی 5 7 0 0 9 9 4 98/2/26 3

 نماینده مجلس-سازمان مدیریت و برنامه ریزی 6 8 0 0 7 7 5 98/3/1 4

5 98/3/4 2 7 7 0 0 9 2 

به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی جهت 
قانون  18بررسی طرحهای حوزه بند لف تبصره 

از نماینده مجلس شورای  1397بودجه سال 
اسالمی و نمایندگان دستگاههای اجرایی )بنیاد 

ایثارگران،کمیته امداد ، امور شهید و امور 
 اقتصادی و دارایی ( دعوت بعمل نیامده است

6 98/3/22 4 16 16 0 0 11 3  

 میراث فرهنگی 7 6 0 0 22 22 5 98/4/16 7

8 98/4/22 3 13 13 0 0 9 2 

به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی جهت 
قانون  18بررسی طرحهای حوزه بند لف تبصره 

ازنمایندگان دستگاههای  1397بودجه سال 
اجرایی )بنیاد شهید و امور ایثارگران،سازمان 

 مدیریت و برنامه ریزی ( دعوت بعمل نیامده است 

9 98/5/31 1 3 3 0 0 14 0 - 

10 98/5/31 1 3 3 0 0 14 0 - 

11 98/5/31 1 3 3 0 0 14 0 - 

12 98/6/1 1 3 3 0 0 14 0 - 

13 98/6/1 1 2 2 0 0 14 0 - 

14 98/6/5 1 4 4 0 0 14 0 - 

15 98/6/6 1 4 4 0 0 14 0 - 

 نماینده مجلس -سازمان برنامه و بودجه 5 7 0 0 20 20 5 98/6/12 16
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ف
ردی

 

 

تاریخ 

برگزاری 

 جلسه

تعداد 

 ردستو

 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 

دالیل عدم از 

 اجرای مصوبه

مدیران 

حاضر در 

 جلسه

نمایندگان 

دستگاه 

 اجرایی 

17 98/6/21 1 10 10 0 0 6 2 

به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی 

نمایندگان دستگاههای اجرایی )بنیاد شهید و 
اموراقتصادی و دارایی ،برنامه و امور ایثارگران، 

بودجه ،راه و شهرسازی،بانک کشاورزی و نماینده 
 مجلس دعوت نشده اند.

18 98/7/2 4 11 11 0 0 4 7 
معاون هماهنگی  -سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 نماینده مجلس-اموراقتصادی استاندار 

19 98/7/7 3 18 18 0 0 3 6 

صورت تخصصی به دلیل برگزاری جلسه به 

نمایندگان دستگاههای اجرایی )راه و شهرسازی، 
دعوت نشده اند.   غاییبین جلسه: برنامه و 

-نماینده مجلس-صنعت،معدن و تجارت-بودجه
 استاندار 

 نماینده مجلس-سازمان مدیریت و برنامه ریزی 5 7 0 0 15 15 6 98/8/11 20

21 98/9/6 5 8 8 0 0 6 3 

جلسه به صورت تخصصی به دلیل برگزاری 
نمایندگان دستگاههای اجرایی )بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، اموراقتصادی و دارایی ،برنامه و 
بودجه ،راه و شهرسازی و نماینده مجلس دعوت 

 نشده اند.   غایبین جلسه:نماینده مجلس

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 5 7 0 0 14 14 5 98/11/5 22

23 98/12/3 2 16 16 0 0 9 0 

به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی 
نمایندگان دستگاههای اجرایی )بنیاد شهید و 

امور ایثارگران، برنامه و بودجه ،راه و 
شهرسازی،کمیته امداد و نماینده مجلس دعوت 

 نشده اند.

    0 0 213 213 71 مجموع
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 یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصادصورتجلسه های  :  پنجم بخش 

 
 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 5/2/98 1

 دستور جلسه:

  ر ی( توسط دبیمشاغل خانگ  ر،یفراگ  ،یریو عشا  ییروستا  داری)پاییاعتبارات اشتغالزا  تیوضع  نیگزارش آخر  -1 
 کارگروه 

ا  یکل آموزش فن  ریگزارش مد-2 رابطه با آخر یوحرفه  حوزه شورا   افتهیاقدامات انجام  نیاستان در    یدر 
 مهارت استان  

   انیدانشجو یدر رابطه با آموزش مهارت آموز یلیدانشگاه محقق اردب سیگزارش رئ-3

    SCDمرکز   جادیدر رابطه با صدور مجوز وا  یدانشگاه آزاد اسالم سیگزارش رئ-4
 (قهیدق  5)  فهیسربازان وظ  یدرخصوص مهارت آموز  یانتظام  یرویگزارش فرمانده ن-5
  تیومراکز اصالح و ترب انیدر رابطه با آموزش زندان  ینیکل امور زندانها واقدامات تام ریمد گزارش-6
 (قهیدق  5مهارت وکارودانش  ) رانیکل آموزش و پرورش استان درخصوص ا ریگزارش مد-7
و حرفه   یسازمان آموزش فن سیو رئ  ریدکتر پاک سرشت معاون محترم وز یجناب آقا  اناتیاستفاده از ب-8
 (قهیدق  15کشور ) یا

اردب  یاستفاده از رهنمودها-9  (قهیدق  15)   لیاستاندار محترم 

 متن مذاکرات:

 جلسه: مصوبات

استان    یو حرفه ا  یفن  یمهارت  یتوسعه آموزش ها یاستاندار محترم مقرر شد سند راهبرد  دیبه تاک  تیبا عنا-1
افق  اردب دانشگاه  تیبا محور  1400تا  ا  یاداره کل آموزش فن  یریو به دب یلیمحقق  و مشارکت    یو حرفه 

 ارائه گردد.  و  هیمرتبط ته یدستگاهها رینور، آموزش و پرورش و سا امیدانشگاه آزاد ،پ
دار آموزش    تیدو حوزه اولو ای  کی نییاستان و تع  یو حرفه ا  یاداره کل آموزش فن یریگیبا پ دیمقرر گرد-2  
کشور و استاندار محترم   یو حرفه ا  یسازمان آموزش فن استیر نیمابیتفاهم نامه ف میبا تنظ یو حرفه ا یفن

نهادها  یگذار  هیسرما در تمام  کدام  یآموزش  یمشترک  ج 50)هر    یمهارت   یتوسعه آموزش ها  هتدرصد( 
 .دیعمل آ دارند به یکار و توسعه اقتصاد یرویدر توسعه ن  یاستان که نقش اساس

  جلسه: غایبین

 یو توسعه منابع استاندار یامور اقتصاد  هماهنگی  معاون–  یراه و شهرساز-  یاسالم یمجلس شورا ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری و توسعه یمعاون امور اقتصاد 23/2/98 2

 دستور جلسه:

 1400استان تا افق   یوحرفه ا یفن  یمهارت  یتوسعه آموزشها  یسند راهبرد  هینحوه ته  حیتشر

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

 یدستگاهها  دیمقرر گرد یآموزش ومهارت  یازهاین  ییمورد نظر در بحث شناسا  یفرمها حیبا توجه به تشر-1
فرم  ینسبت به بررس ،یمهارت آموز یررسمیو غ یگذار هیدر بخش سرما یخصوص  یونهادها یدولت  ییاجرا

کارگروه    رخانهیدب بههفته   کیرا ظرف    جهینت  یاقدام ودر صورت  داشتن نظر اصالح( وستیموردنظر )پ یها
اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماع یتخصص وحرفه   یاداره کل آموزش فن نیوهم چن  یاشتغال استان مستقر در 

 .ندیاستان اعالم نما یا
از  یوحرفه ا  یاداره کل آموزش فن  دیمقرر گرد-2 را به   یمورد نظر اصالح یینها لیهفته فا  کیاستان بعد 
 .ندینما  یریگیپ  جهیابالغ و تا حصول نت لیجهت تکم  ییاجرا یدستگاهها هیکل
 یگذار  هیدر بحث صدور مجوز سرما یکه به نوع  یو بخش خصوص  یدولت  ییاجرا یدستگاهها دیمقرر گرد-3

استان در  یآموزش  یازهایباشند نسبت به احصاء ن یم لیدخ  یمهارت آموز  یررسمیدر بخش غ  نیو هم چن
شد اقدام   اهدارسال خو  یکه پس از اعمال نظرات اصالح ییمطابق جدول نها  1400مختلف تا افق   یبخشها

دبExcelو Word  لیرا در قالب فا  جهیو نت اداره کل آموزش    یکارگروه تخصص  رخانهیبه  اشتغال استان و 
 .ندیاعالم نما یو حرفه ا یفن

  جلسه: غایبین

 یبرنامه ها تیوضع  نیآخر یجهت بررس یجلسه به صورت تخصص  یبرگزار  لیبه دل  -یاداره کل راه و شهرساز
  امدهی(دعوت به عمل نثارگران،یو امور ا دیشه  ادی)بنییاجرا  یاز دستگاهها   97قانون بودجه سال    18بند الف تبصره 

 است.                 
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 26/2/98 3

 دستور جلسه:

ابالغ   یوزارت تعاون کارورفاه اجتماع یمقام عال  24/1/98مورخ   7528نامه شماره  حیتشر  -1  در رابطه با 
از توسعه اشتغال   تیموضوع قانون حما التیتسه  انیبا تعهدات متقاض  ریمغا قینامه مواجهه با مصاد وهی»ش

 .«یریو عشا ییدر مناطق روستا داریپا
 .رکارگروهیتوسط دب یریو عشا  ییروستا داریاعتبارات اشتغال پا تیوضع  نیگزارش آخر-2
الف تبصره    نیدرخصوص آخر ییاجرا  یعامل و دستگاهها  یگزارش بانکها-3   18اقدامات در رابطه با بند 

 .1397قانون بودجه سال  
 استاندار محترم    یاستفاده از رهنمودها-4

 

  متن مذاکرات:

 جلسه: مصوبات

ابالغ »ش یوزارت تعاون کارورفاه اجتماع  یمقام عال  24/1/98مورخ    7528شماره نامه  -1 نامه   وهیدر رابطه با 
  داریاشتغال پا  جادیاز توسعه وا تیموضوع قانون حما التیتسه انیبا تعهدات متقاض  ریمغا قیمواجهه با مصاد
استفاده از منابع صندوق توسعه مل یریو عشا ییدرمناطق روستا مورخ    31735نامه شماره  نیچن  و هم «یبا 

 یطرحها یدر رابطه با تمام شمار  یو اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماع  ینیمعاون توسعه کارآفر  25/2/98
  یامور اقتصاد   یمعاون محترم هماهنگ تیبا محور  دیدر سطح شهرستان ها مطرح و مقررگرد یگذار هیسرما

  عامل  بانک–مرتبط    ییاجرا یدستگاهها ندگانی)باحضور نما یستانشهر ارتنظ تهیو توسعه منابع استاندار، کم

  یطرح تمام شمار   یهفته نسبت به اجرا  کیفرمانداران ظرف    تی( به مسئول  اجتماعی  کارورفاه  تعاون  ادارات و
پا  یطرحها نت  یریو عشا  ییروستا  داریحوزه اشتغال  شماره   جهیاقدام و  فرم  به همراه گزارش   2را مطابق 

استاندار  یلیحلت دب  یبه  تخصص  رخانهیو  نما  یکارگروه  اعالم  ا  ندیاشتغال استان  در  معاون    نیکه  رابطه 
 باشند.  یم دهایبازد   یموظف به حضور در تمام  یفرماندار ندهیفرمانداران به عنوان نما

  داریشده ازمحل اعتبارات اشتغال پا  یمعرف یطرحها  یبر کسر  یپست بانک مبن ریمد  حاتیبا توجه به توض-2
  یبه اندازه سهم اشاره شده طرح به بانک مذکور معرف  دیمقرر گرد الیر  اردیلیم  50تا سقف    یریو عشا  ییروستا
 گردد.



ر  یعملکرد شورا                                                                                         68 اردب و توسعه  یزیبرنامه   1398 – لیاستان 

 

 دیشه  ادیسهم بن  یمنابع داخل ییاعتبارات اشتغال زا فیتلک  نییتع  یدر راستا  یجلسه اختصاص  دیمقرر گرد-3
  ییاجرا  یاستاندار و با حضور دستگاهها  عیو توسعه منا  یاموراقتصاد یمعاون هماهنگ  استیبه ر  ثارگرانیوامور ا

 برگزار گردد. یو پارک علم و فناور
به   تیو با عنا یمشاغل خانگ  تیوضع نیاشتغال استان از آخر  یتخصص  رکارگروهیبا توجه به گزارش دب-4

 یرابطه بانکها  نیجذب گردد که در ا عتریاعتبارات مذکور هر چه سر  ماندهیباق  د؛یاستاندار محترم مقرر گرد  دیتاک
به همکار  یالخصوص بانک ها  یعامل عل موظف  تجارت   التیپرداخت تسه  یراستادر    شتریب  یملت و 
 باشند. یمربوطه م

با آخر  یمرتبط و بانکها  ییاجرا  یدستگاهها  ندگانیو نما  رانیبا توجه به گزارش مد-5   نی عامل در رابطه 
 د؛یمقرر گرد  1397قانون بودجه سال    18درخصوص اعتبارات بند »الف« تبصره   افتهیو اقدامات انجام    تیوضع

اعتبارات   یینها  هیتا ابالغ زین  املع  یاقدام و بانکها  طیواجد شرا یطرحها  ینسبت به معرف  ییاجرا  یدستگاهها
از مجرمدارک و م افتیضمن در طرح اقدام و نواقصات طرحها را به   یطرح نسبت به بررس انیستندات الزم 

 التیبر پرداخت تسه یمبن یتعهد  چگونهیه یطرحها ی. ضمنا بررسندیاعالم نما انیصورت شفاف به متقاض
 تا ابالغ اعتبارات به بانک ها ندارد.

بر عدم ابالغ  یاستان مب  یو گردشگر یدست عی،صنایفرهنگ راثیاداره کل م ندهینما  حاتیبا توجه به توض-6
با   دیمقرر گرد  1397قانون بودجه سال  18عامل حوزه بند »الف« تبصره   یبانک ها نیینامه و عدم تع وهیش

استاندار محترم در رابطه با   یامضا اب یو توسعه منابع استاندار نامه ا  یامور اقتصاد  یمعاون هماهنگ تیمحور
تهاعت  فیتکل  نییتع رئ  هیبارات مذکور  ا  سیو به  در  ارسال گردد.که  مربوطه  مد نیسازمان   کل    ریخصوص 
 باشد.  یم  جهیتا حصول نت  یریگیاستان موظف به پ  یدستس و گردشگر  عی،صنا  یفرهنگ راثیم
تاک  تیبا عنا-7 مقرر گرد  دیبه  ا  د؛یاستاندار محترم  محور  یجلسه  اقتصاد  یمعاون هماهنگ  تیبا  و   یامور 

 یو جمبند  فیتکل نییتع  یعامل درراستا  یمربوطه وبانکها  ییاجرا  یتوسعه منابع استاندار و با حضور دستگاهها
 .رددبرگزار گ  1397قانون بودجه سال    18اعتبارات بند »الف« تبصره   یینها
  طی ضوابط و شرا  تیبا رعا  ییرااج  یریو عشا  ییروستا  داریحوزه اشتغال پا دیمقرر شد؛ پس از ابالغ اعتبار جد-8

اشتغال استان   یفن  تهیدر کم  یجهت بررس  ییاجرا یتوسط دستگاهها  دیجد یمندرج در دستورالعمل، طرحها
 یطرحها  یکیزیبه همراه پرونده ف  یابالغ  مهیبرابر سه  1.5اشتغال استان تا   یکارگروه تخصص  رخانهیبه دب
 .ندینما یمعرف

  یر یو عشا  ییروستا داریازمحل اعتبارات اشتغال پا  یدرصد متمرکز کشور  30موضوع سهم   دیمقرر گرد-9
 سهم استان مشخص گردد. قیو مبلغ دق  یریگیکارگروه پ رخانهیتوسط دب

  جلسه: غایبین

الف تبصره   یبرنامه ها  تیوضع  نیآخر  یجهت بررس  یجلسه به صورت تخصص  یبرگزار لیبه دل قانون   18بند 
 است.                  امدهی(دعوت به عمل نثارگران،یو امور ا  دیشه  ادی)بنییاجرا یاز دستگاهها   97بودجه سال  
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 01/3/98 4

 دستور جلسه:

.  ان یو پارس نایبه بانک س  ییشده از محل تفاهم نامه منابع روستا یمعرف یطرحها تیوضع  نیآخر یبررس -1 
 یاستاندار  یو شوراها  ییکل محترم دفتر امور روستا ریتوسط مد

 .یریو عشا ییروستا  داریاشتغال پا التیتسه تیوضع  نیکارگروه از آخر رخانهیگزارش دب-2
و  دیتول رهیزنج یاستان در رابطه با خوشه ها یصنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورز  یگزارش سازمانها-3

 .ازیمورد ن التیتسه

 .یجمهور  استیو مناطق محروم ر  ییمعاون محترم توسعه روستا دیدکتر ام  یآقا اناتیاستفاده از ب-4
 استاندار محترم    یاستفاده از رهنمودها-5

 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

دکتر   یو با توجه به قول مساعد آقا یریو عشا  ییروستا داریاشتغال پا یکشور  یطبق مصوبه کار گروه مل-1
درصد متمرکز  30اعتبارات  دیمقرر گرد  یجمهور  استیو مناطق محروم ر  ییمعاون محترم توسعه روستا دیام

 گردد.  فیتکل نییتع  بانکهانزد  التیمنتظر تسه  یمنابع طرحها  نیتا از محل ا صیبه استانها تخص یکشور
آقا  تیبا عنا  -2 ام یبه قول مساعد جناب  توسعه روستا  دیدکتر  محروم ر ییمعاون محترم    استیو مناطق 

متمم  التیپرداخت تسه  دیمقرر گرد ییمتمم از محل اعتبارات روستا  ازمندین  یدر خصوص طرحها  یجمهور
 یبررس  و ابالغ اعتبارات موصوف توسط کار گروه استان  نیدرصد مبلغ مصوب هر طرح پس از تام  30تا سقف 

 گردد.  یاتیو عمل
آقا  -3 مورد طرح  حس  انیدر  ، قدیشاد )کمپ گردشگر نیحسن و  )مجتمع   یعاطف  یو مرتض  یخیش  ری( 

اعتبار  الیر  اردیلیم 5مبلغ   نای( از محل تفاهم نامه بانک سی)آب معدنیمیرح دالهی( و  یراه نیب یخدمات رفاه
 داده شود. صیفوق الذکر تخص  یهر کدام از طرحها یمتمم برا

داشته    یریچشمگ  شیافزا  95که از سال    نیآرو  دیوح  یآقا ینسبت به اجاره بها طرح گردشگر دیمقرر گرد  -4

 .ردیو مساعدت الزم صورت گ یدگیسازمان مربوطه رس یاست از سو
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پارس  دیمقرر گرد -5 از  یفتح  فهیلط مجرد صومعه و خانم نیرام یآقا التینسبت به پرداخت تسه  انیبانک 
استاندار جهیدر اسرع وقت اقدام و نت  انیمحل تفاهم نامه بانک پارس  .ندیاعالم نما  یرا به 

ابتکار عمل کار گروه تخصص -6 مشکل دار  یطرح ها انیبر دعوت از مجر یاشتغال استان مبن یبا توجه به 
معاون   دیدکتر ام  یآقا  دیبه تاک  تیگذاران موفق به جلسات کار گروه و  با عنا  هیو سرما  نانیکارآفر نیو همچن

  یو اقدام مشابه در تمام  یریفراگجهت   دیمقرر گرد  یجمهور  استیو مناطق محروم ر  ییمحترم توسعه روستا
از طر و  ییروستا داریتوسعه اشتغال پا  یبه کار گروه مل شنهادیبعنوان پ یاستاندار  قیاستانها موضوع مربوطه 

 اعالم گرد. یریعشا
ا  ریشرکت اکس  ندهینما  حاتیبا توجه به توض-7  اهانیگ  دیدر بخش تول  یگذار  هیبر سرما  یمبن  انیرانیگنج 

مبلغ   ییدارو سهم آورده متقاض  الیر  اردیلیم 320  یبانک  التیکه سهم تسه  الیر  اردیلیم 800به    480  یو 
  لی به دل نیوهمچن الیر  اردیلیم  150در سطح استان    ییروستا التیسقف تسه نکهیبوده و نظر برا  الیر اردیلیم

اعتبار مبلغ تسه اقدام مانده است لذا با عنا زین یشده به بانک کشاورز  یمعرف التینبود  به قول مساعد   تیبال 
 التیبر حل مشکل تسه  یبنم یجمهور  استیو مناطق محروم ر  ییمعاون محترم توسعه روستا  دیدکتر ام  یآقا

موضوع از معاون    یریگیطرح نسبت به پ یمجر دیمقرر گرد ییروستاشرکت مذکور از محل اعتبارات متمرکز 
 .  ندیاقدام نما  یجمهور  استیو مناطق محروم ر ییمحترم توسعه روستا

 

  جلسه: غایبین

 یبرنامه ها تیوضع  نیآخر یجهت بررس یجلسه به صورت تخصص  یبرگزار  لیبه دل  -یاداره کل راه و شهرساز
  امدهی(دعوت به عمل نثارگران،یو امور ا دیشه  ادی)بنییاجرا  یاز دستگاهها   97قانون بودجه سال    18بند الف تبصره 

 است.                 
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 4/3/98 5

 دستور جلسه:

الف تبصره   نیدرخصوص آخر ییاجرا  یعامل و دستگاهها  یگزارش بانکها-1    18اقدامات در رابطه با بند 
 .1397قانون بودجه سال  

 استاندار محترم    یاستفاده از رهنمودها-2

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

اعالم آمادگ-1 پذ  یمبن یبانک کشاورز  ریمد یبا توجه به  دستور   یطرحها  یو بررس  رشیبر  گلخانه بنا به 
حوزه   التیازمندتسهین  یطرحها هیکل  ینسبت به معرف یسازمان جهاد کشاورز  دیمقرر گرد یمرکز  تیریمد

 .ندیمااقدام ن  یبانک کشاورز تیریبه مد  1397قانون بوده سال    18گلخانه از محل تبصره  
،    ییاجرا یدستگاهها یاز سو ژهیمستمر و و  یریگیضمن پ  دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیبا عنا-2

استاندار  یبانک ها به بهره   عتریکه سر  ییفعالتر و طرحها  شتر،یب  ییاشتغالزا  یبه طرحها تی،اولو یعامل و 
 رسند داده شود. یم یبردار

عامل به  یطرح به بانکها  یدر بحث معرف  ییرااج  یدستگاهها  دیاستاندار محترم مقرر گرد  دیبا توجه به تاک-3
ا  ندیاقدام نما یصورت  گردد. تیرعا یو سهم شهرستان یکه توازن منطقه 

به حساب مشترک نزد بانکها   یسهم توسعه صندوق مل زیبر عدم وار  یاز بانکها مبن یبا توجه به اعالم بعض-4
الف تبصره   بودجه سال   18از محل بند  ا  دیمقرر گرد1397قانون  امضا  ینامه  استاندار جهت    یبا  شخص 

آقا  یریگیپ برنامه و بودجه  زمانسا  سیو رئ  یجمهور  سیدکتر نوبخت معاون محترم رئ  یموضوع به جناب 
 گردد.  یریگیکشور ارسال و پ

 ازمندین ییروستا  یطرحها ستیل  یساز کسانیو   یجمع بند  دیار محترم مقرر گرداستاند دیبا توجه به تاک-5
 گردد. فیتکل نییتع یاستاندار  تینزد بانکها ظرف دو روز با محور التیتسه

بر ابالغ سهم    یمبن  یوزارت تعاون کارورفاه اجتماع  یمقام عال  3/3/98مورخ    37286با توجه به نامه شماره  -6
استانها مقرر   قیاز طر تیریجهت مد یریو عشا  ییروستا داریدرصد اعتبارات متمرکز اشتغال پا 30استانها از 

 یرا جهت اقدامات بعد جهیاقدام و نت  یمرکز  تیریمد  قیموضوع از طر یریگیعامل نسبت به پ یبانکها دیگرد
 .ندین اعالم نمااشتغال استا یکارگروه تخصص رخانهیو دب یبه استاندار
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الف تبصره    یو بانکها  ییاجرا یدستگاهها دیمقرر گرد-7   1397قانون بودجه سال    18عامل عملکرد حوزه بند 
جهت جمع بند  یشده روزها  هیرا مطابق فرمت ته  یو طرح درجلسات کارگروه تخصص  یپنجشنبه هرهفته 

اعتبارات مذکور  فیتکل نییعشنبه هر هفته تا ت  یروزها  30/15استاندار محترم  ساعت    دیاستان ) که بنا به تاک
 .  ندیاشتغال استان اعالم نما یکارگروه تخصص رخانهیبرگزار خواهد شد( به دب

  جلسه: غایبین

 یبرنامه ها تیوضع  نیآخر یجهت بررس یجلسه به صورت تخصص  یبرگزار  لیبه دل  -یاداره کل راه و شهرساز
  امدهی(دعوت به عمل نثارگران،یو امور ا دیشه  ادی)بنییاجرا  یاز دستگاهها   97قانون بودجه سال    18بند الف تبصره 

 است.                 
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یاقتصادکارگروه 

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 22/3/98 6

 دستور جلسه:

 یو بانکها  ییاجرا یتوسط دستگاهها یریو عشا ییروستا  داریاشتغال پا التیتسه  تیوضع  نیگزارش آخر-1 
 عامل  

 توسط اعضا جلسه    ییاشتغال روستا  یطرحها یرو  شیمشکالت پ یطرح و بررس-2
ب-3 منصور  یاقا  اناتیاستفاده از  کارآفر  یدکتر  توسعه  تعاون کارورفاه    ینیمعاون محترم  اشتغال وزارت  و 

   یاجتماع

 استاندار محترم    یاستفاده از رهنمودها-4

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

 نهیهز شیافزا  لیاستان به دل یریو عشا  ییروستا داریاشتغال پا  یعدم اتمام پروژه ها و طرحهابا توجه به -1
معاون محترم  یدکتر منصور  یطبق قول مساعد جناب آقا  هیمواد اول  زات،یآالت، تجه  نیماش  متیها منجمله ق

از طرحها مقرر   دیسفر به استان و بازد  انیدر جر یو اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماع ینیتوسعه کارآفر
  300کامل مبلغ    یاتمام پروژه و بهره بردار  یسهم استان برا  التیتسه  ازمندیطرح ن  72تعداد   یبرا  دیگرد

 داده شود.  صیتخص  تیاز اعتبارات مرحله پنجم با اولو الیر اردیلیم
  داریعامل از محل اعتبارات اشتغال پا  یشده به بانکها یمصوب ومعرف یطرحها  فیتکل نییدرخصوص تع-2

توسط بانکها، طبق   یاتمام منابع مال لیمذکور به دل یبه طرحها  التیو عدم پرداخت تسه یریوعشا  ییروستا
آقا ن ابالغ در زما  دیگرد  ررو اشتغال مق ینیمعاون محترم توسعه کارآفر  یدکتر منصور یقول مساعد جناب 

طرح   90 فیتکل  نییتع یبرا الیر  اردیلیم  1512مبلغ   یریو عشا ییروستا  داریاعتبارات مرحله پنجم اشتغال پا
 داده شود. صیتخص لیاستان اردب تینزد بانکها با اولو فیبال تکل

و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه    ینیمعاون محترم توسعه کارآفر یدکتر منصور  یطبق قول مساعد جناب آقا-3
استان و بازد  انیدر جر  یاجتماع ا  یاز طرحها  دیسفر به  حما  یگلخانه  شد در جهت  طرحها تیمقرر   یاز 

ا از محل   ژهیاستان به و  یگلخانه  آباد  اشتغال    یکشور  تمرکزدرصد م  30شهرک گلخانه شهرستان پارس 

استا  یا ژهیاعتبار و یریو عشا  ییروستا داریپا  داده شود. صین تخصبه 
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اشتغال    ینیمعاون محترم توسعه کارآفر یدکتر منصور  دیبازد انیطرحها در جر انیبا توجه به اظهارات مجر-4
امکان ب  یمبن عدم  دل  مهیبر  شاغالن به    د یمقرر گرد یاجتماع  نیتام  مهیب  یها  نهیباال بودن هز  لینمودن 

با  یتعاون کارورفاه اجتماع  رتوزا یقبل  یطبق هماهنگ  یریو عشا ییروستا داریاشتغال پا  یطرحها انیمجر
معاف  یاجتماع  نیسازمان تام از  ب  تیکشور  کارورز  ییکارفرما  مهیسهم  قالب طرح  آموختگان    یدر  دانش 

مزا  نیهمچن  یدانشگاه از  استفاده  ب  ایبا  خدمات صندوق  عشا  ییروستا  مهیو  ب  یریو  مشوق  سهم    مهیو 
 یدستگاهها  یمربوطه با هماهنگ  یاجرائ یلعملهاو ضوابط دستورا طیمطابق شرا یاجتماع نیتام ییکارفرما

اقدام نما  ییاجرا  .ندیمربوطه 
و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه    ینیمعاون محترم توسعه کارآفر یدکتر منصور  یجناب آقا  دیبه تاک  تیبا عنا-5

 طیدر مح یطرح مهارت آموز  لیو پتانس  تیاز ظرف لیسطح استان اردب یصنف  یواحدها  دیمقرر گرد  یاجتماع
ا یاداره کل آموزش فن  یکسب و کار با هماهنگ  یواقع و  یریگیپ یاجتماع نیتام  سازماناستان و  یو حرفه 
 .ندیآن استفاده نما یقانون  یو مشوقها ایازمز

و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه    ینیمعاون محترم توسعه کارآفر یدکتر منصور  یجناب آقا  دیبه تاک  تیبا عنا-6
عملکرد مناسب استان اردب  یمبن یاجتماع اجرا  لیبر  و  ییروستا  داریاز توسعه اشتغال پا  تیقانون حما یدر 

مقرر شد  یکشور  یبه عنوان الگو  تانعملکرد اس یلیگزارش تفص  هیته  شنهادیو پ  ییدرمناطق روستا  یریعشا
  یو وزارت تعاون کارورفاه اجتماع   یو توسط استاندار هیکارگروه اشتغال استان ته  رخانهیکور توسط دبگزارش مذ

 ارسال گردد.  یمحترم جمهور  استیبه نهاد ر
 دیتول  تیبا موضوع فعال یصادق عبدل  یآقا  انیرانیا  هیعامل شرکت توسعه تجارت آت  ریمد حیبا توجه به توض-7

از تسه یآب معدن  یو بسته بند ( در رابطه با عدم کفاف یبانک مل تیبه عامل  ریاشتغال فراگ التی) بهره مند 
به  تیطرح و با عنا لیآن عدم تکم بعها و به ت متیق 97در سال  یجهش  شیافزا لیبه دل یافتیدر التیتسه

  یفاه اجتماع و اشتغال وزارت تعاون ،کار و ر  ینیمعاون محترم توسعه کارآفر  یدکتر منصور  یقول مساعد آقا
پ  تیریمد  قیاز طر  الیر  ونیلیم  40000متمم شرکت مذکور به مبلغ   التیدرخواست تسه  یریگیدر رابطه با 

و اشتغال وزارت   ینیبه معاون محترم توسعه کارآفر یاقدامات بعد  تموضوع جه  دیمقرر گرد  یکشور  یبانک مل
 اعالم گردد.  یتعاون کارورفاه اجتماع

 یاستان مبن  یریو عشا ییروستا داریاشتغال پا  یموضوع نظارت بر طرحها  تیو حساس  تیبا توجه به اهم-8
اجرا کنترل  و  رصد  مقرر گرد  یبر  طرحها  صاحبان  توسط  جد  دیتعهدات  به  ازسو   تیموضوع  مستمر    یو 
نظارت   یها  تهیکم  لبکارگروه در قا رخانهیو دب یعامل استاندار  ی، بانکها ییاجرا یفرمانداران ، دستگاهها

به صورت مرتب و مستمر به دب  جیو نتا  یریگیپ یو شهرستان یاستان کارگروه کتبا در   رخانهینظارت مربوطه 
 شده جدول خالصه اطالعات طرح گزارش گردد. لیو تکم  1قالب فرم شماره 

آقا شنهادیبنا به پ-9 واشتغال وزارت تعاون کارورفاه   ینیمعاون محترم توسعه کارآفر  یدکتر منصور یجناب 

اختصاص  یاجتماع شد برنامه  ته  یمقرر  اشتغال واقتصاد  میو تنظ  هیموضوع  شهرستانها   یسند توسعه     یدر 
انداز   قالب برنامه ها 10خلخال و کوثر با چشم  و با تع  یساله در  با  یاجرائ  یسهم دستگاهها  نییمشترک 
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اجتماع  یمال  یها  نهیهز  نیتام کارورفاه  تعاون  وزارت  توسط    یفرماندار   ل،یاردب  یاستاندار  ،یبرنامه 
 گردد.  یاتیو عمل  یریگیپ ربطیذ یاجرائ  یدستگاهها ریخلخال و کوثر و سا یشهرستانها

  شهیکوثر و خلخال از جمله طرح کارخانه ش  یشهرستان ها یدر حال اجرا  دیجد  یطرحها  دیمقرر گرد-10
حق   یآالت آقا  راقی دیطرح تول-عوض آذرشب)کوثر( یاقا ینیریطرح جعبه ش-) کوثر(ینوروز  میابراه  یآقا

 ربطیذ  ییاجرا  یهها)کوثر( توسط دستگا  یپور محمد  اریسجاد خشا  یآقا یاط یطرح  کارگاه خ -شناس )کوثر(
الف تبصره    دیاز محل اعتبارات جد  ازیمورد ن  التیجهت اخذ تسه و   ییراهنما 97قانون بودجه سال   18بند 

 .ندیاقدام نما
گرد  رخانهیدب  شنهادیبه پ-11 اشتغال استان مقرر  جابجا  دیکارگروه  نشده    ییموضوع  جذب  اعتبارات  سهم 

معاون    یدکتر منصور یاستان توسط جناب آقا  یریو عشا ییروستا  داریاشتغال پا به سهم یتیحما  ینهادها
 ابالغ گردد.  لیو سهم استان اردب  یریگیو اشتغال پ ینیمحترم توسعه کارآفر

و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه    ینیمعاون محترم توسعه کارآفر  یدکتر منصور  یجناب آقا شنهادیبنا به پ-12
 دیمقرر گرد  دیطرحها و شاغالن جد انیمجر  یآموزش و توانمندساز  ازمندین  یدر خصوص طرحها یاجتماع

اقدامات   انیمتقاض  یرا با هماهنگ یآموزش  یها  یازمندین ستیل  ربطیذ ییاجرا  یدستگاهها احصاء و جهت 
 یریگ میمهارت استان مطرح و تصم  یبا ارسال تا در شورااستان کت  یو حرفه ا  یبه اداره کل آموزش فن یبعد

 گردد.
توسط   یریو عشا  ییروستا داریاشتغال پا یبه طرحها التیپرداخت تسه ندیشدن فرا  یبا توجه به طوالن-13

عامل   یمصوب مقرر شد بانکها التیمبلغ تسه  شیبه افزا  ازیطرحهاو ن یها  نهیهز  شیعامل و افزا یبانکها
روستا طوالن  ییاشتغال  ب  یاز  پرداخت تسه  یبررس  ندیفرا  یمورد  ینمودن  ن  یخوددار  التیو  به   یازیتا 

 متمم نباشد. التیتسه
آقا-14 قول مساعد جناب  منصور یبنا به  کارآفر  یدکتر  توسعه  تعاون    ینیمعاون محترم  و اشتغال وزارت 

 دی، کوثر و خلخال مقرر گرد  لیشهرستان اردب  ییروستا  اشتغال یاز طرحها دیبازد  انیدر جر  یکارورفاه اجتماع
فر ییاز سه طرح موفق اشتغال روستا تیحما  یبرا   انیآقا  رزهلندی  گلخانه –(لیدبزاده )ار یچراغعل دونی: 

در مجموع مبلغ  الیر  ونیلیم  1500هر کدام مبلغ    ی)شهرستان خلخال( برایردیو قربان خداو  یعارف فرهود
کامل   یو راه انداز لیتکم یمتمم برا التیاستان تسه دیام ینیصندوق کارآفر  تیبه عامل الیر  ونیلیم  4500

 و به استان ابالغ گردد.    صیتخص  یطرح توسط وزارت تعاون کارو رفاه اجتماع
  یروستا   نیساسان آذرخش در شهرستان خلخال بخش هشتچ  یآقا  یبافیدرخصوص طرح دوم مجتمع قال-15

  98/ 30/3مورخ    یریو عشا  ییروستا  داریاشتغال پا یفن تهیطرح مذکور در جلسه نهم کم  نکهیدمدل با توجه به ا
 دهیگرد یمعرف  یشاورزمحمد رضا آذرخش به بانک ک  یطرح قبال بنام آقا نکهیا لیلکن به دل  دهیمصوب گرد
به دال ارائه مدارک ومستندات مورد ن لیو بنا  قول مساعد    دهیبانک عودت گرد  یاز سو  ازیعدم  است طبق 

آقا قال  دیمقرر گرد  یدکتر منصور یجناب  دوم مجتمع  دل یبافیطرح  از جمله    نکهیا لیشهرستان خلخال به 
صورت قبول و در  فیآذرخش در سامانه کارا تعر  نساسا  یباشد بنام آقا  یمنطقه م رگذاریمهم و تاث یطرح ها
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  یبانک کشاورز   تیبه عامل الیر اردیلیم  60به عنوان طرح دوم با مبلغ   شیرایطرح در سامانه و امکان اجازه و
 گردد. یاستان معرف دیام ینیصندوق کارآفر ای

و اشتغال وزارت تعاون    ینیمعاون محترم توسعه کارآفر یدکتر منصور  یبه قول مساعد جناب آقا  تیبا عنا-16
اردب  انیدر جر  یکارورفاه اجتماع ن  یریگیبر پ  یمبن  لیسفر به استان  و پرداخت    یبررس  یبرا  ازیاعتبار مورد 

از تسه  یطرحها  ارانهی  برخانهید  قیموضوع از طر  دیمقرر گرد  ربطیاز مراجع ذ  ریاشتغال فراگ  التیبهره مند 
 گردد.  یریگیاشتغال استان پ یکارگروه تخصص

  جلسه: غایبین

 یبرنامه ها تیوضع  نیآخر یجهت بررس یجلسه به صورت تخصص  یبرگزار  لیبه دل  -یاداره کل راه و شهرساز
  امدهی(دعوت به عمل نثارگران،یو امور ا دیشه  ادی)بنییاجرا  یاز دستگاهها   97قانون بودجه سال    18بند الف تبصره 

 است.                 
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 16/4/98 7

 دستور جلسه:

الف   نیدرخصوص آخر ییاجرا  یعامل و دستگاهها  یگزارش بانکها-1  اقدامات و عملکرد در رابطه با بند 
 1397قانون بودجه سال    18تبصره 

 کارگروه   ریتوسط دب  یریو عشا یروستا داریاشتغال پا التیتسه تیوضع  نیگزارش آخر-2
 نتیدر قالب پاور پو  یاد دانشگاهزنان سرپرست خانواده توسط جه  یاقتصاد یطرح توانمندساز  یمعرف-3
و اشتغال وزارت تعاون ،کار و  ینیمعاون محترم توسعه کار آفر  11/4/98مورخ    62795طرح نامه شماره   -4

اعتبارات سال جار یرفاه اجتماع ابالغ  توسعه تعاون و رفاه    یبانکها تیبه عامل یمشاغل خانگ یدر رابطه با 
 کارگران 

 استاندار محترم    یاستفاده از رهنمودها-5

 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

 مصوبات جلسه: 
کل کشور توسط    1398ماده واحده قانون بودجه سال    18بند)الف( تبصره   ینامه اجرا  نییآ  حیباتوجه به تشر-1
مقرر گرد  دیبه تاک  تیکارگروه و با عنا  ریدب پ ییاجرا  یدستگاهها  دیاستاندار محترم  برنامه   یریگینسبت به 
اقد نییآ  3حوزه مربوطه )موضوع ماده   دیتول  .ندیاعالم نما  عتریرا هر چه سر  جهیو نت  امنامه( از وزارت متبوع 
مشکلدار با   یطرحها یپنجره واحد اشتغال درخصوص بررس  دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیبا عنا-2

مجددا     ی، بانک عامل و متقاض  ییو با حضور دستگاه اجرا  یاستاندار  یامور اقتصاد  یمعاون هماهنگ تیمحور
 گردد.  لیفعال و تشک

از جمله توسعه تعاون و پست بانک مبن  یبعض حاتیهار نظر و توضبا توجه به اظ -3 بر عدم ابالغ   یاز بانکها 
از محل بند )الف( تبصره  رشینامه پذ  وهیاعتبارات و ش   ینامه ا   دیمقرر گرد  1397قانون بودجه سال    18طرح 

آقا ال استان )ناظر و اشتغ یتخصص گروهدر کار یاسالم یمجلس شورا ندهینما یدکتر خالق  یبا امضاء جناب 

و هم چن اعتبارات مذکور به مراجع باالتر ته  یریگیبا امضا استاندار محترم در رابطه با پ  نیعضو(  و   هیابالغ 
 ارسال گردد.
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ابالغ اعتبارات به مبلغ  یپست بانک مبن ریبا توجه به اظهارات مد-4 ازمحل اعتبارات بند  الیر اردیلیم 66بر 
 یدستگاهها  یطرح از سو  یتا سقف دو برابر اعتبارات ابالغ  دیمقرر گرد  1397قانون بودجه سال    18الف تبصره 

 صیمدارک اقدام تا به محض تخص لیتکم و  یبررس یتفاهم نامه با پست بانک( در راستا یامر )دارا یمتول
 بانک عامل پرداخت گردد. یاعتبارات از سو

تاک  تینابا ع-5 مبن  دیبه  اهم  یاستاندار محترم   یموضوعات مطرح شده در جلسات کارگروه تخصص  تیبر 
 .ابندیعامل شخصا در جلسات حضور  یدستگاهها و بانکها رانیمنبعد مد  دیاشتغال استان مقرر گرد

  یوراقتصاد ام  یمعاون هماهنگ تیبا محور  یجلسه کارشناس  دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیبا عنا-6
 یکارگروه در رابطه با احصا واستخراج برنامه ها و طرحها  رخانهیودب  ییاجرا  یاستاندار و با حضور دستگاهها

الف تبصره   ییاجرا  یدستگاهها درحوزه بند  س  18مربوطه  و نت 1397 القانون بودجه  جلسه در   جهیبرگزار 
 اشتغال استان گزارش گردد. یجلسات کارگروه تخصص

  یو اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماع   ینیمعاون محترم توسعه کارآفر  11/4/98مورخ    62795نامه شماره  -7
اعتبارات سال  ابالغ  عامل یمشاغل خانگ  1398در رابطه با  ( و الیر  اردیلیم  29توسعه تعاون)  یبانکها تیبه 

بر عدم ابالغ   یمذکور مبن یندگان بانکهاینما حاتیمطرح و با توجه به توض( الیر  اردیلیم 29رفاه کارگران )
از طر  یریگیبانکها در استان نسبت به پ تیریمد  د؛یمقرر گرد  یمرکز تیریمد  یاعتبارات از سو  قیموضوع 

 .ندیاعالم نما  یکارگروه و استاندار  رخانهیرا به دب  جهیاقدام و نت یمرکز تیریمد
 دیمقرر گرد یزنان سرپرست خانوار« توسط جهاد دانشگاه  یاقتصاد  ی» طرح توانمندساز  حیبا توجه به تشر-8

،    یجهاد دانشگاه ندگانیاستاندار و با حضور نما یامور اقتصاد  یمعاون هماهنگ تیبا محور یجلسه اختصاص
اداره کل تع یمشاغل خانگ  رخانهیمرتبط و دب  ییاجرا  یدستگاهها در جهت   یعکارورفاه اجتما اونمستقر در 

 هدفمند طرح برگزار گردد. تیهدا
تاک  تیبا عنا-9 الف تبصره    یکارگروه بررس  یاز جلسات بعد  دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه  قانون  18بند 

ثابت جلسات اقدام    یمسائل و مشکالت واحدها یریگیپ نیو هم چن  1397بودجه سال   راکد به عنوان دستور 
از  ییاجرا یو دستگاهها   یدست  عی،صنایفرهنگ راثیم-صنعت،معدن و تجارت-یجمله )جهاد کشاورزمربوط 
کارگروه   رخانهیراکد و ارسال به دب ی( ضمن احصاء مسائل و مشکالت طرحهایصنعت  یشهرکها  ،یو گردشگر

 .ندیگزارش نما ی،در جلسات بعد
کارگروه در محل    یجلسه بعد  دیاستان مقرر گرد یاعضا کارگروه با پارک علم و فناور  ییبه منظور آشنا-10

 استان برگزار گردد. یپارک علم و فناور
الف تبصره    تیوضع نیبر گزارش آخر  یاستاندار محترم مبن  دیبا توجه به تاک-11 قانون بودجه سال   18بند 

مشکالت طرحها 1397 مسائل و  جلسات بعد  یو  در  گرد  یراکد  و  ییاجرا  یدستگاهها  د؛یکارگروه مقرر 
ادار  یعامل آمار و عملکرد حوزه ها  یبانکها مستمر و مداوم به  را به صورت  کل تعاون کارورفاه   همربوطه 

 .ندیاشتغال استان ارسال نما یکارگروه تخصص رخانهیبه عنوان دب  یاجتماع
 یشده به بانکها یمعرف  یریو عشا ییتاروس  داریاشتغال پا التیتسه  انیدرخصوص عدم مراجعه متقاض-12

جهت   انیروزه نسبت به متقاض  10 یعامل ضمن مهلت کتب یو بانکها  یبخش یدستگاهها د؛یعامل مقرر گرد
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ایمصوب اقدام در غ التیتسه  فیتکل نیینواقصات پرونده و تع لیمراجعه به بانک و تکم بانک مجاز   نصورتیر 
 باشد.  یدر سامانه کارا م یو عودت به متقاض یبررس  ندیبه حذف طرح از فرا

  یو اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماع   ینیمعاون محترم توسعه کارآفر  3/4/98مورخ    57778نامه شماره  -13
هستند    یلینابع تکمم  ازمندیکه ن  ییتمام اشتغال روستا  مهین یطرحها  ازیمنابع مورد ن زانیدرخصوص احصاء م

حداکثر  ییعامل اشتغال روستا  یو بانکها ییاجرا یدستگاهها  د؛یاستاندار محترم مقرر گرد  دیمطرح و با تاک
 یدرصد برا 30حداکثر  شیمتمم با افزا التیتسه  ازمندین  یطرحها ستینسبت به احصا ل ندهیروز آ 3ظرف  

اقدام و نت طرح  دب  جهیهر  اکسل به  واعالم به   یکارگروه اشتغال استان جهت جمع بند  رخانهیدر قالب فرم 
  یمنابع مال  زانیعدم اعالم م یبعد  تیمسئول  نصورتیا ریدرغ ندینما  سالاشتغال کشور ار  یعال  یشورا رخانهیدب

 باشد. یعامل م یو بانک ها  ییبه عهده دستگاه اجرا ییروستا یمتمم طرحها التیتسه
اشتغال روستا  دیکبا تا-14 اعتبار  کارآفر  ییاستاندار محترم درخصوص  استان به   دیام  ینیموجود در صندوق 

گرد  الیر  اردیلیم 200مبلغ   اقتصاد  د؛یمقرر  امور  ن  یطرحها  ستیل  یاستاندار  یمعاون محترم   ازمندیراکد 
اشتغال استان ضمن ثبت  کارگروه  رخانهیدب  یآماده و با همکار 17/4/98استان را حداکثر تا مورخ    التیتسه

روستا اعتبار  محل  از  سامانه کارا  کارآفر  ییدر  صندوق  دال  یمعرف  دیام  ینیبه  به  شد  مقرر  ضمنا    لی گردد 
ثابت و در گردش   توامان  التیتسه ازمندین یدر گردش فقط طرحها  هیصرف سرما یطرحها  رشیپذ تیممنوع
 گردد. یمعرف
 د؛یمقرر گرد یی( ارسال طرح در سامانه کارا از قسمت اشتغال روستانکی)لتمیشدن آ رفعالیدرخصوص غ-15

و اشتغال وزارت   ینیمعاون محترم توسعه کارآفر  یدکتر منصور  یاستاندار محترم موضوع را با اقا  یشخص آقا
 کارا فعال گردد.  انهسام یاستان به صورت مورد یحهاطر یمذاکره و برا  یتعاون کارورفاه اجتماع

  21 دیو با اشتغال جد  الیر ونیلیم  32893دام سبالن به مبلغ   کین یشرکت تعاون التیدرخواست تسه-16
اردب شهرستان  واقع در  گاو ش  یروستا  لینفر  طرح پرورش  صنعت  یاصالح نژاد  یریگورادل با  صورت   یبه 

پذ کارآفر  یو معرف  رشیمطرح و ضمن موافقت با  پا  اتازمحل اعتبار  دیام ینیبه بانک صندوق    داریاشتغال 
از فراگ  شیرایکارگروه ضمن مکاتبه و رخانهیمقرر شد، دب  ییروستا در سامانه کارا و نسبت  ییبه روستا  ریطرح 

 .ندیمادر سامانه کارا اقدام ن دییطرح به بانک مذکور در صورت تا یبه معرف
 اردیلیم  20به مبلغ    قیصد یآقا  یعامل ری)آچاک( به مد  ریشرکت گلدشت سبالن ن التیدرخواست تسه-17

مطرح و ضمن موافقت با  یلبن  یو فرآورده ها ریش  دیبا طرح تول  رینفر واقع در شهرستان ن 13با اشتغال   الیر
پا  رشیپذ از محل اعتبارات اشتغال  شد؛ د  یریو عشا ییروستا  داریطرح  کارگروه استان ضمن    رخانهیبمقرر 

از فراگ شیرایمکاتبه با و  دیام  ینیطرح به صندوق کارآفر یدر سامانه کارا نسبت به معرف  ییبه روستا  ریطرح 
 .  ندیدر سامانه کارا اقدام نما دییدر صورت تا

نفر واقع    20با اشتغال    الیر اردیلیم  30قطعات تراکتور به مبلغ    دیتول  یفتح  یلع  یآقا  التیدرخواست تسه-18

طرح مقرر شد  رشیمطرح و ضمن موافقت با پذ  ییاز محل اعتبار اشتغال روستا  ریشهرستان ن یصنعت هیدر ناح
معرف بتطرح در سامانه کارا نس شیرایکارگروه استان ضمن مکاتبه و  رخانهیدب طرح مذکور به صندوق  یبه 

 .ندیسامانه کارا اقدام نما ددرییو تا ضیرایدرصورت و دیام  ینیکارآفر
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با موضوع   انیطلسچ وانیک یآقا تیریبهشت جوشان چشمه به مد سیشرکت تند التیدرخواست تسه-19
 یهرک تخصصنفر واقع در ش 66و با اشتغال   الیر اردیلیم  100به مبلغ  یآب معدن  یو بسته بند دیتول تیفعال

از محل اعتبارات اشتغال    رشیمطرح و ضمن موافقت با پذ  ریآب شهرستان ن مذکور  و  ییروستا داریپاطرح 
شد؛ ضمن ثبت طرح مذکور در سامانه کارا و انجام و یریعشا به بانک   شیرایمقرر  ها و اصالحات مربوطه؛ 

ابالغ اعتبارمرحله پنجم اشتغال روستا یمعرف  یکشاورز و  رشیپذ  تیبه بانک مذبور، تا در اولو  ییودر صورت 
به و التیو پرداخت تسه  رشی. پذ  ردیپرداخت قرار گ اعتبار   دییو تا شیرایمنوط  الزم درسامانه کارا و ابالغ 
 باشد. یمرحله پنجم م

 یطرح هتل گردشگر  التیمبلغ تسه  پست بانک استان درخصوص کاهش  ریمد  حاتیبا توجه به توض-20
اتمام منابع   لیبدل  الیر  اردیلیم30به   الیر  اردیلیم  60در شهرستان خلخال، از    یدیاله ام  نیع  یبنام اقا  یمتقاض

استان نسبت به  یو گردشگر  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیمطرح و مقرر شد؛ اداره کل م  ییاشتغال روستا  یمال
نسبت  زین رخانهیکارگروه اشتغال استان اقدام تا دب  رخانهیطرح مذکور به دب التیکاهش مبلغ تسه یاعالم کتب

 .دیبه مکاتبه با پست بانک اقدام نما
استان از محل   یستیاستاندار محترم در خصوص عدم جذب اعتبارات مربوط به  اداره کل  بهز شنهادیبه پ-21

پا شد؛ ط   یریوعشا  ییروستا  داریاعتبارات اشتغال  ا  یمقرر  تعاون    ینامه  به وزارت  استاندار محترم  امضا  با 
اعتبارات اشتغال پا  شنهادیپ  یکارورفاه اجتماع در  انیاستان به کارفرما  یستیکل بهز  رهادا ییروستا داریگردد 

 و پرداخت گردد.  بیتصو  ازیمورد ن  التیدر قالب تسه  یستیتحت پوشش بهز  انیقبال جذب و استخدام مددجو
شد؛ اطالع رسان -22 تحت پوشش    انیمتقاض  رشیپذ  یاستان برا  یتیحما  یتوسط نهادها  یمقتض  یمقرر 

 .ردیانجام گ  ییاز محل اعتبارات اشتتغال روستا التیتسه  ازمندین

  جلسه: غایبین

 یبرنامه ها تیوضع  نیآخر یجهت بررس یجلسه به صورت تخصص  یبرگزار  لیبه دل  -یاداره کل راه و شهرساز
  امدهی(دعوت به عمل نثارگران،یو امور ا دیشه  ادی)بنییاجرا  یاز دستگاهها   97قانون بودجه سال    18بند الف تبصره 

 است.                 
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یاقتصادکارگروه 

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 22/4/98 8

 دستور جلسه:

  
اقدامات وعملکرد دررابطه با بند الف تبصره   نیدرخصوص آخر  ییاجرا  یعامل و دستگاهها یگزارش بانکها-1

 1397قانون بودجه سال    18
- کار یواقع طیدر مح یفعال بازار کار) طرح مهارت آموز  یاستهایکارگروه در رابطه با س  رخانهیگزارش دب-2
 (یرح کارورزط 
 استاندار محترم    یاستفاده از رهنمودها-3

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

 مصوبات جلسه: 
الف    التیتسه تیقرارداد عامل یدارا  یبانکها  دیاستاندار محترم مقرر گرد  دیبه تاک  تیبا عنا-1 از محل بند 

  انیمدارک و مستندات الزم از مجر  افتیاعتبارات ضمن در  یینها  هیتا ابالغ  1397قانون بودجه سال    18تبصره 
آماده تا بمحض تخص  یشده به بانک، نسبت به بررس یمعرف  یطرحها اقدام و  راستا   صیطرح    یاعتبار در 

ضمنا بررسندیاقدام نما  التیپرداخت تسه پرداخت تسه  یمبن  یتعهد  چگونهیطرحها ه  ی.  ابالغ   التیبر  تا 
ا  کند. ینم  جابیاعتبارات به بانکها 

مسائل و مشکالت   ینجره واحد اشتغال جهت بررسجلسات پ د؛یاستاندار محترم مقرر گرد دیبا توجه به تاک-2
الف تبصره  یمعرف یطرحها معاون محترم  تیبا محور  1397قانون بودجه سال   18شده از محل اعتبارات بند 
 گردد.  لیتشک  املع یو بانکها  ییاجرا یاستاندار و با حضور دستگاهها  یامور اقتصاد  یهماهنگ

الف تبصره  یبه کارتابل کارگروه مل)ارجاع شده یمل  یطرحها  د؛یمقرر گرد-3 قانون بودجه  18(در حوزه بند 
  جه یو اعالم نت  یریگیپ  ژهیو و یعامل به صورت جد  یامر و بانکها یمتول یدستگاهها یاز سو  1397سال 
 گردد.

پرونده   لیطرحها جهت تکم  انیاز مجر  یبر عدم مراجعه برخ  یعامل مبن یبانکها  رانیبا توجه به گزارش مد-4
 یارتباط تنگاتنگ با بانکها یضمن برقرار ندیبه عنوان مالک فرا  ییاجرا یدستگاهها  د؛یمقرر گرد یالتیتسه
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عامل اقدام و در صورت عدم   بانکبه  انیموضوع جهت مراجعه متقاض یریگیو پ  یعامل نسبت به اطالع رسان
 .ندینما فیتکل  نییبانک تع  یمراجعه با هماهنگ

و  یشده را بررس یمعرف  یزمان ممکن طرحها  نیدر کمتر  شتریعامل با دقت نظر ب  یبانکها د؛یمقرر گرد-5
 .ندینما عیتسر  زین التیدرجهت پرداخت تسه

ابالغ ش یبانک توسعه استان مبن ریمد حاتیبا توجه به توض-6 طرح ازمحل اعتبارات  رشینامه پذ وهیبر عدم 
الف تبصره   پ  د؛یگرد  مقرر  1397قانون بودجه سال  18بند  از مد  یریگیبانک مذبور نسبت به   تیریموضوع 

 .ندیکارگروه اعالم نما رخانهیو دب یرا به استاندار  جهیاقدام و نت یمرکز
الف تبصره    یبانک توسعه تعاون مبن  ریمد  حاتیبه توض  تیبا عنا-7 ازمحل اعتبارات بند  اعتبار  ابالغ    18بر 

سال  معرف  یسازمان جهاد کشاورز  د؛یمقرر گرد  یدر بخش کشاروز 1397قانون بودجه    یاستان نسبت به 
 .ندینما  قداما یابالغ هیتا سقف دو برابر سهم  یتعاون  یطرحها  تیبااولو  طیواجد شرا یطرحها

الف    التیو پرداخت تسه  ی، بررس  رشیبانک سپه جهت پذ  ریبا توجه به اعالم مد-8 ازمحل اعتبارات بند 
  ینسبت به معرف   تیقرارداد عامل یدارا ییاجرا یدستگاهها  د؛یمقرر گرد  1397قانون بودجه سال    18تبصره  

 .ندیاعالم نما رگروهکا  رخانهیو دب  یرا به استاندار  جهیاقدام و نت الیر اردیلیم  150طرح تا سقف 
سه روز آ یاداره کل راه و شهرساز  دیقرر گردم-9 در محدوده شهر که مالک آن    ینیهر زم ندهیاستان ظرف 

را که م  یمسکن و شهرساز  ایبا دولت   درآن مسکن احداث و تول  یبوده  و به   ییرا شناسا  ندینما  دیتوانند 
 .ندیاعالم نما  یاستاندار

در رابطه با عدم ابالغ تفاهم  یو گردشگر یدست عی، صنا  یفرهنگ راثیکل م  ریمد  حاتیبا توجه به توض-10
الف تبصره    ینامه ها سال  18بند  تاک  تیو با عنا  1397قانون بودجه   د؛یاستاندار محترم مقرر گرد  داتیبه 

 .ندیکارگروه اعالم نما رخانهیو دب یرا به استاندار  جهیو نت  یریگیپ یسازمان مرکز  قیموضوع از طر
 طیدر مح یطرح مهارت آموز تیوضع نیاز آخر یکل تعاون کارورفاه اجتماع  ریارش مدبه گز تیبا عنا-11

طرح مذکور  ندیو مالک فرا  رخانهیاستان به عنوان دب یو حرفه ا  یاداره کل آموزش فن د؛یمقرر گرد  یکار واقع
الخصوص سازمان    یامر عل  یمتول  یبرگزار جلسه با دستگاهها  یاطالع رسان  قیموضوع از طر یریگینسبت به پ

 رخانهیو دب  یرا به استاندار جهیتحقق تعهد انجام شده اقدام و نت  یصنعت، معدن و تجارت ،اتاق اصناف در راستا
اندیاشتغال استان اعالم نما  یکارگروه تخصص خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و   نی. که در 

 طرح مذکور هستند. رخانهیبا دب  یموظف به همکار  اتاق اصناف
اداره کل صنعت معدن و تجارت و اتاق   د؛یمقرر گرد  یکار واقع طیدرمح  یدر خصوص طرح مهارت آموز  -12

 یاصناف و بنگاهها  یمراجعه و ثبت نام گروه ها یتابعه اقدامات الزم را برا یاصناف استان  و شهرستان ها
  ،ی و کارورز  یمهارت آموز  سامانه  یو حرفه ا  یپورتال جامع آموزش فن  ینشان قیز طردر طرح مذکور ا  یاقتصاد

شده در سامانه انجام   ی)صنف( بارگذار یمرکز مهارت آموز یصدور مجوز و جذب داوطلب برا  ندیمطابق فرا

 .ندیاعالم فرما یو حرفه ا یو اداره کل آموزش فن رخانهیهفته به دب کیو گزارش آنرا ظرف  
پا یاستان در جلسه مبن یاجتماع نیکل تام  ریبا توجه به گزارش مد-13 عدم  معاف  یاجرا یداریبر    تی طرح 

موضوع  د؛یمقرر گرد  1398در سال   دیجد  یعدم ابالغ اعتبارو دستورالعمل اجرائ  لیبه دل یدر سال جار  یا مهیب
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  نی به سازمان تام فیکسب تکل جهت  یارورفاه اجتماعاداره کل تعاون ک نیاداره کل مذکور و هم چن یاز سو
 و  اعالم گردد.  یکشور و  وزارت تعاون کارورفاه اجتماع  یاجتماع

  جلسه: غایبین

 یبرنامه ها تیوضع  نیآخر یجهت بررس یجلسه به صورت تخصص  یبرگزار  لیبه دل  -یاداره کل راه و شهرساز
  امدهی(دعوت به عمل نثارگران،یو امور ا دیشه  ادی)بنییاجرا  یاز دستگاهها   97قانون بودجه سال    18بند الف تبصره 

 است.                 
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 شهرستان اصالندوز استاندار 31/05/98 9

 دستور جلسه:

از روند تشک -1  کارگروه   ریکارگروه توسط دب لیذ یها  تهیساختار کم لیارائه گزارش 
 یگذار  هیاشتغال و سرما تهیمصوبات کم  یبررس-2
  استاندار محترم    یاستفاده از رهنمودها-5

 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

از تسه یطرح کارخانه پنبه پاک کن یمجر یدریرضا ح یدرخواست آقا-1   داریاشتغال پا التیاستفاده کننده 
سقف  تیاشتغال تعهد شده با رعا  دیبر کاهش اشتغال تعهد شده مطرح و مقرر گرد یمبن یریوعشا ییروستا

ازا  نهیهز  .ابدیکاهش  الیر  ونیلیم  1500هر نفر    یسرانه اشتغال به 
تاک  تیاصالندوز مطرح و با عنا  یکارگران شهردار  مهیموضوع معوقات حق ب-2 مقرر  دیبه  استاندار محترم 

 .ردیمورد تهاتر قرار گ  یاجتماع  نیکارگران به تام مهیب یبا بده یمتعلق به شهردار  ییمورد شناسا  نیزم  دیگرد
  یکارگران واحدها  مهیب  ستیل  دیمقرر گرد  یاجتماع  نیتام  یاز سو  ییکشاورزان روستا  مهیدر رابطه با قطع ب-3

از طر ارسال   اءیشهرستان اصالندوز اح یفرماندار  قیمورد نظر    یجهت بازرس  یاجتماع نیبه تامو به منظور 
 .ردداستان و شهرستان اعالم گ  یمجدد به اداره کل تعاون کارورفاه اجتماع

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 شهرستان پارس آباد استاندار 31/05/98 10

 دستور جلسه:

 موارد مطروحه  ریو سا  یریو عشا ییروستا  داریاشتغال پا  یمسائل و مشکالت مربوط به طرحها  یبررس-1
  استاندار محترم    یاستفاده از رهنمودها-2

 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

پوشاک به مبلغ  دیطرح تول  ی( مجریمحمود  یپوشاک مغان)آقا الدیم یشرکت تعاون  التیدرخواست تسه-1
وزارت  نیماب یاز محل تفاهم نامه ف  دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیمطرح و با عنا الیر اردیلیم 30

مربوطه    ندیفرا یدر صورت ارائه مدارک و مستندات الزم وط   دیام  ینیو صندوق کارآفر  یتعاون کارورفاه اجتماع
 اقدام گردد.

آرتا ج  ازیموردن  قهیوث نیدر رابطه با مشکل تام-2   مه یآماده و ن  ییغذا  ی)بسته بندرانیتوسط شرکت بهدام 
از محل اعتبارات اشتغال فراگ نشده    التیشده و تاکنون موفق به اخذ تسه یمعرف یبانک مل  به  ریآماده( که 

 گردد.  یریگیپ  یتانداراس  یامور اقتصاد  یمعاون محترم هماهنگ  قیموضوع از طر  دیاند مقرر گرد
آ  یدانشگاه  النیفارغ التحص یدوره کارورز  ییدستورالعمل اجرا حیو تشر حیبه توض تیبا عنا-3   نیی موضوع 

اجرا اقتصاد 71ماده   یینامه  پنج ساله ششم توسعه    یاسالم   یجمهور  یو فرهنگ  یاجتماع ،یقانون برنامه 
اجتماع  ریمد  یاز سو رانیا استفاده ا  یاستان مبن یکل تعاون ،کار و رفاه    انیکارفرما یا  مهیب  فاتیتخف  زبر 

 قیموضوع از طر دیدسال( مقرر گر35)حداکثر سن تا سقف  دیکار جد یروین  یریسال در قبال بکارگ  2حداکثر 
 گردد. یمذکور اطالع رسان  یایدر جهت استفاده از مزا  یو فرماندار  ییاجرا یدستگاهها

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 31/5/98 11

 دستور جلسه:

 بررسی مسائل و مشکالت مربوط به طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری و سایر موارد مطروحه- 
 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

  اشتغال  و  دیتول  از  تیحما جهت  در  و   مطرح ییعطا  عقوبی یآقا  یریش  گاو پرورش  طرح  به  مربوط  مشکل-1

  اشتغال اعتبارات ازمحل شده  پرداخت متیق  ارزان التیتسه  از  نهیبه  و موقع  به  استفاده  جهت نیچن  هم و استان

 و  نموده  عیتسر  التیتسه  ماندهیباق  پرداخت  در(  یکشاورز)  عامل  بانک  دیگرد  مقرر  یریعشا  و  ییروستا  داریپا

 .ندینما  اقدام  وقت اسرع در  طرح  یانداز راه به نسبت حیصح تیریبامد  زین طرح یمجر

 به الیر ونیلیم  5000 مبلغ  به عیما کود کننده  دیتول  حور  پارس شرکت  گردش در هیسرما التیتسه  درخواست-2

  یاجتماع   کارورفاه  تعاون  وزارت  نیماب  یف  نامه تفاهم  اعتبارات  محل از دیگرد مقرر  و  مطرح گردش در  هیسرما  عنوان

 .گردد  اقدام الزم مستندات و مدارک ارائه صورت در دیام ینیکارآفر صندوق و

  گوسفند   دیتول  طرح  یبرا  مقدم دانش  دکتر خانم  تیریمد  به  مغان  دیمروار نیآذ  شرکت  التیتسه درخواست-3

 مرکز در  مستقر انیبن دانش یطرحها جز  مذکور طرح  نکهیا به توجه با و مطرح الیر اردیلیم  20 مبلغ  به زا چندقلو

  ین یکارآفر صندوق  و  یاجتماع  کارورفاه  تعاون  وزارت  نیماب  یف  نامه  تفاهم  اعتبارات  ازمحل دیگرد مقرر  باشد  یم  رشد

 .گردد  اقدام دیام

 

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 فرمانداری شهرستان گرمی استاندار 01/06/98 12

 دستور جلسه:
 مشکالت مربوط به طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری و سایر موارد مطروحهبررسی مسائل و -1

 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

  محل از(  پاشازاده آقای) نامی آویسا  شرکت  بهداشتی شیرآالت  تولید  به  مربوط   تسهیالت  پرداخت  عدم  مشکل-1

 مقرر و امید کارآفرینی صندوق و  اجتماعی  رفاه و ،کار  تعاون  وزارت  مابین  فی  7/12/96  مورخ  241542 نامه تفاهم

 امید  کارآفرینی صندوق  مدیر و  وتجارت صنعت،معدن  سازمان توسط حضوری  بازدید  مشکل  حل راستای در  گردید

  مربوط  تسهیالت برق  تاسیسات ونصب  برداری بهره  پروانه  صدور صورت در  و  انجام  مشترک صورت به طرح  ازمحل

 .گردد  پرداخت فرصت  اولین در  گردش در سرمایه به

  مورخ  241542  مورخ نامه تفاهم  محل  از  آذرآب شرکت  بهداشتی  شیرآالت تولید تسهیالت  پرداخت  عدم  مشکل-2

 الزم تضامین ارائه  عدم دلیل  به امید کارآفرینی  صندوق  و اجتماعی رفاه و ،کار تعاون  وزارت مابین  فی  7/12/96

 در  امید کارآفرینی  صندوق  گردید  مقرر تضامین  بودن  آماده  بر  مبنی   طرح  مجری توضیحات  به  توجه  با و  مطرح

 .نمایند  اقدام تسهیالت  پرداخت به نسبت  وقت اسرع

  نامه تفاهم  ازمحل  شده  معرفی تسهیالت  پیگیری به  نسبت قهرمان  شیرآالت تولید  کارخانه مدیریت گردید مقرر-3

 و  اقدام  7/12/96 مورخ  241542 شماره  به امید کارآفرینی  صندوق و اجتماعی کارورفاه تعاون  وزارت  بین  ما فی

 .نمایند تسریع تسهیالت  پرداخت در  نیز بانک

 

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یاقتصادکارگروه 

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 فرمانداری مشگین شهر استاندار 01/06/98 13

 دستور جلسه:
 بررسی مسائل و مشکالت مربوط به طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری و سایر موارد مطروحه-1 

 

 مذاکرات:متن 

 

 جلسه: مصوبات

 تعطیل  و راکد  تعاونیهای درخصوص گردید مقرر  اشتغال و  کارآفرینی  بحث در تعاونیها  فعال  نقش به توجه  با-1

 .آید عمل به امر متولی  دستگاههای سوی از الزم  اقدامات دارند مجدد اندازی  وراه احیاء  قابلیت که

 به توجه  با و مطرح  واحد  موردنیاز کارگران آموزش برای  مبتکران حدید شرکت کارگاهی تجهیزات  مشکل-2

  لیست ارائه  و احصاء به  نسبت شرکت  مدیریت  گردید مقرر محترم  استاندار  مساعد قول  و  اشتغال باالی ظرفیت

 و  فنی آموزش سازمان  رئیس  طریق  از  الزم  پیگیری  تا اقدام  محترم استاندار  به آموزش  نیاز  مورد  تجهیزات

 .آید عمل به کشور ای حرفه

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 جلسهمحل برگزاری  ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 فرمانداری شهرستان نمین استاندار 05/06/98 14

 دستور جلسه:

   بررسی مسائل و مشکالت مربوط به طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری و سایر موارد مطروحه-

 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

 وزارت  روستایی  و  فراگیر  اشتغال  گذاری  سرمایه  های  پروژه  مدیر  30/5/98  مورخ  97877  شماره  نامه-1

  عاملیت  به ساواالن  چوب آریا  تعاونی شرکت  تسهیالت پرداخت مشکل حل  درخصوص اجتماعی  تعاون،کارورفاه

  ضمن  مذکور  نامه  پیوستی  صورتجلسه  مفاد  به  توجه  با  و  مطرح  روستایی  اعتبارات محل  از  تعاون  توسعه  بانک

 گردید  مقرر(  درگردش سرمایه)جاری به ثابت  تسهیالت مابقی  تغییر  بر  مبنی متقاضی پیشنهاد  با کارگروه موافقت

 تسهیالت و ریال میلیارد 11 ثابت تسهیالت با ریال  میلیارد  60 مبلغ  به را  مذکور  طرح نامه طی کارگروه  دبیرخانه

  تسهیالت  پرداخت و  کار  سامانه در اطالعات  اصالح  جهت  تعاون توسعه  بانک به ریال  میلیارد  49 گردش در  سرمایه

 .نمایند اعالم کارگروه دبیرخانه و  استانداری  به را  نتیجه الزم  اقدام  ضمن  نیز  عامل بانک و نموده معرفی

  5000 مبلغ  گردید  مقرر و مطرح داروریی  گیاهان  تولید  برای سوها جهاندیده  یوسف آقای تسهیالت  درخواست-2

  رعایت  با امید آفرینی کار  صندوق و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت مابین فی نامه تفاهم محل از ریال  میلیون

 .گردد  اقدام الزم مستندات و مدارک ارائه و  مربوطه  شرایط و ضوابط

 و  تولید از حمایت راستای  در  گردید  مقرر  نمین شهرستان وفرماندار استان  محترم استاندار و  تاکید  به عنایت با-3

 صورت به  فرشبافی متمرکز  کارگاه  ایجاد  جهت  مذکور  شهرستان  ای  حرفه و  فنی  آموزش  فرشبافی  کارگاه  اشتغالزایی
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 تسهیالت  از مندی بهره  جهت اعتبار  وجود صورت در  خانگی  مشاغل  محل  از و  واگذار  نامی جمیله  خانم  به ای  اجاره

 . آید بعمل الزم  مساعدتهای

 مستقر ریال میلیارد 20 مبلغ به( ابراهیمی ساسان)آذربایجان  110 خدماتی و فنی شرکت تسهیالت خواست در-4

  الف  بند  اعتبارات  محل  از استان تجارت و ،معدن  صنعت سازمان  مقررگردید و مطرح  2  شماره  صنعتی  شهرک  در

 .آورند  بعمل  الزم  اقدام  1397  سال بودجه قانون   18 تبصره

 

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 کوثر شهرستان فرمانداری استاندار 06/06/98 15

 دستور جلسه:

 بررسی مسائل و مشکالت مربوط به طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری و سایر موارد مطروحه-1 

 

  متن مذاکرات:

 جلسه: مصوبات

 مطرح  ریال میلیارد  20 مبلغ به گیاهی عرقیات  تولید طرح  اجرای برای اسکندری امیر  اقای  تسهیالت  درخواست-1

  اجتماعی  کارورفاه  تعاون  وزارت  مابین  فی  نامه  تفاهم  اعتبارات  ازمحل گردید مقرر  استاندارمحترم  تاکید  به  عنایت با  و

 .گردد  اقدام شرایط و  ضوابط رعایت با امید کارآفرینی صندوق و

 میلیون  3500  مبلغ  به  حبوبات  بندی  بسته  طرح اجرای  برای قلی علی  حاج عباس  آقای  تسهیالت  درخواست-2

  تعاون  وزارت  فیمابین  نامه  تفاهم  اعتبارات  محل  از  گردید  مقرر  محترم  استاندار  تاکید  به  توجه  با  و  مطرح  ریال

 .گردد  اقدام شرایط و  ضوابط رعایت با امید کارآفرینی صندوق و  اجتماعی  کارورفاه

 از کاال حمل  و  بندی  بسته جهت  جعبه  انواع تولید  طرح اجرای برای آذرشب عوض آقای  تسهیالت  درخواست-3

 در  گردید  مقرر کشاورزی بانک  آمادگی اعالم به توجه  با و مطرح وعشایری  روستایی پایدار اشتغال اعتبارات  محل

 ضوابط  رعایت با گردش در سرمایه عنوان به  ریال میلیون  3000  مبلغ  استان به اعتبارات پنجم  مرحله ابالغ صورت

 .گردد معرفی  عامل  بانک  به  عشایری و روستایی  پایدار اشتغال مقررات و

(   موراد  سایر  و  کارگران  حقوق  و  حق  خصوص  در)آذرخش ساسان آقای  فرشبافی  طرح  مشکالت  با  رابطه  در-4

 به  ای جلسه  گردید  مقرر کشاورزی بانک عاملیت  به عشایری  و  پایدارروستایی اشتغال  ازتسهیالت  کننده استفاده

  تعاون  کل مدیر و تجارت و  صنعت،معدن  سازمان رئیس  حضور  با و استاندار  اقتصادی امور هماهنگی معاون  ریاست

 .گردد  گیری  تصمیم و  برگزار  اجتماعی  کارورفاه

 

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 12/6/98 16

 دستور جلسه:

گزارش بانکهای عامل از آخرین وضـعیت پیگیری های مصـوبات جلسـه شـورای هماهنگی بانکهای عامل کشـور -1

 در استان
الف تبصـره -2  گزارش بانکهای عامل و دسـتگاههای اجرایی درخصـوص آخرین اقدامات و عملکرد در رابطه با بند 

 1397قانون بودجه سال    18
ـاغل  -3 ـایری و مش ـتایی و عش ـتغال پایدار روس ـهیالت اش گزارش بانکهای عامل از آخرین اقدامات و عملکرد تس

 خانگی 
مسـائل و مشـکالت  و آخرین وضـعیت طرحهای راکد اسـتان در حوزه گزارش دسـتگاههای اجرایی در خصـوص  -4

 مربوطه
استاندار محترم  -5  استفاده از رهنمودهای 

  
 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

 مقرر خانگی  مشاغل اعتبارات وضعیت آخرین با  رابطه در اجتماعی  کارورفاه تعاون  کل  مدیر گزارش  به توجه با-1

 از) اند نکرده  پرداخت  کامل صورت به  هنوز و بوده اعتبار  دارای  97  سال اعتبارات  ازمحل که  عامل بانکهای  گردید

 کارگران  رفاه و تعاون توسعه بانک  آمادگی اعالم به توجه با چنین هم  و. نمایند تسریع( تجارت و  ملت بانک جمله

  کارگروه  دبیرخانه گردید مقرر 1398  سال اعتبارات  محل از خانگی  مشاغل تسهیالت  پرداخت مجوز ابالغ  بر مبنی

 مذکور  تسهیالت پرداخت  درجهت  نیز  مذکور  بانکهای  و اقدام  شرایط واجد  متقاضیان  طرحهای  معرفی  به  نسبت

 .نمایند تسریع

 مدیریت به آن ابالغ و  ، استان به کشور و بانکها  هماهگی شورای سفر درجریان یافته انجام  توافقات  به  توجه با-2

 گردید  مقرر  لذا.  شد  خواهند  معرفی سال  طول  در  طرحها  از  بعضی  اینکه  به  عنایت  با  و استان  های  بانک  شعب

 .نمایند  تکلیف  تعیین را مذکور طرحهای  سریعتر چه  هر توافقات  لیست بررسی ضمن  عامل بانکهای
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 و تولید  گذاری،  سرمایه  تسهیالت  پرداخت بخش  در  اجرایی دستگاههای  و  عامل  بانکهای عملکرد  گردید  مقرر-3

 هماهنگی  شورای  مصوبه  عملکرد  و  آمار  عنوان  به  اند  شده  تسهیالت  اخذ  به  موفق  ماه  مرداد  اول  از  که اشتغال

 .نمایند ارائه و نموده  قلمداد استان در کشور بانکهای

  نامه  تفاهم لیست  از  خارج شده  پذیرش  و معرفی  طرحهای  لیست ارائه  به  نسبت عامل  بانکهای  گردید؛  مقرر-4

 سوی  از تا  ارسال مربوطه فرمت  قالب در را  استانداری به  شده ابالغ  استانداری  سوی از که بانکها  هماهنگی  شورای

 .آید عمل به الزم  اقدام نامه تفاهم لیست به کردن  اضافه جهت و بررسی  استانداری

  مربوط  هزینه  مغان  هکتاری  1600 ای  گلخانه شهرک  با  رابطه  در استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گردید؛  مقرر-5

  هزینه   احتساب بحث  در تا اعالم  کشاورزی بانک  به را( سطح  واحد اجرای های  هزینه) وگاز  برق آب،  انشعابات  به

 .گیرد قرار مبنا  عنوان به

  سازمان سوی از شهرستانی  ادارات نماینده معرفی بر  مبنی  کشاورزی بانک شعب مدیریت  درخواست به توجه با-6

  بخش  در الخصوص علی  مربوطه حوزه  تسهیالت پرونده  پیگیری  منظور  به ارتباط   برقراری جهت کشاورزی جهاد

 .نمایند  اقدام شهرستان نمایندگان معرفی به نسبت کشاورزی  جهاد  سازمان  گردید  مقرر گلخانه

 گردید مقرر ای گلخانه طرحهای  امورات  پیگیری  جهت  استاندار  اقتصادی امور  هماهنگی  معاون  تاکید به توجه  با-7

  استان  کشاورزی جهاد  سازمان  استانی نماینده عنوان  به عموقین  آقای و  استانداری نماینده  عنوان به  کسرایی  آقای

 .گردند معرفی  کشاورزی بانک مدیریت به

 به  کشوری مدیریت  سوی  از  کشی  روغن  طرح  بر  مبنی استان کشاورزی  بانک شعب  مدیر  گزارش  به  توجه با-8

  تشریح بر مبنی  نامه تهیه  درجهت  استانداری  هماهنگی  با  اجرایی  دستگاه گردید؛ مقرر  اقتصادی توجیه  نداشتن  دلیل

 پیگیری  نتیجه حصول تا و ارسال کشوری مدیریت  به و  اقدام  استان  در  کشی روغن  طرح  بودن دار توجیه دالیل

 .نمایند

 مقرر  شعب  مدیریت  در ای  گلخانه  طرحهای پروژه تکمیل  جهت  در کشاورزی  بانک  آمادگی  اعالم  به  توجه با-9

  وقت  اسرع در  پرونده تکمیل منظور به  بانک به  شده  معرفی متقاضیان  مراجعه  جهت  کشاورزی  جهاد  سازمان گردید؛

 .نمایند رسانی اطالع

 با  طرحهایی  پذیرش  بر  مبنی  فرایند  تسریع  درجهت  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر  آمادگی  اعالم  به  توجه  با-10

 بدون تصویب  و بررسی  منظور  به مرکزی مدیریت  به  ارسال  و  پروژه تکمیل جهت استانی  نصاب باالی تسهیالت

  متقاضی سوی از طرح تصویب صورت در وثیقه مستندات اینکه  دادن قرار نظر در با)  وثیقه  مستندات و  مدارک ارائه

  اقدام  شرایط  واجدین به موضوع  رسانی اطالع  به  نسبت  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان گردید؛ مقرر( شد خواهد  ارائه

 .نمایند
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  نامه  تفاهم موضوع  اشتغالزایی تسهیالت  پرداخت لیست همراه به وعملکرد آمار  عامل های بانک گردید؛ مقرر-11

  تعاون  کل  واداره  استاندرای  به  مستمراً  هفتگی  و  مرتب  صورت  به  را استان  در  کشور  بانکهای  هماهنگی  شورای

 .نمایند اعالم مرتبط  اجرایی دستگاههای چنین وهم  اجتماعی  کارورفاه

  دستی فرهنگی،صنایع میراث-تجارت  و  صنعت،معدن-کشاورزی جهاد)مرتبط  اجرایی دستگاههای گردید مقرر-12

 نماینده  معرفی  به  نسبت واشتغال،  گذاری سرمایه  تسهیالت  به  مربوط   امورات  پیگیری  راستای  در(  گردشگری  و

 .نمایند  اقدام  استانداری اقتصادی امور  هماهنگی دفتر  به  ثابت

 تبصره  الف  بند  محل از اعتبار  ریال میلیارد  120  ابالغ  بر مبنی  استان  بانک  پست شعب مدیر  توضیح به توجه  با-13

  ده  ظرف مربوطه اجرایی دستگاههای گردید؛ مقرر وصنعت کشاورزی  بخش در استان به  97  سال بودجه قانون  18

 .نمایند معرفی  عامل  بانک  به طرح اعتبارات سقف  برابر دو تا روز

 تسیهالت  از بخشی استان  عامل  بانکهای  از  برخی  اینکه  بر  مبنی شده  مطرح مشکالت  و  مسائل  به توجه با-14

 بانکهای  گردید؛  مقرر  نمایند  می  بلوکه  بانک  نزد  سپرده  عنوان  به  را اشتغال راستای  در  گذاری سرمایه  به  مربوط 

 .نمایند  پرهیز جدی صورت به  تسهیالت نمودن بلوکه از  عامل

 گردید؛  مقرر  اند  شده  معرفی  بانک  چندین  به  که  ثابت  تسهیالت  با  گذاری  سرمایه  طرحهای  با  رابطه  در-15

 منظور  به را  نتیجه و  اقدام عامل بانک نهایی تکلیف  تعیین درجهت بامتقاضیان مذاکره  ضمن اجرایی دستگاههای

 .نمایند  اقدام کارگروه دبیرخانه و  عامل بانک  استانداری به  بانکها  سایر  عملکرد از حذف

 تبصره الف  بند محل  از کشاورزی  درحوزه  طرح پذیرش  بر مبنی  تعاون توسعه  بانک  آمادگی  اعالم  به  باتوجه-16

 ها طرح معرفی به نسبت ابالغی سهمیه برابر دو تا کشاورزی جهاد  سازمان گردید؛  مقرر  97 سال بودجه قانون  18

 .نمایند  اقدام

 صنعت  بخش  در طرح پذیرش نامه شیوه و اعتبارات ابالغ عدم  بر مبنی  تعاون توسعه بانک  گزارش به توجه  با-17

 .گردد  نتیجه اعالم و پیگیری  کشور  سطح در  مربوطه  اجرایی  دستگاه و استانداری  طریق از موضوع گردید؛  مقرر

 در  محترم استاندار ریاست  به  خلخال شهرستان مقاومتی اقتصاد جلسه  در شده مطرح موضوعات  به  عنایت  با-18

......( و  ازناو  معلق پل جمله  از)  عشایری  و روستایی پایدار اشتغال  تسهیالت  متقاضیان  از  نفر  دو اعتراض  با  رابطه

 از  طرح احداث  و اجرا برای  مدنی  مشارکت قالب  در  طرح  مجری جای  به  پیمانکار  به  تسهیالت پرداخت  بر  مبنی

  تعاون  توسعه  بانک  مقررگردید؛  متقاضی  به  مبلغی  چنین  پرداخت  امکان  به  توجه  با  تعاون  توسعه  بانک  سوی

 .آورند  عمل  به مقررات وفق  الزم مساعدت نظر  مورد طرحهای درخصوص

  اشتغال  فنی  کمیته  4/12/97  مورخ  ششم  و  بیست  تاجلسه  16/10/97  مورخ تا  چهارم و  بیست  جلسات  مصوبات-19

  ذیل  3/6/98 مورخ تا عشایری و روستایی  پایدار اشتغال فنی  کمیته سوم تا  اول  جلسات و  97 سال  روستایی پایدار

 .گرفت قرار  تصویب مورد و مطرح  استان  اشتغال تخصصی کارگروه
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  اجتماعی  کارورفاه تعاون وزارت اشتغال و  کارآفرینی  توسعه  محترم  معاون 9/6/98  مورخ 104601 شماره  نامه-20

  شماری  تمام  طرح نتایج  از  عشایری  و روستایی پایدار  اشتغال  طرحهای اعالمی مغایرتهای  گردید؛  مقرر  و  مطرح

  اجرایی ودستگاههای  عامل  بانکهای کارگروه  دبیرخانه توسط  ذیل  بندهای  طبق  استان  گذاری سرمایه  های  پروژه

 .گردد  اصالح

  کارا  سامانه  در  نفر  هر  برای  ریال  میلیون  1500  اشتغال  سرانه  رعایت  با سامانه  با  طرح  اشتغال  مغایرتهای(  الف

 .  گردد  ارسال  عامل بانکهای به  کتبا و  اصالح

  ایفای جهت  متقاضی  به  اجرایی  دستگاه و کارگروه دبیرخانه  توسط کتبی  تذکر بیمه  پوشش عدم  مغایرتهای برای(ب

 .شود  ارسال تعهدات

 موضوع  تسهیالت  پرداخت در  انحراف  و وثیقه  مازاد  اخذ– طرح  اجرای  محل  در  انحراف به مربوط   مغایرتهای  سایر(پ

 .گردد  اتخاذ قانونی تصمیمات و مطرح عشایری و  روستایی اشتغال  استانی نظارت  کمیته در

 

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 21/6/98 17

 دستور جلسه:

 بررسی آخرین وضعیت تعهد و تحقق اشتغال دستگاههای اجرایی استان در سالجاری-1 

 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

 تعهد اشتغال تحقق که  بزرگ  طرحهای با رابطه  در  بیشتر  مسئولیت  احساس  با  اجرایی دستگاههای  گردید مقرر-1

  اعالم  استانداری  به  را موارد  ،  مشکل و موانع  گونه هر وجود صورت ودر  کرده  بازنگری  بوده  الزامات  دارای آنها  شده

 .نمایند

  این در که پذیرد انجام  اجرایی دستگاههای خود  توسط یافته  تحقق  اشتغال  آزمایی راستی از  بخشی  گردید مقرر-2

 به اشتغال  امور  پیگیری برای  ثابت کارشناس  نفر  یک اشتغال  تعهد دارای اجرایی  دستگاههای  گردید  مقرر  رابطه

 .نمایند معرفی  استانداری

 گردید  مقرر  لذا است  شده تبدیل شهرستان  به و منفک آباد پارس شهرستان از اصالندوز  شهر اینکه  به توجه با-3

 ثبت ضمن و استخراج مستقل  صورت  به  را اصالندوز شهرستان اشتغال  تعهد  سریعتر چه  هر اجرایی دستگاههای

 .نمایند اعالم  استانداری  در مستقر  استان اشتغال  ستاد  به  استان  اشتغال واحد پنجره  سامانه در

 دستگاههای  اشتغال تحقق  با نوعی به که(   بهزیستی  و  امداد  کمیته)  حمایتی  نهادهای  اشتغال  تعهد با رابطه در-4

  مزایای  از استفاده  با  که حمایتی  نهادهای اشتغال  گردید  مقرر  دارند  همپوشانی  مجوز  صادرکننده  اصلی  تخصصی

  اشتغال  تعهد  آمار  از  شوند  می  کار  به  مشغول  تخصصی  دستگاههای  زیرمجموعه  واحدهای  در  مذکور  نهادهای

 .گردد محاسبه تخصصی  دستگاههای  یافته تحقق  اشتغال آمار جزء  ولی کسر حمایتی نهادهای

)   هفتگی  صورت  به  جلسات استان اشتغال رصد  همچنین و مشکالت  و  مسائل  بررسی راستای  در  گردید  مقرر-5

 .گردد  تشکیل(  هفته هر  پنجشنبه روزهای  االمکان حتی
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  مشخصات با  شده خواهد  محقق  سال دوم نیمه در  که  اشتغالهایی  محل  اجرایی  دستگاههای سوی از گردید مقرر-6

  استانداری به  روز  سه  ظرف ها  پروژه روی پیش  مشکالت و  مسائل و  افتتاح  احتمالی تاریخ  چنین  هم  و  پروژه  کامل

 .گردد اعالم

  اولی شغل  نوعی  به  و  جدید  اشتغال  اینکه قراردادن  مبنا  با  واقعیات  براساس  یافته  تحقق اشتغال  گردید  مقرر-7

  محل جابجایی که اشتغالهایی ثبت  از  و  گردد  ثبت  تعهد یدارای  دستگاهها  سوی از واحد  پنجره سامانه  در هاست

 .گردد  پرهیز بوده... و  مجوز تمدید ،  اشتغال

  اشتغال  تعهد  دارای  طرحهای  لیست  در  ولی داشته جاری  سال  در برداری  بهره  امکان که  طرحهایی  گردید مقرر-8

 هم و  گردد  اعالم استانداری به شده قلمداد  سالجاری  طرحهای  جزء اجرایی دستگاههای  سوی از  نبوده شده ارائه

 تعهد از حذف جهت  اجرایی  دستگاههای سوی از  نیز  نداشته جاری  سال در برداری بهره  امکان که طرحهایی چنین

 .گردد اعالم  استانداری  به  اشتغال

 نهادهای  مزایای  از  بهینه  استفاده جهت اجتماعی  رفاه  و کار ، تعاون  کل  مدیر مدیریت با ای جلسه  گردید مقرر-9

 های  خانواده  برای پایدار  اشتغال  ایجاد  راستای در  ای  بیمه های  معافیت و  الحسنه  قرض تسهیالت جمله از  حمایتی

 نهادهای مدیران  و  تخصصی دستگاههای  حضور  با  خدماتی  و  تولیدی واحدهای  در  مربوطه  نهادهای جویان  مدد

 .گردد  برگزار حمایتی

  آزمایی  راستی واگذاری جهت  در  استانداری  در مستقر استان  اشتغال ستاد سوی  از الزم تمهیدات  گردید مقرر-10

 شود اندیشیده(  NGO)ها سمن به  استان یافته  تحقق  اشتغال

 

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 2/7/98 18

 دستور جلسه:

گزارش بانکهای عامل از آخرین وضـعیت پیگیری های مصـوبات جلسـه شـورای هماهنگی بانکهای عامل کشـور -1
 در استان 

ـره  -2 الف تبص ـوص اقدامات و عملکرد بند  ـتگاههای اجرایی درخص قانون بودجه   18گزارش بانکهای عامل و دس
 1397سال  

 دستگاههای اجرایی استان در سالجاریبررسی آخرین وضعیت تعهد و تحقق اشتغال -3

استاندار محترم-4    استفاده از رهنمودهای 

 

  متن مذاکرات:

 جلسه: مصوبات

  سال  خانگی  مشاغل اعتبارات  جذب  وضعیت  ازآخرین  استان  اجتماعی  کارورفاه  تعاون  مدیرکل گزارش به توجه  با-1

 تخصیص  بحث  در وجودمشکل  عدم  بر  مبنی  کارگران  رفاه  و  تعاون  توسعه  بانکهای  مدیران  وتوضیحات 1398

 .گردد جذب  ماه یک مدت  ظرف  خانگی  مشاغل اعتبارات  گردید  مقرر بودجه

  شاغل عنوان  به  استان اشتغال  واحد  پنجره در خانگی  مشاغل تسهیالت  از مند  بهره متقاضیان ثبت درخصوص-2

 بررسی  ضمن  استانداری  در  مستقر  استان  اشتغال  ستاد  هماهنگی  با  مربوطه  اجرایی  دستگاههای  گردید  مقرر

  واحد  پنجره درسامانه  باشد  درسالجاری  خانگی مشاغل  تسهیالت  از  مند  بهره  متقاضیان  کار  شروع  درصورتیکه

 .گردد حذف  اینصورت  درغیر ثبت جدید  اشتغال عنوان  به  اشتغال

 مبنی استان به  سفر  جریان در( زاده حسین آقای)کشور  ملی بانک عامل مدیر مساعد قول  موضوع  گردید  مقرر-3

 .گردد  پیگیری  استانداری  طریق از  خانگی  مشاغل اعتبارات  ازمحل بودجه ریال میلیارد  100 ابالغ و تخصیص  بر

  عامل  بانکهای  با  که  وعشایری روستایی  پایدار اشتغال  اعتبارات ازمحل  پرداخت حال  در  طرحهای  با  دررابطه-4

  جلسه  گردید  مقرر  نمایند  می  پرهیز  تسهیالت  باقیمانده  پرداخت  از  عامل  بانک  نوعی  به  و  اند  شده مشکل  دچار

  استانداری  و اجتماعی کارورفاه تعاون اداره عامل، بانک  ،  تخصصی دستگاه  حضور  با  بانک  هر  برای ای  جداگانه

 .نمایند  اقدام نظر  مورد  مشکالت و موانع  رفع به نسبت و  برگزار
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 مجتمع طرحهای  برای  اشتغال سرانه  ریال  میلیون  300 تعیین بر  مبنی  استان  نظارت کمیته  جلسه پنجمین  مصوبه-5

 گردید  مقرر  و  گرفت  قرار  موردتصویب  و  مطرح  عشایری  و  پایدارروستایی اشتغال  تسهیالت  از  مند  بهره قالیبافی

 .گردد رعایت وشهرستانها  استان ونظارت فنی های  کمیته سوی از مذکور موضوع

 طرحهای  پیگیری  به نسبت  اجرایی دستگاههای  و  عامل بانکهای  گردید  مقرر محترم استاندار تاکید  به  باعنایت-6

 بانکهای هماهنگی  شورای  مصوبه موضوع)  استان به  کشور  بانکهای  عامل  مدیران  سفر  اعتیارات  محل  از  شده  معرفی

  استانداری به بعدی های  پیگیری  جهت را  مربوطه حوزه  مشکالت و  مسائل  گونه هر و  اقدام(  استان در کشور  عامل

 .نمایند اعالم

  استان به کشور  بانکهای  عامل مدیران سفر  تعهدات  اقدامات  آخرین از  کشاورزی  بانک نماینده گزارش به  باتوجه-7

 توسعه صندوق ازمحل زراعت برای درگردش سرمایه تسهیالت  ریال  میلیارد  5000  تخصیص موضوع  گردید  مقرر

  بانک  مدیریت  از  محترم  استاندار  امضا  با  ای  نامه  تهیه  با 1399  سال  برای  مبلغ  همان  و سالجاری  برای  ملی

 .گردد  پیگیری  تهران  در  کشاورزی

  نامه تفاهم اعتبارات  محل از(  ریال میلیارد  300  حداکثر  پروژه  هر)  پروژه  ریال  میلیارد  2000 سقف  تا  گردید مقرر-8

 .گردد معرفی  استان بانک  پست مدیرت  به  استان به کشور   عامل بانکهای  مدیران  سفر موضوع

  اشتغال  و  فراگیر اشتغال  های  برنامه  در  گذاری  سرمایه  های  پروژه مدیر  17/6/98 مورخ  110334 شماره نامه-9

  اعالم  و بررسی  منظور به استانها فنی های  کمیته شدن فعال درخصوص  اجتماعی  کارورفاه تعاون وزارت روستایی

 مقرر  و  مطرح کارآفرینی  صندوق  برای صرفا(فنی  های  وکمیته اجرایی دستگاههای)  بررسی  منتظر  طرحهای  نظر

 نسبت  استان تجارت  و صنعت،معدن  سازمان  و  جهادکشاورزی  سازمان الخصوص علی  اجرایی  دستگاههای  گردید

  اقدامات جهت  فیزیکی  پرونده  تشکیل همراه به  را  نتیجه  و  اقدام  «کارا»  سامانه در مربوطه حوزه طرحهای  بررسی به

 .نمایند  ارسال استان  اشتغال تخصصی کارگروه دبیرخانه به  بعدی

  پایدارروستایی  اشتغال  اعتبارات  ازمحل  امید  کارآفرینی  صندوق  نزد  اعتیارات  باقیمانده  برابر  دو  تاسقف  گردید  مقرر-10

 از تخصصی دستگاههای باهمکاری( بانکی  تسهیالت  ریال  میلیارد  40 طرح  هر حداکثر سقف رعایت  با)  وعشایری

 .گردد معرفی کارگروه دبیرخانه  طریق

  علی  ایشان  با  استاندار  دیدار جریان  در  کشور  اجتماعی  تامین  سازمان رئیس  مساعد  قول و  مصوبات  گردید  مقرر-11

 .گردد  پیگیری  استانداری ازسوی  استان  قالیبافان  بیمه سهمیه  افزایش بحث  در  الخصوص

 

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 07/07/98 19

 دستور جلسه:

بررسی مسائل، مشکالت و ابهامات درخصوص فرایند اجرایی اشتغال پایدار روستایی و عشایری واتخاذ تصمیم -1
 مقتضی در جهت رفع موانع ومشکالت مربوطه  

اســتفاده از رهنمودهای جناب آقای اســدی مدیر پروژه های ســرمایه گذاری در برنامه های اشــتغال فراگیر و -2
 ،کار و رفاه اجتماعیروستایی وزارت تعاون 

امور اقتصادی استاندار-3  استفاده از رهنمودهای معاون محترم هماهنگی 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

  اشتغال  های  برنامه  در  گذاری  سرمایه  های پروژه  مدیر اسدی  آقای  مشترک  درجلسه  متخذه  تصمیمات  پیرو-1

 صندوق  توانمندسازی  و  ساماندهی  معاون  اصحابی  آقای  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزارت  روستایی  و  فراگیر

  دستگاه سه  نمایندگان حضور با  استان اجتماعی  رفاه و ،کار  تعاون کل مدیر   رحیمی  آقای و  کشور  امید کارآفرینی

  98/ 17/7 مورخ  در(  گردشگری و دستی صنایع  فرهنگی، ومیراث وتجارت معدن  صنعت-کشاورزی  جهاد)  بخشی

  وجهت  بندی  جمع  وقت  دراسرع  را استان  گذاری  سرمایه  دار اولویت  طرح  17  بخشی  دستگاههای  گردید  مقرر

 .نمایند  ارسال امید  کارآفرینی صندوق عاملیت به  استان  اشتغال کارگروه  دبیرخانه به فنی  کمیته در تصویب

 منظور  به  و  امید  کارآفرینی  صندوق  نزد  عشایری  و  روستایی  پایدار اشتغال  مالی  منابع  محدودیت  به  توجه  با-2

  توسط استان فنی  کمیته  به  ارسالی  طرحهای شد  مقرر اعضاء توافق  با منابع  رفت  هدر از  وجلوگیری  بهینه  استفاده

 :گردد  اقدام و  بندی جمع  زیر  شرایط رعایت با  اجرایی دستگاههای

 .گردد تائید و بررسی  اجرایی دستگاه  توسط  طرح اهمیت-

 .باشد روستایی دار  اولویت  فعالیت  رسته  داخل طرحها فعالیت رشته-

 .شود  رعایت ریال میلیون  1500  نفر  هر  ازای به  طرح  اشتغال سرانه-

 .شود  خودداری(  صنعتی سنتی،)  دامداری طرحهای  ارسال از-

 برای شده  تعهد اشتغال ایجاد عدم  مغایرت  اعالم  بر  مبنی  استان  نظارت  کمیته  دبیرخانه توضیحات  به  توجه با-3

 برداری بهره  مرحله به  و بوده  سازی  ساختمان  و  احداث  درحال  بانکی  مشارکت درمرحله  هنوز  که)  ایجادی طرحهای
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  تمام  طرح 9/6/98  مورخ  104601 شماره نامه موضوع)  اجتماعی  کارورفاه تعاون وزارت  طرف از( اند نرسیده  کامل

  اشتغال   جمله  از)  مذکور  طرحهای  برای انحرافی  و  مغایرت  هیچگونه  کامل  برداری  بهره مرحله  تا  مقرر(  شماری

 .قرارنگیرند  بازخواست مورد و نشده ثبت  استانی و  شهرستانی  نظارت  گروههای  طرف از( جدید

 وزارت  روستایی  و  فراگیر  اشتغال های دربرنامه  گذاری سرمایه  های  پروژه مدیر  اسدی  آقای  توضیحات به  باتوجه-4

 اطالعات  طبق کارا  سامانه  در  شده  ثبت تسهیالت با پرداختی تسهیالت  مغایرت  بر مبنی اجتماعی  کارورفاه تعاون

  درسامانه ولی  اند  نموده پرداخت اقساطی  صورت  به  عمال عامل  بانکهای  که  طرحهایی  گردید  مقرر  ناظر سامانه

 و اقدام کارا درسامانه  طرحها واقعی  مبلغ اصالح  به  نسبت  روز 15 مهلت  ظرف است شده ثبت  «کامل پرداخت»

 .نمایند گزارش  استان کارگروه  دبیرخانه به مکتوب  صورت رابه  نتیجه

  اشتغال تعهد  اشتغال، سرانه رعایت بدون  درسامانه  نام  ثبت زمان  در  آنان اشتغال تعهد که طرحهایی درخصوص-5

 به وعشایری  روستایی پایدار  اشتغال فنی  درکمیته تصویب و  طرح از پس موضوع شد  مقرر گردیده ثبت زیاد یا کم

  براساس کارا  سامانه  در  اصالح  به  نسبت  بخشی دستگاه  تایید  و استان  یا  شهرستان  نظارت  گروه  گزارش  استناد

 .گردد  ارسال  عامل بانک به استان کارگروه دبیرخانه توسط کتبا  نتیجه و  اقدام  اشتغال سرانه

 تسهیالت  نیازمند  عشایری و روستایی  پایدار اشتغال تسهیالت  از  مند  بهره  طرحهای  تکلیف  تعیین درخصوص-6

 و  فراگیر  اشتغال  های  دربرنامه  گذاری  سرمایه  های  پروژه  مدیر  اسدی  آقای  توضیحات  به  توجه  با %30  متمم

  سطح در  اجرایی  عوامل با رایزنی و بررسی  حال در  موضوع اینکه بر مبنی  اجتماعی  کارورفاه تعاون وزارت  روستایی

 تسهیالت از استفاده نحوه  و مالی  تامین جهت مشخص  فرایند  تعریف  برای  ملی  توسعه  صندوق جمله  از کشوری

 تصویب  و  پذیرش  از  استان  کارگروه  دبیرخانه  و  فنی  کمیته  موضوع  تکلیف  تعیین  تا  شد  مقرر  باشد،  می  متمم

 .نمایند خودداری متمم تسهیالت  نیازمند طرحهای

 مدیر  به  مغان مروارید آذین  بنیان دانش شرکت داشتی  گوسفند  پرورش  طرح  تسهیالت درخواست درخصوص-7

  جهاد  و  متقاضی  توضیحات  به  باتوجه  پاپاق  گون  روستای  سوار  بیله  شهرستان  در  مقدم دانش  لیال  خانم عاملی

  12  برای  اشتغال ایجاد  تعهد  شرط   به کارآفرینی  صندوق  توسط مذکور  طرح  برای  تسهیالت  پرداخت  با کشاورزی

  سرمایه  عنوان  به  بخشی  و(  تجهیزات  و  دام  خرید)  ثابت  تسهیالت  عنوان  به  بخشی  ریال  میلیارد  20  بامبلغ  نفر

 .گردید موافقت درگردش

  فعالیت  رسته قالب  در روستایی  کودک  مهد  طرحهای  پذیرش  بر  مبنی  بهزیستی  نماینده توضیحات  به  توجه با-8

  روستایی  و  فراگیر اشتغال  های  دربرنامه  گذاری سرمایه  های پروژه مدیر اسدی آقای  تایید  به توجه  با  و روستایی

 کودک مهد طرحهای  استان  عشایری و  روستایی  پایدار  اشتغال فنی کمیته شد مقرر  اجتماعی  کارورفاه  تعاون وزارت

  جهت  عامل بانک به  و تایید بهریستی برای فقط  نگر  جامعه  سالمت های  مراقبت  فعالیت رسته  قالب در را  روستایی

 .شود  ارسال  پرداخت
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  18  اتمام از  پس گردش  در  سرمایه صرف  طرحهای  قرارداد مدت تمدید  برامکان مبنی اعضا پیشنهاد  درخصوص-9

 های  دربرنامه گذاری سرمایه  های پروژه مدیر اسدی آقای توضیحات  به توجه  با دار مشکل  طرحهای  برای ماهه

 تسهیالت  قرارداد  مجدد تمدید  امکان  قانونی  مشکل  بدلیل  اجتماعی،  کارورفاه  تعاون  وزارت  روستایی و فراگیر  اشتغال

 حق  بار یک  فقط  طرح  هر روستایی  دستورالعمل  طبق  و ندارد  وجود  عامل  بانکهای  برای  درگردش سرمایه  صرف

 .دارند را تسهیالت از  استفاده

  اشتغال اجرایی فرایند مسایل و  مشکالت درخصوص استان اشتغال کارگروه  دبیرخانه پیشنهادات  گردید مقرر-10

 تصمیم  اتخاذ و  ملی کارگروه  در طرح  جهت  استان  اجتماعی  کارورفاه  تعاون  وزارت به کتبا  عشایری  و  روستایی  پایدار

 .گردد اعالم الزم

 و روستایی  پایدار  اشتغال  حوزه  طرحهای  در  مغایرت  وجود  بر  مبنی استان  نظارت  کمیته  گزارش  به  توجه با-11

  اجازه موضوع شد  مقرر باشند می ویرایش  نیازمند که فعالیت رسته و اشتغال سرانه  اشتغال،  تعهد حیث از عشایری

 مکتوب نامه طی استان کارگروه و عامل های بانک به «کارا»  سامانه اطالعات اصالح و   ویرایش برای دسترسی

 .گردد  پیگیری و  درخواست  اجتماعی رفاه  کارو تعاون وزارت از

 وزارت شد  مقرر استان شهرستانهای لیست به  جدید تقسیمات  در اصالندوز شهرستان شدن اضافه به  توجه  با-12

 .نمایند  اضافه  «کارا»  سامانه در  اردبیل  استان شهرستانهای  لیست به را  اصالندوز  شهرستان  اجتماعی  کارورفاه  تعاون

 تسهیالت  نیازمند طرحهای لیست  ارسال و تصویب  بر مبنی استان  اشتغال کارگروه  دبیر توضیحات  به توجه  با-13

 توسعه  معاونت  به  کشور  امید  کارآفرینی  باصندوق اجتماعی  کارورفاه  تعاون  وزارت  مشترک  نامه  تفاهم محل  از

 درتصویب  تسهیل  و  تسریع  موضوع  گردید  مقرر 23/6/98  مورخ 14186  شماره  نامه  طی  اشتغال  و  کارآفرینی

  مدیر  اسدی  آقای  بامساعدت  پرداخت  جهت امید  کارآفرینی صندوق به معرفی  و کشوری کمیته در  استانی طرحهای

  اقدام و پیگیری  اجتماعی  کارورفاه تعاون وزارت  روستایی و  فراگیر  اشتغال های دربرنامه  گذاری  سرمایه های  پروژه

 .گردد

  اسدی آقای توضیحات  طبق  هتل احداث  طرحهای به  تسهیالت  پرداخت  در عامل بانکهای  ابهام به  توجه با -14

 شد  مقرر  اجتماعی  کارورفاه تعاون  وزارت روستایی و  فراگیر اشتغال های  دربرنامه  گذاری  سرمایه  های  پروژه  مدیر

  مورخ  188609 شماره  نامه  طی  هتل پذیرش  ممنوعیت  نامه  از قبل عامل بانکهای  به شده ارسال  هتل  طرحهای

  اقدام و  پذیرش عامل بانکهای  توسط  اجتماعی کارورفاه تعاون  وزارت اشتغال کارآفرینی توسعه  معاونت  27/9/97

 .شود

 امید کارآفرینی  صندوق عاملیت  به  ریال  میلیارد  100  تسهیالت  مبلغ  با  سروی آقای  الستیک بازیافت  طرح-15

 گذاری سرمایه  های پروژه  مدیر اسدی آقای  توسط  مذکور  طرح  برای  نام  ثبت اجازه  ضمن  گردید  مقرر  و  مطرح

 مذکور طرح  فیزیکی  پرونده  «کارا»  درسامانه  اجتماعی  کارورفاه  تعاون  وزارت  روستایی  و  فراگیر  اشتغال  های دربرنامه
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  عشایری و  روستایی پایدار  اشتغال فنی کمیته  آتی  جلسه در  طرح  جهت استان  تجارت معدن  صنعت،  سازمان توسط

 .گردد  ارسال کارگروه  دبیرخانه به

 از  شده معرفی دام بخش  طرحهای  به تسهیالت  پرداخت  بر  مبنی  عامل بانکهای  نمایندگان سوال  درخصوص-16

  عامل  بانکهای  به قبلی ارسالی  طرحهای  شد  مقرر( امداد  کمیته  و  بهزیستی  ،  شهید  بنیاد)حمایتی  نهادهای  طرف

 پذیرش از و نموده  اقدام تسهیالت  پرداخت به نسبت  روستایی  اشتغال ضوابط و شرایط  داشتن صورت در و پذیرش

 .نمایند  خودداری دام  بخش جدید  طرح

 و  روستایی  مناطق  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  قانون  اجرایی  دستورالعمل  اصالحیه»  استناد  به  -17

  عامل  بانکهای  و  بخشی  دستگاه  ذاتی وظایف  نافی  شهرستان  و  استان نظارت کمیته  نظارت اینکه بر نظر  «عشایری

. باشد  نمی  عشایری و  روستایی  پایدار  اشتغال  تسهیالت از مند بهره طرحهای  صحیح  اجرای روند بر نظارت  بحث در

 گونه  هر  مربوطه  حوزه  برطرحهای  مستمر  نظارت  ضمن  عامل  بانکهای  و  بخشی  دستگاه  گردید  مقرر  لذا

  کارگروه  و  استان  نظارت  کمیته  درجلسات  طرح  و  بعدی  اقدامات  جهت  را  وانحرافات  ،مغایرت  موانع،مشکالت

 .نمایند  اعالم  مکتوب صورت  به  استانداری و کارگروه دبیرخانه  به  استان  اشتغال تخصصی

 و  باشند  می خوداشتغالی  طرحهای  جزء پایین  به  ریال  میلیون 500  تسهیالت  با  طرحهایی  اینکه  به  توجه با-18

 ازتوسعه  حمایت  قانون موضوع  تسهیالت متقاضیان  تعهدات با مغایر  مصادیق با  مواجهه  نامه  شیوه»  4-3  بند  مطابق

  خانگی  مشاغل طرحهای برای  «ملی  توسعه  صندوق  ازمنابع  استفاده با عشایری و  روستایی مناطق در پایدار  اشتغال

 گروه  ، خوداشتغالی  طرحهای  بر  نظارت  بحث  در  گردید  مقرر  لذا  باشد می  اختیاری شاغلین  بیمه  خوداشتغالی  و

  پرهیز  مذکور  طرحهای برای مغایرت یا انحراف  عنوان به  «شاغلین  بیمه عدم» اعالم از شهرستان و استان نظارت

 نمایند

 

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 11/8/98 20

 دستور جلسه:
 بررسی آخرین وضعیت تعهد و تحقق اشتغال دستگاههای اجرایی استان در سال جاری -1
 تشریح دستورالعمل تسهیالت متمم تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط دبیرکارگروه -2
منظور اتخاذ  طرح مسـائل و مشـکالت طرحهای حوزه اشـتغال پایدار روسـتایی و عشـایری توـسط دبیر کارگروه به  -3

 تصمیم مقتضی
گزارش بانکهای عامل از آخرین وضـعیت پیگیری های مصـوبات جلسـه شـورای هماهنگی بانکهای عامل کشـور -4

 در استان
الف تبصـره -5  گزارش بانکهای عامل و دسـتگاههای اجرایی درخصـوص آخرین اقدامات و عملکرد در رابطه با بند 

 1397قانون بودجه سال    18
استاندار محترماستفاده ا-6  ز رهنمودهای 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

  اجرایی دستگاههای  گردید  مقرر استان اشتغال  واحد  پنجره  سامانه  در یافته  تحقق اشتغال  پایین  ثبت به باتوجه-1

 در  را  مربوطه  اطالعات  و اقدام  سریع  جمعبندی  با ایجادی اشتغال  ثبت  به  نسبت  بیشتری  نظر دقت  و  سرعت  با

 .نمایند اعالم  استانداری در  مستقر  ستاداشتغال اختیار در و ثبت  سامانه

  پنجره  سامانه با رابطه  در  احتمالی  مشکالت و  موانع  گونه هر  اشتغال  تعهد  دارای  اجرایی دستگاههای گردید مقرر-2

 .نمایند اعالم  اجتماعی  کارورفاه  تعاون  کل  اداره و  استانداری در  مستقر  استان  اشتغال  ستاد  به را  استان  اشتغال  واحد

 دستگاههای  اشتغال  تحقق  با  نوعی  به  که  حمایتی  نهادهای  اشتغال  تعهد  با  گردددررابطه  می  تاکید  مجددا-3

 مجموعه  زیر  درواحدهای  حمایتی  نهادهای مزایای  از استفاده  با  و  داشته  همپوشانی   مجوز  صادرکننده  تخصصی

 تحقق  اشتغال  آمار  جز  ولی کسر  حمایتی  نهادهای  اشتغال تعهد  آمار از شوند  می بکار  مشغول تخصصی  دستگاههای

 .گردد  محاسبه تخصصی دستگاههای یافته

 سوی از(    ها  اولی شغل) درسالجاری ایجادی جدید اشتغال کلیه  گردید  مقرر  محترم استاندار تاکید  به توجه  با -4

 .گردد اعالم  استانداری  مستقردر  اشتغال ستاد به  اشتغال واحد پنجره  سامانه در ثبت ضمن  امر متولی دستگاههای
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 یافته  انجام برآورد و  بینی پیش  براساس اینکه اعالم و تجارت و معدن  صنعت،  سامان  رئیس گزارش به توجه با-5

  جهت  در  بیشتری تالش  و  همت  گردید  مقرر  شد  خواهد تحقق شده  تعهد اشتغال  درصد 80  حداقل سال پایان تا

 .نمایند  اعالم استانداری به را  ایجادی  اشتغال لیست و  اقدام مذکور عملکرد  به رسیدن

 یافته  انجام برآورد و بینی پیش  براساس اینکه  اعالم و  استان  کشاورزی جهاد  سازمان نماینده گزارش به توجه  با-6

 عملکرد  به رسیدن  درجهت بیشتری  تالش  و همت گردید مقرر  شد خواهد  تحقق  شده تعهد  اشتغال درصد  80  حداقل

 .نمایند اعالم  استانداری به را ایجاد  اشتغال  لیست  و  آورده بعمل مذکور

 بیشتری تالش  و باجدیت  استانداری  در  مستقر استان  اشتغال ستاد  گردید  مقرر محترم استاندار تاکید  با توجه با-7

–   پرورش و  آموزش جمله  از) دارند دولتی  جذب که اجرایی دستگاههای اشتغال  تحقق و  تعهد  پیگیری  به نسبت

 .نمایند ثبت  اشتغال واحد  پنجره سامانه در تا  اقدام(  پزشکی علوم  دانشگاه

- تعاون توسعه)  خانگی  مشاغل حوزه  تسهیالت  پرداخت و پذیرش دربحث  عامل  بانکهای  اهتمام  از تشکر  ضمن-8

 صورت به مربوطه حوزه  اعتبارات  آینده روز  20  تا که نمایند  اقدام نحوی به  عامل  بانکهای  گردید مقرر(  کارگران  فاهر

  عامل بانکهای با ویژه  همکاری به  موظف  مربوطه  اجرایی دستگاههای  رابطه  این در  که گردد جذب صدی  در صد

 .هستند

  نامه  شیوه  ابالغ  خصوص  در اجتماعی کارورفاه  تعاون  وزارت عالی مقام  24/7/98 مورخ  136713 شماره نامه-9

 در پایدار اشتغال  ایجاد  و توسعه  از حمایت قانون  موضوع تمام  نیمه  طرحهای برخی  به تکمیلی  تسهیالت  پرداخت

  اصالحیه  28/7/98  مورخ  1027956  شماره  نامه و  ملی  توسعه صندوق  منابع از  استفاده  با  عشایری و  روستایی مناطق

  قبلی  هماهنگی و همکاری با  عامل بانکهای مذکور نامه  شیوه مفاد استناد به گردید  مقرر و مطرح مذکور  نامه شیوه

 شیوه  4  ماده  براساس و  اقدام  تکمیلی تسهیالت مشمول طرحهای احصاء به نسبت  استان  اشتغال کارگروه دبیرخانه

 با روستایی  اشتغال فنی  کمیته  نهایی  تائید  از پس  متمم  تسهیالت پرداخت  و  بررسی  ثبت،  به  نسبت  مذکور  نامه

 .نمایند ثبت  کارا  سامانه  در و  اقدام  روستایی  اشتغال اعتبارات شده ریزش و  مانده باقی  مالی منابع از  استفاده

 صنعتی  شهرک در استقرار و  بودن رسته از خارج  مشکل  وفصل حل بر  مبنی محترم  استاندار تاکید  به توجه با  -10

  شهرستان  در نوروزی اسماعیل  آقای  اتومبیل خم شیشه تولید جدید  طرح تسهیالت  درخواست نظارتی، نهادهای با

  مهم  طرح عنوان به ریال میلیارد 40 مبلغ با 0064813118 ملی کد  و  782497  طرح کد  با صنعتی  شهرک-کوثر

 امید  کارآفرینی صندوق  به  استان فنی کمیته  طریق  از  گردید مقرر و گرفت  قرار تصویب مورد  استان گذاری  سرمایه

 .گردد معرفی

 صنعتی شهرک در استقرار و بودن رسته  از  خارج  مشکل  وفصل  حل  بر  مبنی محترم استاندار  تاکید به توجه  با  --11

 طالبی رحیم  آقای آرکا زرین و  رنگ  شرکت آلکید  رزین تولید جدید  طرح تسهیالت  درخواست نظارتی، نهادهای با

 میلیارد 40 بامبلغ  1671368027 کدملی و  782182  طرح  کد  با رضی  صنعتی  ناحیه  شهر  مشگین  شهرستان  در
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  استان فنی کمیته  طریق از  گردید  مقرر و گرفت قرار تصویب مورد  استان گذاری سرمایه  مهم  طرح عنوان به ریال

 .گردد معرفی امید  کارآفرینی  صندوق به

  چشمه  جوشان بهشت  تندیس  شرکت  عامل مدیر  طلسچیان  کیوان  آقای معدنی آب طرح  تسهیالت  درخواست  -12

  توسط  مذکور  طرح  تسهیالت  گردید  مقرر  و  مطرح  ریال  میلیارد 60  مبلغ  به  نیر  شهرستان  آب  تخصصی  شهرک

 سفر درجریان  عامل بانکهای هماهنگی  شورای مصوبات  نامه تفاهم  اعتبارات  محل  از  استان  امید  کارآفرینی صندوق

 .گردد  اقدام و پذیرش  استان  به کشور بانکهای محترم مدیران

 امیری  محمد  آقای  معدنی  آب بندی بسته طرح مصوب  تسهیالت  افزایش  خصوص در محترم  استاندار دستور  به-13

 به نسبت  کشاورزی بانک  گردید مقرر ریال  میلیون  47000  به ریال  میلیون  27000 از  نیر  آب تخصصی  شهرک در

  موافقت  صوت  در و اقدام  کشور کشاورزی بانک اعتبارات کل اداره از  مذکور  طرح  مصوبه افزایش  امکان  استعالم

 کمیته  آتی  جلسه در  موضوع تا  اعالم  استان  اشتغال  کارگروه دبیرخانه به کتبا نتیجه طرح، مصوب  تسهیالت  افزایش

 .گردد اعالم  کشاورزی بانک  به نتیجه و  اتخاذ خصوص این در قانونی و الزم  تصمیمات  تا مطرح فنی

 و  مطرح  1398  سال در استان  عشایری  و  روستایی پایدار  اشتغال فنی  کمیته پنجم  تا اول  جلسه مصوبات  کلیه-14

 .گرفت قرار  استان  اشتغال کارگروه تصویب و تایید  مورد مذکور  جلسات مصوبات و  صورتجلسه مفاد

 جلوگیری  منظور  به گردید  مقرر شهرستانها از  بعضی در  خانگی  مشاغل اعتبارات سهم  پایین جذب  به توجه با  -15

 به  نسبت شهرستانی سهم  رعایت  بدون اجرایی دستگاههای  و  شناور شهرستانی   بین سهم اعتبارات،  بازگشت  از

 دبیرخانه  به(تعاون  توسعه  و  کارگران رفاه) عامل  های  بانک  به ارسال  جهت  پشتیبان اولویت  با  متقاضیان  معرفی

 نمایند.  اقدام کارگروه

 

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 برگزاری جلسهمحل  ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 6/9/98 21

 دستور جلسه:

 بررسی آخرین وضعیت تعهد و تحقق اشتغال دستگاههای اجرایی استان در سال جاری -1

طرح مسـائل و مشـکالت طرحهای حوزه اشـتغال پایدار روسـتایی و عشـایری توـسط دبیر کارگروه به منظور اتخاذ  -2

 تصمیم مقتضی

 توسط دبیر کارگروه 98گزارش آخرین عملکرد اعتبارات مشاغل خانگی سال  -3

گزارش بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی درخصوص آخرین اقدامات و عملکرد در رابطه با بند )الف( تبصره -4

 و مصوبات جلسه شورای هماهنگی بانکهای عامل کشور در استان  1397قانون بودجه سال    18

استاندار محترم-5    استفاده از رهنمودهای 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

  جهت  در  وتالش  اهتمام  ضمن  تعهد دارای  اجرایی  دستگاههای  گردید  مقرر  استاندارمحترم  تاکید  به  توجه  با-1

 پنجره  درسامانه  جدید  شاغلین  اطالعات  ثبت به  نسبت بیشتری  ودقت  سرعت با  شده گذاری هدف  اشتغال  به رسیدن

 .نمایند  اقدام  استان اشتغال  واحد

 معدن ،  صنعت-کشاورزی جهاد ازجمله) تخصصی دستگاههای  الخصوص علی  اجرایی دستگاههای  مقررگردید-2

  سال  اشتغالزایی های  برنامه  درراستای  شده  کارشناسی کار  با( وگردشگری دستی  صنایع ، فرهنگی  میراث  تجارت، و

 .نمائید اعالم  استانداری به را  نتیجه و  اقدام آینده

 به  «دستمزد  یارانه»  مشوق  طرح  سهمیه 8000 اختصاص  پیگیری  بر  مبنی  محترم  استاندار  تاکید  به باعنایت-3

  آقای جناب مساعد  قول  به  باتوجه تولیدی واحدهای  در دانشگاهی  التحصیل فارغ  جوانان  بکارگیری جهت استان

 انتقال  درراستای  جلسه  در  اجتماعی  کارورفاه  تعاون وزارت بیکاری بیمه  و  مشاغل  پایداری از  حمایت  مدیرکل  یاوری

 .گردد  نتیجه  اعالم  و پیگیری جد  به موضوع  گردید مقرر   وزارت  عالی  مقال  به موضوع
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 طرحها  شده تعهد  اشتغال  دربخش بویژه  مغایرتها  اصالح  و  ویرایش  بحث در  کارا  سامانه بودن غیرفعال به  توجه  با-4

 به  عنایت  با لذا. داشت  خواهد  دنبال  به  را  بعدی  تبعات ویرایش  عدم  صورت  در  که  ها  واقعیت  و سرانه  رعایت  با

  جهت  در  جدی  صورت به  موضوع  گردید  مقرر مغایرتها اصالح  بر  منبی محترم استاندار  تاکید و  موضوع  حساسیت

  استاندار  امضا  با  استان  اشتغال  تخصصی  کارگروه  دبیرخانه  به  طرحها  اشتغال ویرایش  به  مستمر دسترسی  ایجاد

 .گردد  پیگیری  اجتماعی  کارورفاه  تعاون وزارت اشتغال و  کارآفرینی توسعه معاونت از محترم

 مقرر  و  قرارگرفت  موردتصویب  و  مطرح  جلسه  در(  6/9/98  مورخ  تا) استان  نظارت  های  کمیته  مصوبات کلیه-5

 .نمایند  اقدام مصوبات  اجرای جهت در فرمانداران و  اجرایی دستگاههای  ،  عامل بانکهای کلیه  گردید

  اجتماعی کارورفاه تعاون  وزارت اشتغال و  کارآفرینی توسعه  محترم  معاون  5/9/98 مورخ  163765 شماره نامه-6

 طرحهای  از  اعم  عامل  موسسات  در  شده  پرداخت  و  شده  قرارداد  انعقاد طرحهای  تمامی بر نظارت  و بازدید  درخصوص

 صندوق"  به  مربوط   طرحهای  همچنین  و  عشایری  و  روستایی اشتغال تسهیالت  از  مند  بهره «حمایتی  نهادهای»

  استان  شهرستانهای  سطح در  "(محلی خرد  وصندوق  بیکار  بدون  روستای یا  محصول یک  روستا  هر)  امید  کارآفرینی

 با شهرستان  نظارت  کمیته رئیس  عنوان  به محترم فرمانداران  گردید  مقرر و  مطرح( 2)  و( 1) شماره فرم  با مطابق

 دبیرخانه  عنوان  به)  شهرستانها  اجتماعی کارورفاه تعاون ادارات  و اجرایی  دستگاههای  و عامل  بانکهای  همکاری

 .نمایند اعالم  استان نظارت  کمیته به را  نتیجه و  اقدام  مذکور حوزه طرحهای  بر نظارت به نسبت(  کمیته

 نام ثبت طرح 27  پذیرش  بر مبنی استان امید  کارآفرینی صندوق  مدیر  5/9/95  مورخ  869/98/203 شماره  نامه-7

  98/ 17/7 مورخ  استان  اشتغال تخصصی  کارگروه صورتجلسه نوزدهمین 1  بند مصوبه عنوان به کارا  سامانه در  شده

 مدیر اسدی  وآقای  کشور امید کارآفرینی  صندوق   توانمندسازی  و ساماندهی معاون  اصحابی آقای  سفر جریان  در

 گردید مقرر و مطرح استان به  اجتماعی  کارورفاه تعاون وزارت  روستایی و  فراگیر  اشتغال گذاری سرمایه های  پروژه

 صندوق  مانده  باقی  اعتبار  برای  جایگرین  طرحهای  معرفی  برای  استان  اشتغال  کارگروه  دبیرخانه  اعالم  از  پس

  شهرستانی  فنی  کمیته  فرایند  طی از پس  طرحها ،  عشایری و روستایی پایدار اشتغال  اعتبارات  محل  از کارآفرینی

 .گردد  ارسال  دبیرخانه به فیزیکی پرونده همراه به  استان  روستایی  اشتغال فنی  کمیته  درجلسه بررسی و طرح جهت

  پرونده ارسال  از  شهرستانها  فنی  های  کمیته کارا سامانه  بودن  غیرفعال  و مالی  منابع اتمام  بدلیل  گردید  مقرر-8

 اعتبارات  ابالغ  از  پس  تسهیالت  نیازمند  وطرحهای  گردیده  خودداری  دبیرخانه  به  شهرستانی  طرحهای  فیزیکی

 .گردد  ارسال دبیرخانه کتبی اعالم با و  روستایی اشتغال  پنجم مرحله

 

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات فرمانداری اردبیل استاندار 5/11/98 22

 دستور جلسه:

 بررسی آخرین وضعیت تعهد و تحقق اشتغال دستگاههای اجرایی استان در سال جاری -1 

طرح مسـائل و مشـکالت طرحهای حوزه اشـتغال پایدار روسـتایی و عشـایری توـسط دبیر کارگروه به منظور اتخاذ  -2

 تصمیم مقتضی

 کارگروهتوسط دبیر   98گزارش آخرین عملکرد اعتبارات مشاغل خانگی سال  -3

گزارش بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی درخصوص آخرین اقدامات و عملکرد در رابطه با بند )الف( تبصره -4

 و تفاهم نامه بانکهای عامل کشور در جریان سفرریاست محترم جمهوری به استان    1397قانون بودجه سال    18

استاندار محترم  -5  استفاده از رهنمودهای 

 

 مذاکرات:متن 

 

 جلسه: مصوبات

 از  تخصصی  دستگاههای  الخصوص  علی  اجرایی  دستگاههای  گردید  مقرر  محترم  استاندار  تاکید  به  توجه  با-1

  و  شده  کارشناسی کار با( وگردشگری دستی  صنایع فرهنگی، میراث-تجارت  و  معدن  صنعت،-جهادکشاورزی)جمله

  شهرستان  برای  بیکاری  نرخ کاهش  جهت  در  را(  1400 سال پایان  تا)  اشتغالزایی  های  برنامه  دقیق  ریزی  برنامه

 .نمایند اعالم  استانداری  به را نتیجه  و  اقدام  استان  کل و اردبیل

  دارد  وجود مغایرت استان اشتغال  واحد  پنجره  سامانه  در شده ثبت اطالعات  و دستی عملکرد  بین اینکه  بر نظر-2

 در  بیشتر تالش و  اهتمام ضمن  تعهد  دارای  اجرایی  دستگاههای  گردید  مقرر محترم استاندار تاکید  به عنایت با لذا

 در  جدید شاغلین  اطالعات  ثبت  به  نسبت  بیشتری دقت  و  سرعت  با شده  گذاری  هدف  اشتغال  به  رسیدن  جهت

 .نمایند  اعالم استانداری در مستقر اشتغال  ستاد  دبیرخانه به را  نتیجه و  اقدام  استان اشتغال  واحد پنجره  سامانه

 مقرر  و  تعیین  شغلی  فرصت  3000ایجاد  آینده سال  برای(  ره)خمینی  امام امداد  کمیته  کل اداره  اشتغال  تعهد-3

- جهادکشاورزی)  تخصصی  دستگاههای  عهده  بر  تکلیفی  صورت  به  مذکور  تعهد  از شغلی  فرصت 1000  گردید
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  پوشش  تحت  کارگاهی  واحدهای  استفاده برای( گردشگری  و  دستی صنایع فرهنگی  میراث–  وتجارت معدن  صنعت،

 .نمایند  استفاده  امداد  کمیته از  شده  معرفی بیکاران جذب قبال در  مربوطه  بخش  ای  بیمه و  تسهیالتی  مزایای از که

 بحث  در  عامل  بانکهای  گردید  مقرر  مطلوب  عملکرد  دارای عامل  بانکهای  همکاری  از  تشکر  و  تقدیر ضمن-4

  کل  اداره عشایری و روستایی پایدار  اشتغال اعتبارات  و  16  تبصره  "ب"  بند  محل از  اشتغالزایی  تسهیالت  پرداخت

  استانداری و مربوطه  کل  ادارات به را مربوطه وعملکرد  اقدام  باجدیت  استان بهزیستی  و( ره)خمینی  امام  امداد کمیته

 .نمایند اعالم

  تعیین  شغلی  فرصت  700ایجاد  اردبیل شهرستان در  آینده  سال برای  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  اشتغال تعهد-5

 نتیجه و  اقدام مذکور هدف به رسیدن جهت در  منسجم ریزی برنامه  با  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گردید مقرر و

 .نمایند  اعالم اردبیل شهرستان  فرمانداری و استانداری به را

 برقراری ضمن  استان  فناوری و علم  پارک و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  گردید مقرر  محترم  استاندار تاکید به عنایت  با-6

  راه جهت  در شاهد  دانشگاه  ساختمان جمله  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در موجود  ظرفیت از  استفاده  با  طرفه دو  تعامل

 .نمایند اعالم  استانداری  به را  نتیجه و  اقدام نوآوری  کارخانه اندازی

  ایجاد اردبیل  شهرستان  در آینده سال برای  گردشگری  و دستی  صنایع  فرهنگی، میراث کل اداره اشتغال تعهد-7

  جهت  در منسجم  سیاستگذاری و  ریزی  برنامه با  مربوطه اجرایی دستگاه  گردید  مقرر و  تعیین شغلی  فرصت  500

 .نمایند اعالم  اردبیل شهرستان فرمانداری و  استانداری به را  نتیجه و  اقدام  مذکور هدف  به رسیدن

 و دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل اداره  حوزه  به  آینده سال خانگی مشاغل  اعتبارات  تخصیص  گردید  مقرر-8

 .گردد مدیریت و  توزیع  دستی صنایع محوریت با  استان  گردشگری

 ریزی  برنامه  به  نسبت استانداری  در  مستقر استان اشتغال  ستاد  گردید  مقرر  محترم استاندار  تاکید  به  عنایت با-9

 .نمایند ارائه محترم استاندار به  و  اقدام  1400  سال پایان  تا  اجرایی دستگاههای  همکاری با  استان اشتغال تعهد

 قرار تصویب مورد و مطرح( مصوبه بند 15 با) استان نظارت کمیته 24/10/98 مورخ  جلسه  هشتمین  مصوبات-10

  گونه   هر  و  اقدام  مصوبات اجرای درجهت فرمانداران و اجرایی دستگاههای  و  عامل  بانکهای  گردید  مقرر و  گرفت

  استان  اجتماعی  کارورفاه  تعاون  کل  اداره در مستقر  استان نظارت کمیته دبیرخانه و  استانداری به  را  ومشکالت موانع

 .نمایند اعالم

  جاری  سال در  استان  عشایری و  روستایی  پایدار  اشتغال  فنی  کمیته  نهم و  هشتم  هفتم،  ششم،  جلسات  مصوبات-11

 گردید  مقرر  و  قرارگرفت  استان اشتغال  تخصصی کارگروه  تصویب  و  موردتایید  مذکور  جلسات  مصوبات   و  مطرح

 .نمایند  اقدام مصوبات اجرای درجهت درموضوع  دخیل  عوامل کلیه و  اجرایی ودستگاههای  عامل بانکهای

  ویژه اولویت  با  اعتبار  و منابع  وجود  شرط   به  بوقلمون پرورش فعالیت  رسته  با پشتیبان  طرحهای  گردید  مقرر -12

 .گردند معرفی  عامل بانکهای  به  خانگی  مشاغل دبیرخانه ازسوی
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  اجتماعی  کارورفاه تعاون  وزارت  اشتغال و  کارآفرینی  توسعه  محترم  معاون  5/11/98  مورخ  210815  شماره  نامه-13

  پایدار  اشتغال  محل  از  عامل موسسات  در  شده  پرداخت  طرحهای  ویرایش  دسترسی  سطح  شدن  فعال  بر  مبنی

 گردید  ،مقرر  مطرح  15/11/98  مورخ  تا کاری  روز  6 مدت به  7/11/98  مورخ  دوشنبه  روز  از عشایری  و روستایی

 موجود  مغایرت گونه  هر  اجرایی  دستگاههای همکاری  با  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال دبیرخانه  و  عامل  بانکهای

  اعالم  استان نظارت کمیته به را نتیجه  و  اصالح  کارا  سامانه در مذکور  مدت  ظرف را مربوطه طرحهای در  شده  احصا

 .نمایند

  یک  بند  موضوع)استان  نظارت  کمیته  پیشنهاد  برخوردار،  کم  منطقه  در اشتغال  و  تولید  از حمایت  راستای در-14

  ساسان  آقای قالیبافی   طرح  روی  پیش مشکالت  و  موانع  رفع  جهت  در(  24/10/98  مورخ صورتجلسه  هشتمین

 قرار  تصویب مورد و  مطرح کوثر  شهرستان در  عشایری و  روستایی  پایدار  اشتغال تسهیالت  از  کننده  استفاده  آذرخش

 نظارت  کمیته  مصوبه براساس متقاضی  و  تجارت و صنعت،معدن سازمان و کشاورزی بانک  گردید  مقرر و  گرفت

 .نمایند اعالم  استان نظارت  کمیته  دبیرخانه به  نیاز مورد مستندات و  مدارک  همراه به را  نتیجه و  اقدام

 

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 3/12/98 23

 دستور جلسه:

  1400و  1399سالهای  و ارائه برنامه برای   98-97بررسی آخرین وضعیت واحدهای راکد فعال شده در سالهای -1

 توسط دستگاههای اجرایی در راستای فعال سازی واحدهای راکد.

استاندار محترم-2  استفاده از رهنمودهای 

 متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

  شده احیا و راکد  واحدهای وضعیت آخرین درخصوص تجارت و معدن صنعت،  سازمان  رئیس گزارش  به  باتوجه-1

 تولید  چرخه  به و  احیاء واحد 56 که شناسایی استان سطح  در احیاء قابل واحد 158  اینکه  بر  مبنی جاری سال  در

  اکسل  فایل مطابق( شده  احیا و راکد از  از اعم) را نظر  مورد  واحدهای  لیست  مربوطه  سازمان  گردید  مقرر بازگشته،

 .نمایند اعالم  استانداری و  استان اشتغال  تخصصی کارگروه  دبیرخانه به پیوستی

  جهت  را احیا غیرقابل چنین هم و احیا قابل طرحهای  و  واحدها لیست  مربوطه  اجرایی  دستگاههای  گردید مقرر-2

( کار  و  کسب کلینیک)  شده  تعیین  مشاورین گروه  به  طرحها  و  واحدها  احیا  راستای در  پیشنهادات ارائه  و یابی  عارضه

 در  ماهانه  صورت  به تا ارسال استانداری  و استان اشتغال تخصصی  کارگروه  دبیرخانه  به  نیز  نسخه یک  و تحویل

 .گیرد  قرار رصد و ارزیابی مورد  استان  اشتغال تخصصی کارگروه  جلسات

 سوی از مجزا صورت  به  استان تملیکی  طرحهای و واحدها  لیست  گردید  مقرر استاندارمحترم تاکید به عنایت با-3

 بانکهای  طریق  از  بندی  جمع  با(  استان کشاورزی  بانک  مدیریت)استان عامل  بانکهای  هماهنگی  شورای  رئیس

 .نمایند  ارسال  استان  اشتغال تخصصی  کارگروه  دبیرخانه  و  استانداری  به  بعدی  اقدامات و  گیری تصمیم  جهت  عامل

 که  داشته وجود تکمیلی واحد  6  اینکه  بر مبنی  استان تجارت و  معدن  صنعت، بانک مدیریت  گزارش به توجه با-4

  بانک  گردید  مقرر  لذا اند  شده تکلیف  تعیین  جدید  گذار سرمایه  یا واحد/    طرح قبلی مالکان  به  واگذاری  طریق  از

 .نمایند اعالم کارگروه دبیرخانه و استانداری به  کامل  مشخصات با را  نظر مورد  طرحهای  لیست  عامل
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 و بوده  بررسی  دست  در تعدادی که شده تملیک واحد 10 وجود  بر  مبنی  ملی بانک  نماینده  گزارش به باعنایت-5

 .گردد اعالم  استانداری و کارگروه دبیرخانه  به مذکور طرحهای لیست  گردید مقرر  است شده واگذار نیز تعدادی

 سوار بیله شهرستان  در خدایاری اله بیت آقای  هتل  احداث  طرح  گردید  مقرر  محترم استاندار تاکید  به عنایت با-6

 .گردد تکلیف تعیین  سریعتر چه  هر جدید گذار سرمایه به  طرح واگذاری بر مبنی  عامل بانک سوی از

  خرداد پایان تا  جدید  گذار سرمایه  به  مذکور  طرح واگذاری  موضوع  گردید  مقرر  سبالن ابریشم  طرح  با دررابطه-7

 تعیین واستانداری( وتجارت  معدن صنعت، سازمان)  اجرایی دستگاه ،(ملی)  عامل  بانک  پیگیری  با  1399  سال ماه

 .گردد تکلیف

  شرکت  و پلیمر  کیمیا آرتا واحدهای تملیک  اینکه  بر  مبنی  استان کشاورزی  بانک مدیریت  گزارش  به عنایت با-8

  واگذاری موضوع  1399  سال  اول  ماهه  شش در  مقررگردید دارد قرار فروش  ودرمرحله یافته انجام  افرانوش تعاونی

 .گردد  نتیجه واعالم  اتمام

 به  تملیکی واحدهای  واگذاری  با  دررابطه عامل  بانکهای  محوریت  با اجرایی  دستگاههای  مدیران  گردید  مقرر-9

  اعالم استان  اشتغال تخصصی کارگروه دبیرخانه و استانداری به ماهانه و مستمر  صورت به را  نتیجه و  اقدام جدیت

 .نمایند

 هتل) واحد دو  اینکه  بر  مبنی استان  گردشگری و دستی  صنایع فرهنگی،  میراث کل مدیر  گزارش  به  توجه  با-10

 گردید  مقرر  لذا شده  تملیک  بانک  پست  و  تجارت  بانکهای  توسط  ترتیب  به(  امین  هتل  و  سرعین  شیرین  قصر

 طرح  قبلی  صاحبان خود به مذکور های طرح  واگذاری با دررابطه  عامل بانکهای همکاری با مربوطه  اجرایی  دستگاه

 .گردند تکلیف  تعیین  1399  سال اول ماهه  شش در که نمایند اقدام نحوی به  ثالث شخص یا

  سالجاری ماهه ده  در و واحد  117 تعداد  97 سال در استان کشاورزی جهاد  سازمان  رئیس  گزارش به  توجه  با-11

 در گردید مقرر که شده  شناسایی راکد غیرفعال  واحد  224  تعداد  همچنین و  بازگشته تولید چرخه به و احیا  واحد  58

  احیا  1401 سال  پایان تا  نیز  بقیه و  واحد  70  تعداد  1400  سال  واحد، 70  تعداد 99  سال برای  ساله سه  ریزی برنامه

 .گردند باز  تولید چرخه به و

  سرمایه  ستاد به  اجرایی  دستگاههای و  عامل بانکهای  سوی از  تملیکی طرحهای  و  واحد کلیه  لیست گردید  مقرر-12

 .گردد  ارسال  نیز  دارایی و اقتصادی امور در مستقر استان گذاری

 چنین  هم  و  راکد  و شده  فعال  طرحهای  و واحدها  مشخصات  گردید  مقرر  محترم استاندار  تاکید  به  عنایت با-13

 بانکهای  و  اجرایی دستگاههای سوی  از  کامل  مشخصات با  برآوردی قیمت با  فروش برای تملیکی  واحدهای  لیست

 .گردد ثبت  گردد  می اندازی  راه اجتماعی  کارورفاه  تعاون  کل  اداره توسط که ای  سامانه در  عامل

 مذکور  واحدهای وضعیت  آخرین گزارش  جهت  تکمیلی و  راکد  واحدهای با دررابطه پیگیری  جلسات گردید  مقرر-14

 .گردد  تشکیل مستمر و ماهانه  صورت به
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 کننده  استفاده کوثر شهرستان در  آذرخش  ساسان  آقای  قالیبافی  طرح مشکالت و  مسائل موضوع  گردید  مقرر  -15

 و  کارگروه  دبیرخانه عامل،  بانک  ، اجرایی  دستگاه معاون  حضور  با   وعشایری  پایدارروستایی  اشتغال  ازتسهیالت

 .گردد  اتخاذ نهایی تصمیم و بررسی استاندار  اقتصادی امور  هماهنگی معاون دفتر درمحل طرح مجری

  بخشایش گوهری  رسول  آقای  و  تورات  رجبی  سعید  آقای  ای  گلخانه  مجتمع طرح  اجرای  روند  مشکل  درخصوص-16

 حوزه متخصصین از دعوت  با  عامل بانک  و  اجرایی  دستگاه محوریت با موضوع گردید  مقرر  آباد  پارس شهرستان در

 و  اقدام مستندات  و مدارک  بررسی با  طرح صاحبان و  کارگروه دبیرخانه  و  استانداری  نمایندگان  حضور با  و گلخانه

 .گردد  گیری  تصمیم و  مطرح استان  اشتغال تخصصی کارگروه و نظارت  کمیته  جلسه در  نتیجه

 

  جلسه: غایبین

  ندهینما
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 :پنجم فصل 

 زیربنایی، کارگروهعملکرد  

 توسعه روستایی، شهری   

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

 ستیز طیو مح نیسرزم  شیو آما یشهر 

 

آما  یشهر  ،یریعشا ،ییتوسعه روستا  ،ییربنایکارگروه ز جلسه در سال    6با برگزاری   ستیز طیو مح نیسرزم  شیو 
 ها اجرایی شده است.مصوبه داشته است که همه آن  65دستور جلسه و   6،  1398

 

  

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 12/02/1398 1 12 12 0 - 22 - 

 آب شرکت -استاندارد- ریزی وبرنامه مدیریت
 آب شرکت-وتجارت ومعدن صنعت-ای منطقه

 وپشتیبانی دفاع وزارت-روستایی وفاضالب
 مسلح نیروهای

2 21/03/1398 1 11 11 0 - 22 - 

 -وتجارت ومعدن صنعت- بحران مدیریت
--فرهنگی میراث -اطالعات وفناوری ارتباطات

 پشتیبانی و دفاع وزارت -وامالک اسناد ثبت

 روستایی وفاضالب آب شرکت- مسلح نیروهای

3 20/05/1398 1 8 8 0 - 22 - 

 وفناوری ارتباطات -وتجارت ومعدن صنعت
 -وامالک اسناد ثبت--فرهنگی میراث -اطالعات

 نوسازی-مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت

 روستایی وفاضالب آب شرکت- مدارس

 -ای منطقه آب شرکت-وتجارت ومعدن صنعت 1 21 - 0 13 13 1 23/07/1398 4
 برق توزیع-روستایی  وفاضالب آب شرکت

 مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت 1 21 - 0 9 9 1 17/09/1398 5

6 27/11/1398 1 12 12 0 - 21 1 
 شورای-مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت

 استان اسالمی

   - 0 65 65 6 مجموع
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 شیو آما یشهر   ،یر یعشا  ،ییتوسعه روستا  ،ییربنایکارگروه زصورتجلسه های : هفتم بخش 

 ستیز طیو مح نیسرزم

 

 

  

 
 یجمهور استیر

 وزارت راه و شهر سازی

 لیاستان 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 برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 12/02/1398 1

بخشداری  به دبیرخانه جهت احداث   –شهرداری  –بررسی پرونده های ارجاعی ازجهاد کشاورزی    دستور جلسه:
 بنادرخارج ازمحدوده  وحریم شهرها

  
 

 استانتعیین کاربری برای متقاضیان احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرهای   متن مذاکرات:

 

 جلسه: مصوبات

مورد پرونده مخالفت    2مورد پرونده موافقت  و   10پرونده  بررسی وتصویب  شد  که با  12در این جلسه تعداد  
 گردید

 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 وزارت راه و شهر سازی

 لیاستان 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 برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 21/03/1398 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:

 

این جلسه تعداد    جلسه: مصوبات   1مورد پرونده موافقت  و    10وتصویب  شد  که با پرونده  بررسی   11در 
 مورد پرونده مخالفت گردید

 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 وزارت راه و شهر سازی

 لیاستان 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 برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 20/05/1398 3

 دستور جلسه:
بخشداری  به دبیرخانه جهت احداث بنادرخارج ازمحدوده   –شهرداری  –بررسی پرونده های ارجاعی ازجهاد کشاورزی  

 وحریم شهرها

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

 

 .مورد موافقت گردید 8پرونده  درجلسه مطرح که پس از بحث  وبررسی با هر     8تعداد   جلسه: مصوبات

 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 وزارت راه و شهر سازی

 لیاستان 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 برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 23/07/1398 4

 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:

 

این جلسه تعداد    جلسه: مصوبات مورد   2مورد پرونده موافقت  و   11پرونده  بررسی وتصویب  شد  که با   13در 
 پرونده مخالفت گردید

 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 وزارت راه و شهر سازی

 لیاستان اردب اداره کل راه و شهرسازی

 «صـورتجلسه»

و  یشهر ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایکارگروه ز

 استان اردبیل ستیز طیو مح نیسرزم شیآما

 برگزاری جلسهمحل  ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 17/09/1398 5

 دستور جلسه:

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

 ازمحدوده  وحریم شهرها

 وحریم شهرهای استانتعیین کاربری برای متقاضیان احداث درخارج ازمحدوده    متن مذاکرات:

 

 .مورد موافقت گردید  9پرونده  درجلسه مطرح که پس از بحث  وبررسی با هر     9تعداد   جلسه: مصوبات

 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 وزارت راه و شهر سازی

 لیاستان 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 برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 27/11/1398 6

 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:

 

این جلسه تعداد    جلسه: مصوبات   1مورد پرونده موافقت  و      11وتصویب  شد  که با پرونده  بررسی   12در 
 مورد پرونده مخالفت گردید

 

  جلسه: غایبین
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 :ششم فصل 

 اجتماعی، کارگروهعملکرد  

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

اجتماع و خانواده   ی، فرهنگ یکارگروه  جلسه و   11،  1398جلسه در سال   6با برگزاری  ، سالمت، زنان    31دستور 
 اجرایی شده است. آن  مصوبه  28مصوبه داشته است که 

 

ف
ردی

  

تاریخ برگزاری 

 جلسه

تعداد 

 ر دستو

 جلسه

 وضعیت مصوبات
 اصلی کارگروهوضعیت حضور و غیاب اعضای 

 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 25/02/1398 4 6 6 0 - 14 15 - 

2 02/07/1398 3 9 7 2 - 11 7 

  کل مدیر-اردبیل مرکز انقالب و عمومی  دادستان
استان اطالعات  

 و دستی صنایع ، فرهنگی میراث  کل مدیر
 و آثار  حفظ بنیاد  کل مدیر-استان گردشگری

 کانون کل مدیر- مقدس دفاع های ارزش نشر
 شهردار -استان نوجوانان و کودکان فکری پرورش

  رئیس-استان نور  پیام دانشگاه  رئیس-اردبیل
 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 ریزی برنامه و مدیریت سازمان  رئیس- درمانی
 شهری فاضالب و آب شرکت عامل مدیر-استان

 فاضالب و آب شرکت  عامل مدیر-استان
 استان روستایی

3 06/07/1398 1 4 4 0 - 14 15  

4 17/07/1398 1 5 5 0 - 8 12 

 -صداوسیما -دامپزشکی - ارشاد و فرهنگ
  پرورش کانون -احوال ثبت -نور  پیام دانشگاه

 - معدن و صنعت -ریزی برنامه و مدیریت -فکری
 هنری حوزه-آزاد دانشگاه

5 11/08/1398 1 4 3 1 - 13 14 
 و کودکان فکری پرورش کانون - ارشاد و فرهنگ

 نوجوانان

6 29/10/1398 1 3 3 0 - 7 22 - 

   - 3 28 31 11 مجموع
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 ، سالمت، زنان و خانواده ی، فرهنگ  یکارگروه اجتماعصورتجلسه های  :  نهم بخش 

 

 
 یجمهور استیر

 وزارت کشور

 لیاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده  ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 25/02/1398 1

 دستور جلسه:

گزارش دستگاههای اجرایی در خصوص  موضوع  تفاهم نامه های منعقده با سازمان امور اجتماعی کشور -1
اجتماعی  درراستای کنترل وکاهش آسیب های 

دفتر    -2 توسط  اردبیل   شهرستان  در  محلی  توسعه  و  تسهیلگری  دفاتر  ایجاد  خصوص  در  ارائه گزارش 
 اموراجتماعی

مراکزاجتماعی، فرهنگی  -3 سرمایه ای موضوع تجهیز  اعتبارات تملک دارایی های  کرد  تبیین نحوه هزینه 
 هر،آموزشی و ورزشی محالت حاشیه نشین سه شهرستان اردبیل،پارس آباد ومشگین ش

 ارائه برنامه های نشاط اجتماعی توسط دستگاههای عضو کارگروه اجتماعی وفرهنگی-4    

  متن مذاکرات:

معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی بیان نمودند:با توجه به اینکه در موضوعات اجتماعی نتیجه به صورت  
باشد که نتیجه بخشی وکاهش میزان بروز  کمی ،کمتر ملموس می باشد ،باید برنامه های انجام شده به طوری  

آسیب های اجتماعی محسوس تر شود. بیشتر آسیب های اجتماعی در محالت حاشیه شهرها بروز می کند که 
این آسیب ها را  باید تالش کنیم با تأمین خدمات اجتماعی، بهداشت ودرمان ،تأمین رفاه ومسکن میزان بروز 

دستگاههای اجرایی با سه دفتر تسهیلگری در مناطق  در مناطق کاهش دهیم . ندایی  بر ضر ورت همکاری 
مدیرکل محترم اجتماعی وفرهنگی نیز در این جلسه هدف   حاشیه نشین)نیار،پناه آباد وسلمان آباد(تأکید نمودند.

، حوزه هنری،آموزش  وارشاد  فرهنگ   ، ورزش وجوانان   ، دستگاههای بهزیستی  اعتبارات به  تخصیص  از  
اجتماعی وتوانمندساز ی وپرورش ،بس یج مستضعفین واداره کل زندانهای استان کاهش و کنترل آسیب های 

محروم وحاشیه نشین دانستند . اداره کل    مناطق  از جمله  اجرایی  دستگاههای  دراین جلسه مدیران محترم 
از مح اجرا شده  برنامه های  ،ورزش وجوانان وحوزه هنری  ،آموزش و.پرورش  ، بهزیستی  ل اعتبارات زندانها 

   کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی را ارائه نمودند.
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از اجرای برنامه های  -1 مقرر گردید دستگاههای اجرایی گزارشی از نتایج ، اثر بخشی  وخروجی مورد انتظار 

 کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی را در جلسات بعدی کارگروه ارائه نمایند.

مدیریت خانم شهماری با توجه به   -2 ایجاد سه دفتر تسهیلگری وتوسعه محلی در محالت سلمان آباد به 

کلیه  آقای عشقی مقرر گردید  به مدیریت  یوسفی سادات و محله نیار  مدیریت خانم عالیه  ،پناه آباد به 

 دستگاههای اجرایی عضو کارگروه همکاری  وهماهنگی الزم را با این دفاتر معمول د ارند.

اختیار دفاتر تسهیلگری وتوسعه محلی قراردارد با وضعیت موجود منطقه  مقرر گ -3 ردید شرح خدماتی که در 

 تطبیق داده شود وسپس اجرایی گردد.

مقرر گردید با توجه به مدیریت دفتر امور اجتماعی وفرهنگی در توانمندسازی محله ایران آباد تمامی برنامه  -4

اموراجتماعی وفرهنگی هماهنگ شود .های  اجرایی مدنظر دستگاهها  جهت اجرا د این محله با دفتر   ر 

مناطق حاشیه  -5 ازمحل تملک دارایی های سرمایه ای جهت تجهیز  دستگاههای اجرایی که  مقرر گردید 

نشین اعتبار دریافت نموده اند مطابق با موافقتنامه اعالم شده از سازمان امور اجتماعی کشور خرید وهزینه  

 نمایند.

برنامه اعالم شده    20ستگاههای اجرایی برنامه های مربوط به نشاط اجتماعی را در چارچوب  مقرر گردید د -6

اجتماعی کشور برای سال  شده وعملیاتی با لحاظ نتایج حاصله تدوین   98از شورای  زمانبندی  بصورت 

 وارائه نمایند.

 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 وزارت کشور

 لیاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده  ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 02/07/1398 2

 دستور جلسه:
، ـسالمت ، زنان و  - خانواده به اعضـای کارگروه و تبیین  ابالغ وظایف کارگروه تخـصـصی اجتماعی ، فرهنگی 

این کارگروه  چگونگی برگزاری جلسات گروه های کاری زیرمجموعه 

 هماهنگی برگزاری سیزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب اردبیل -

گزارش دستگاه های عضو کمیته ساماندهی کودکان خیابانی استان در خصوص خدمات ارائه شده به کودکان 
 آنهاخیابانی و خانواده های 

 
مذاکرات: شماره     متن  دعوتنامه  ،  31/6/98مورخ   29403/22/17پیرو  اجتماعی   ، فرهنگی  جلسه کارگروه 

در محل سالن شهید رجایی  به     2/7/98صبح روز سه شنبه مورخ   9سالمت ، زنان و خانواده راس ساعت 
از ک الم ا... مجید ریاست معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار گردید. جلسه  با تالوت آیاتی چند 

شروع شد و در ادامه آقای شفیعی ، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی ضمن خیرمقدم گویی به حاضرین جلسه  
سازمان برنامه و بودجه   17/4/96مورخ    1258231به پیشنهاد شماره    5/3/98به مصوبه هیئت وزیران در جلسه  
آیین   –  1395مصوب   –می برنامه های توسعه کشور ( قانون احکام دائ31کشور و به استناد بند )الف( ماده )

کارگروه قبلی زیر نظر شورای برنامه   13نامه اجرای شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشاره کرد و گفت که 
به   این مصوبه  پس از  و توسعه  کارگروه    4ریزی  ،   کارگروه تقلیل یافته که  اجتماعی ، فرهنگی  تخصصی 

کاگروه بوده و جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی ، کارگروه میراث  4جزو این   سالمت ، زنان و خانواده
 فرهنگی و کارگروه زنان و خانواده با کارگروه اجتماعی و فرهنگی ادغام شده است .

قالب این   منظم جلسات فوق در  اجتماعی استاندار ضمن تاکید بر برگزاری  امنیتی و  سپس معاون سیاسی ، 
کردند که طبق تصویب نامه اعضای کارگروه باید شخصا در جلسات کارگروه حضور یابند . در  کارگروه تاکید

رئیس کارگروه و معرفی  صورت غیبت اعضای ثابت کارگروه ها در جلسه ، نماینده تام االختیار با هماهنگی 

 کتبی در جلسه بدون حق رای حضور می یابد.
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    جلسه: مصوبات
حقیقی )حداقل یکی از مقرر گردید طبق  -1 نهاد استانی به عنوان عضو ناظر و دو نفر ازافراد  مردم  تصویب نامه دو سازمان 

 آنها بانوان باشد (  به عنوان صاحب نظر به جلسه دعوت شود.

اجتماعی و   -2 شخصا در جلسه حضور یابند و در صورت غیبت معاون مرتبط با امور  مقرر گردید طبق تصویب نامه، مدیران 

 گی به جلسه اعزام شود.فرهن

)فعالیت فرهنگی و هنری ( استانی از سوی سازمان مدیریت  5میلیون ریال از محل اعتبارات فصل    2500مقرر گردید مبلغ   -3

نمایشگاه کتاب استانی  معمول گردد.  و برنامه ریزی استان ، جهت برگزاری 

نمایشگاه کتاب ،  مقرر گردید اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیازسنجی الزم را از ا -4 دارات جهت تهیه کتب مورد نیاز آنها در 

 به عمل آورد.

برنامه یاشاییش   -5 به صورت رایگان ، اقدام الزم   –ویژه برنامه کودکان خیابانی    -مقرر گردید صدا و سیما نسبت به بازپخش 

 را به عمل آورد.

کار  -6 حمایتی برای کودکان  را نیز از آنان به  مقرر گردید هالل احمر ضمن تامین بسته های  ، حمایت درمانی و دارویی الزم 

 عمل آورد.

را در اختیار کودکان  -7 مقرر گردید اداره ورزش و جوانان یک سانس از باشگاه مورد توافق اداره بهزیستی و ورزش و جوانان 

 کار قرار دهد.

وزشی کودک و خانواده ) سامان دهی آم  –مقرر گردید نیروی انتظامی همکاری الزم و کافی را با گشت سیار مرکز حمایتی   -8

 کودکان خیابانی روزانه (به عمل آورد.

نسبت به تامین فضا ) ساختمان یا زمین ( برای مرکز سامان دهی  -9 با همکاری شورای شهر اقدام الزم  مقرر گردید شهرداری 
 کودکان خیابانی را به عمل آورد.

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 کشوروزارت 

 لیاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده  ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 06/07/1398 3

 دستور جلسه:
 کنترل آنبررسی وضعیت طالق و راهکارهای پیشگیری و  -

  متن مذاکرات:
تبیین طرح آموزش پیش از ازدواج توسط پروفسور نریمانی و درخواست همکاری همه جانبه  -

استانداری و بهزیستی ، کمیته امداد ، تبلیغات اسالمی ، اوقاف و امور خیریه و دانشگاه های پیام نور، 

 آزاد ، علوم پزشکی و محقق با این طرح

پیشگیری از جرم دادگستری از دانشگاه پیام نور به جهت در اختیار قرار دادن مکان تقدیر معاون  -

ازدواج  %9جهت فعالیت بنیاد صیانت ، خواستار تکمیل تجهیزات بنیاد شدند و با اشاره به کاهش 

طالق خواستار افزایش مهارت های زندگی و اجتماعی در بین جوانان و دانش آموزان  %5وافزایش 

 شدند.

 یر کل بهزیستی با اشاره به علت های طالق به استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در این امر و آموزشمد -

 شیوه های همسرگزینی برای دانشجویان اشاره کردند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان نیز با اشاره به رواج کودک همسری در کشور و به تبع آن  -

 برای دانش آموزان مدارش شدند. استان خواستار آموزش مهارت های زندگی

تاکید استاندار محترم بر مشارکت جدی دستگاههای اجرایی در اجرای طرح جامع مشاوره و آموزش پیش از 

 ازدواج
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    جلسه: مصوبات

استان مشارکت و  -1 عملیاتی نمودن برنامه های کاهش طالق  اجرایی  در  کلیه دستگاههای  مقرر گردید 

 دارند.همکاری جدی معمول  

مقرر گردید شورای حل اختالف استان در خصوص عضویت یکی از اساتید روانشناسی به صورت داوطلبانه  -2

 در شورا بررسی و اقدام نماید.

مقرر گردید طرح جامع مشاوره و آموزش مهارت های زندگی برای جامعه هدف ازدواج با مشارکت دانشگاه   -3

 گردد.علوم پزشکی و دانشگاه محقق اردبیلی ارایه 

این   -4 از ظرفیت  با توجه به تاسیس بنیاد صیانت از خانواده مقرر گردید در برنامه های مشاوره کاهش طالق 
 تشکل غیردولتی استفاده شود.

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 وزارت کشور

 لیاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده  ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 17/07/1398 4

 دستور جلسه:
 بررسی و تصویب طرح جامع سالمت استان -

 

  متن مذاکرات:
تاکید بر نقش عوامل مختلف در سالمتی انسان ها : عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی ) مانند سن و جنسیت (   -

درصد و عوامل اجتماعی ، رفتاری و   11درصد ، سیستم ارائه خدمات بهداشت و درمان حدود   21حدود 
 درصد و ضرورت تدوین برنامه جامع سالمت استان    68محیطی حدود  

 همکاری همه جانبه دستگاه های دخیل در امر سالمت استاندرخواست   -

    جلسه: مصوبات
کلیات طرح جامع سالمت تهیه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به تایید اعضای کارگروه رسید   -1

و مقرر گردید جزئیات طرح طی نامه ای ، دوباره به دستگاه ها ارسال گردد تا دستگاه های اجرایی ضمن 

روز به دانشگاه    10مطالعه ، برای آخرین بار نکته نظرات نهایی خود را جهت اعمال در سند ، ظرف مدت 

 علوم پزشکی اردبیل اعالم نمایند.

مقرر گردید نظرات ارسالی از طرف دستگاه ها پس از اعمال در سند، با امضا مقام عالی استان به دستگاه    -2

اجرا شده طبق  ها جهت اجرا ابالغ  شود و دستگاه ها   ارائه گزارش شش ماهه از برنامه های  موظف به 

، بدیهی است مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه جامع سالمت استان بر   این کارگروه می باشند  طرح به 

 عهده کارگروه سالمت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد.
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، ضمن تشکر از دانشگاه علوم پزشکی در خصوص کنترل مسئله فاضالب روستای بارزیل مش -3 گین شهر 

اداره   اعم از  ، مقرر گردید دستگاه های ذیربط  از میوه جات روستای مذکور  اردبیل از بابت نمونه برداری 

کل جهاد کشاورزی استان و آب و فاضالب روستایی استان ، شهرداری مشگین شهر و ... طبق صورتجلسه 

معاونت سیاسی اس اقدام و نتایج را در تنظیمی در دفتر  انجام وظایف محوله خویش  تانداری ، نسبت به 

 آخرین جلسه کارگروه ساغ در سال جاری که در اسفندماه برگزار خواهد شد اعالم نمایند.

در خصوص اجرای برنامه پیشگیری از حوادث بر اساس مدل جامعه ایمن،  به صورت پایلوت در شهرستان  -4

امنیت غذایی استان از اجرای  نمین مصوب و مقرر گردید دست اجرایی عضو کارگروه سالمت و  گاه های 

 برنامه در شهرستان مذکور حمایت مالی و فنی الزم را به عمل آورند .

مقرر گردید کمیته جامعه ایمن شهرستان نمین به ریاست فرماندار نمین و عضویت اعضای شورای اداری   -5

از آن شهرستان تشکیل گردد. در این راستا ضرور ، ابالغ عضویت  ی است همزمان با تشکیل کمیته مذکور 

 جانب فرماندار محترم برای اعضا کمیته صادر گردد.

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 وزارت کشور

 لیاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده  ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 11/08/1398 5

 بررسی وضعیت خشونت در استان  دستور جلسه:

  متن مذاکرات:
ارایه گزارش توسط دکتر عباسی عضو هیات علمی دانشگاه محقق در مورد خشونت و تحلیل مبانی علمی آن  

 در استان

آمار پرونده های خشونتارایه  از وقوع جرم دادگستری  در مورد   گزارش توسط معاون پیشگیری 

 تاکید استاندار بر ضرورت همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی در برنامه های کاهش خشونت    

    جلسه: مصوبات
پیشگیری از خشونت در استان  مقرر گردید در جلسه آینده برنامه عملیاتی و اجرایی برای کنترل، کاهش و  -1

توسط گروه  متولی  دستگاههای  نظرات  اخذ  جلسه و  شده در  ارایه  پیشنهادات  و  مباحث  جمعبندی  با 

ارایه گردد.  مطالعاتی دانشگاه محقق جمعبندی و 

مقرر گردید استفاده از ظرفیت ابزارهای هنری خصوصا فیلم سازی، نمایش و ... در برنامه های پیشگیری    -2

 ت مورد توجه قرار گیرد.از خشون

آسیب های  -3 از  پیشگیری  خصوص  بخشداران در  اجرایی، فرمانداران و  تمامی دستگاههای  مقرر گردید 

 اجتماعی خصوص خشونت همکاری و مشارکت نمایند..

مقرر گردید دستگاههای مرتبط با پدیده های طالق، خشونت، خودکشی و ... در هر ماه موارد اتفاق افتاده   -4

  مطالعه و اطالعات جامع در ارتباط با این پدیده ها جمع آوری و ارایه نمایند. را به دقت

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 وزارت کشور

 لیاردب استانداری

 «صـورتجلسه»

 ، سالمت، زنان و خانواده  ی، فرهنگ یکارگروه اجتماع

 استان اردبیل

 برگزاری جلسهمحل  ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 29/10/1398 6

 بررسی راهکارهای تسهیل ازدواج   دستور جلسه:

  متن مذاکرات:
 بررسی آخرین وضعیت ازدواج در استان  و مقایسه آن با میانگین کشوری

 ازدواجگزارش اقدامات انجام یافته توسط دستگاههای اجرایی در ارتباط با تسهیالت 

 تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای ازدواج جوانان و نقش مشارکت اجتماعی در آن         

 استفاده از ظرفیت های فرهنگی و رسانه ای برای ترویج فرهنگ ازدواج         

    جلسه: مصوبات
 و  تحلیل  را  استان  در ازدواج  موانع  ،  خود  های ماموریت  و  وظایف اساس  بر  عضو اجرایی  یها دستگاه -1

 .نمایند ارائه جوانان و ورزش  اداره به  روز  10  ظرف

  ظرف جوانان  ازدواج تسهیل برای را  خود های  برنامه و نظرات  نقطه و پیشنهادات ،  اجرایی  های  دستگاه -2

 .  نمایند ارائه جوانان و ورزش  کل  اداره به  روز  10

 جمع   ازدواج تسهیل با ارتباط   در را  ها  دستگاه  اجرایی پیشنهادات و ها تحلیل  ، جوانان و ورزش کل  اداره -3

 .نماید ارائه  بعدی  جلسه در پاورپوینت صورت به و  بندی

  جلسه: غایبین
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 :  هفتم فصل

 آموزش، کارگروهعملکرد  

 پژوهش، فناوری و نوآوری   
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 یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش ، فناورگزارش ساالنه و تحلیل عملکرد  :  دهم بخش 

مصوبه داشته    26دستور جلسه و   7،  1398جلسه در سال   2با برگزاری    یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش ، فناور
 ها اجرایی شده است.است که همه آن

 
 1398در سال  یو نوآور یکارگروه 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 12/05/98 4 13 13 0 - 4 5 
دانشگاه  -خانه صنعت، معدن و تجارت

 آموزش و پرورش -آزاد

2 12/08/1398 3 13 13 0 - 12 - - 

   - 0 26 26 7 مجموع
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 یو نوآور  یکارگروه آموزش، پژوهش ، فناورصورتجلسه های : یازدهم  بخش  

 
 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

  یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش ، فناور

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 استانداریسالن جلسات   استاندار 12/05/1398 1

 دستور جلسه:

 تبیین شرح وظایف جدید کارگروه و تعیین گروه های کاری-1 
 تعیین اعضای ناظر و صاحبنظران)اعضای پیشنهادی به پیوست می باشد.(-2
 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  1397ارائه گزارش عملکرد پژوهش استان در سال  -3

از موانع و -4  مشکالت پژوهش استان توسط معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلیارائه گزارش 

 

 متن مذاکرات:

با حضور اعضای جلسه به ریاست جناب آقای مهندس بهنامجو   12/5/98روز شنبه مورخ   18جلسه رأس ساعت  
 استاندار محترم با تالوت آیاتی چند از کالم اله مجید شروع گردید.

از حضور اعضای  در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تقدیر 
جلسه باالخص استاندار محترم و آقای نژاد محمد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری، آیین نامه 

اعتبارات استانی ) جدید کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری را تشریح نمودند و از   25نحوه تخصیص 
گزارشی ارائه کردند و در خصوص ایجاد گروههای کاری و نحوه انتخاب   98و سال    97دستگاه اجرایی( در سال  

  دادند.دو سازمان مردم نهاد و اشخاص حقیقی توضیحاتی ارائه 

 

 جلسه: مصوبات

هماهنگی دبیرخانه )سازمان مدیریت و برنامه ریزی( مقرر شد: گروه کاری مطابق با شرح وظایف کارگروه با   ـ 1

اردبیلی، دانشگاه   استانداری، دانشگاه محقق  استانداری مرکب از نمایندگان  و معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 علوم پزشکی، جهاد دانشگاهی و صاحبنظران تشکیل گردد.

ستان با همراهی پارک علم و فناوری و ـ مقرر شد: بانک اطالعاتی پژوهشی استان، توسط جهاد دانشگاهی ا2

 شرکتهای دانش بنیان، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی مرتبط حداکثر تا یکماه از مصوبه تهیه گردد.
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( ظرف ده روز 1398ـ مقرر شد اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی )یک درصد اعتبارات هزینه ای سال 3

 مشخص و ابالغ گردد.

زمان های مردم نهاد فعال در حوزه پژوهش از امور اجتماعی استانداری اخذ و نسبت به ـ مقرر شد: لیست سا4

اقدام شود. 2انتخاب   نهاد مردمی در جلسه بعدی 

نحوه دریافت سهم 5 شد:  تبصره    40ـ مقرر  ح  ( اعتبارات پژوهشی شرکتها و 98قانون بودجه    9درصد )بند 

اقتصادی   سازمان امور  از طریق  تا  بانکهای دولتی  حداکثر  دبیرخانه کارگروه  و مبالغ کل به  و دارایی بررسی 

 یکماه از مصوبه ارائه گردد.

ماده  6 کارگروه   13ـ با عنایت به  ابالغی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دبیرخانه  آیین نامه جدید 

اعتبارات پژوهشی   کرد  ارائه نحوه هزینه  و  ، تعیین 97تان در سال دستگاه اجرایی اس 25مسئول جمع بندی 

 گردید.

ـ مقرر شد: نیازهای پژوهشی استان با تشکیل گروه کاری شامل دانشگاهها و مراکز اجرایی مرتبط احصاء و 7

 با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و دبیرخانه جمع بندی و ارائه گردد.

و دیگر موارد  ـ مقرر شد: نیازهای اساسی استان در حوزه های صنعت،8 گردشگری، کشاورزی، منابع طبیعی 

اردبیلی با هماهنگی دبیرخانه )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان( انجام و  اساسی از سوی دانشگاه محقق 

 در جلسه بعدی کارگروه ارائه گردد.

از دانشگاهها9 ابالغی  بودجه  پژوهشی استان )عالوه بر  کل بودجه  شد:  اجرایی،  دستگا( شامل ـ مقرر  ههای 

شرکتها و بانکها با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و امور 

ارائه گردد.  اقتصادی و دارایی احصاء و در جلسه بعدی گزارش مربوطه 

ل پژوهشی دستگاههای قانون بودجه مقرر شد تعهدات سال قب  9ـ با عنایت به ابالغ آیین نامه بند ز تبصره  10

 تامین گردد.  98دستگاه استان( از اعتبارات پژوهشی سال   25اجرایی  )
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بند ماده  11 و توسعه استان   5ـ با عنایت به  اجرایی شورای برنامه ریزی  ـ آقای دکتر سید مهدی 1آئین نامه 

 انتخاب شدند.ـ سرکار خانم پروانه رضا قلی زاده به مدت یکسال به عنوان صاحب نظر  2جوادی  

ـ مقرر شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی طرح تحقیقاتی 12

 در راستای شناسایی بازارهای نوین صادراتی برای امر تقویت صادرات را انجام دهند.

شد: با توجه با ایجاد فضاهای جدید کسب و کار و فناوری های نو، دان13 شگاههای استان باالخص ـ مقرر 

ایجاد رشته های جدید متناسب با موارد مورد اشاره اقدام نماید.    دانشگاه محقق اردبیلی نسبت به 

 

 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان

 لیاستان اردب یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

  یو نوآور یفناورکارگروه آموزش، پژوهش ، 

 استان اردبیل

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 08/08/1398 2

 دستور جلسه:

 1398  سال  پژوهشی عناوین تصویب و  بررسی-1 
  پژوهشی  اطالعات بانک خصوص  در  دانشگاهی  جهاد  گزارش  ارائه-2
   استان پژوهش  هفته های برنامه تبیین-3

 متن مذاکرات:

 کالم از  چند  آیاتی  تالوت با جلسه اعضای  حضور  با  12/08/98  مورخ  یکشنبه  روز  30/16  ساعت  رأس جلسه
 .گردید شروع مجید اله
  اعضای  حضور  از تقدیر ضمن  استان ریزی برنامه  و  مدیریت  سازمان محترم رییس  شایقی  آقای  جلسه  ابتدای در

 و پرداختند جلسه  دستور تشریح  به  استانداری،  منابع و مدیریت  توسعه  محترم معاون محمد  نژاد آقای و جلسه
  کارگروه کاری گروه در  پژوهشی طرح  133 مجموع از پژوهشی طرح  44 تصویب و بررسی ی  نحوه از گزارشی
  گرفته  قرار  اعضاء اختیار  در قبل  از  طرح عناوین که آنجا از  و  نمودند ارائه  نوآوری و  فناوری  پژوهش، آموزش،

 اظهار و شدند  یادآور را ها  طرح  تعداد و  عناوین در  مجدد بررسی جهت  پیشنهاد  هرگونه  درخواست  اعضا از بود،
 و  پژوهشگران  برای  ها  طرح  عناوین  رسانی  اطالع   پژوهشی  های  طرح  انجام  فرآیند  بعدی  مرحله.  نمودند

  و آوری جمع و محققین

 .بود خواهد  بعدی  جلسه در ارائه و دبیرخانه توسط  پروپوزال  بندی جمع
 نحوه  از:  نمودند  ارائه  اظهاراتی پژوهشی  های  طرح  خصوص در کننده  شرکت  اعضای از  کدام هر  جلسه  ادامه در
  مراکز و ها  دانشگاه  اولویت  با ها  طرح  قرارداد  درخواست  و کرده  رضایت  اعالم  ها  طرح بندی جمع  و بررسی ی

  علمی مراکز و  ها  دانشگاه علمی هیت اعضای از ها طرح ناظرین که داشتند تاکید و کردند  پژوهشی و  آموزشی
 مصوب طرح 44 کلیه  نهایت  در و  باشد استان ریزی برنامه و مدیریت  سازمان نظارت  با ها  دستگاه تخصصی و

 ها  طرح عناوین شد،  مقرر  گرفت  قرار تصویب  مورد  نوآوری و  فناوری پژوهش،  آموزش،  کارگروه  کاری،  گروه
 .نمایند  اقدام  پروپوزال  آوری جمع به نسبت و رسانی اطالع کارگروه دبیرخانه توسط
  جهاد  گزارش  ارائه»  ی  جلسه  دستور  خصوص  در  دانشکاهی  جهاد  محترم  رییس اوچی  آقای  جناب  سپس

  استان پژوهشی اطالعات بانک  تهیه  برای ما: داشتند  اظهار «پژوهشی اطالعات بانک  خصوص در دانشگاهی

 چهارچوب.  شد  گرفته  کمک  خصوصی بخش  از آن تهیه  جهت نهایت در  و بررسی  را  استان موجود های ظرفیت
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  مکاتبه  نماینده معرفی جهت ها دستگاه با  و  شده  بارگذاری  طرح تعدادی و  شده  تهیه پژوهشی اطالعات بانک
 تهیه  برای اعتبار تامین درخواست  ادامه  در و  اند  شده  معرفی  دانشگاهی جهاد  به  نماینده 38 تاکنون و  گردیده
  .نمودند  استان  پژوهشی اطالعاتی  بانک برای   افزار  نرم و افزار  سخت

  بانک متولی جمله از نظرهای اظهار  جلسه اعضای از هرکدام  استان اطالعات  بانک موضوع بررسی ی  ادامه در
 به شده بارگذاری اطالعات  تفکیک و  نگهداری  هزینه تامین و اطالعات  بارگذاری  نحوه و پژوهشی اطالعات
  و  اجرایی  دستگاه و زیربخش و بخش تفکیک
 آنها نمودن فراهم  درخواست مجری از  و  مطرح را  سواالتی پژوهشی اطالعات بانک از مدیریتی  گیری گزارش

  شده مطرح  سواالت و اطالعاتی بانک خصوص در فنی توضیحاتی  اطالعاتی بانک مجری  ادامه در و  کردند را
 .نمودند ارائه
  هفته  های  برنامه  تبیین خصوص  در اردبیلی  محقق  دانشگاه  محترم رییس  حبیبی  دکتر  آقای  جناب آن از پس

 از  پژوهشگران تعداد  انتخاب و پژوهش  هفته  برگزاری نحوی و  محل مورد در را  توضیحاتی و پرداختند  پژوهش

  .دادند ارائه  استان، برتر آوران  فن و  اجرایی های  دستگاه کارکنان و  علمی  هیت  اعضای  و  دانشگاهیان
 خصوص در های  نظر اظهار کننده شرکت  اعضای از کدام  هر  پژوهش،  هفته  برگزاری   نحوه بحث ی  ادامه در

 برای  سهمیه  و  تعداد  افزایش  پشنهاد  و پژوهشگران  امتیازبندی کف  گرفتن  نظر  در و  پژوهشگران  بندی  رتبه
  برگزاری  ضعف و قوت  نقاط  از مستندسازی  همچنین و  استانی  نمونه پژهشگران با همراه تجلیل  جهت معلمان

 .گرفت قرار اعضا اکثریت توجه مورد که  نمودند ارائه  را  پشنهاداتی پژوهش  هفته
 از تشکر  ضمن استانداری منابع و مدیریت توسعه محترم معاون محمد نژاد آقای جناب  جلسه بندی  جمع در ـ 

  دانشگاهی  جهاد  و  مطالعاتی  های طرح  بندی  جمع  و  بررسی  بدلیل  کاری  گروه  اعضای  و  دبیرخانه  و  اعضاء  زحمات
 ریزی  برنامه  جهت  محقق  دانشگاه  از  همچنین و  پژوهشی اطالعات  بانک افزار  نرم  تهیه  و  پیگیری  جهت  به

  انجام فرآیند  اینکه به عنایت با:  نمودند اظهار برتر، پژوهشگران انتخاب برای
  ارسال و سامانه  محلی، روزنامه  طریق از فراخوان درج  در کارگروه  دبیرخانه است طوالنی پژوهشی  های  طرح

  پروپوزال  آوری جمع به   نسبت  و  تسریع  پژوهشی  و  آمورشی  مراکز  و  ها  دانشگاه  استان،  اجرایی  های  دستگاه به
 و  پیشنهادات  سواالت،  دانشگاهی جهاد و  گیرد  انجام  بعدی  جلسه در الزم های بررسی تا  نمایند  اقدام ها  طرح

 مورد و گردید مطرح اعضا توسط  استان  پژوهشی اطالعات بانک  سامانه از  جلسه  این  در که انتظار مورد اهداف
 به را الزم  اصالحات و تغییرات پژوهشی اطالعات  بانک  سامانه  در نبودن و لزوم صورت در و  دهند قرار بررسی

  طبق   انشاءهلل پژوهش  هفته تا  دهند  انجام  را الزم  اقدامات و  پیگیریها هم پژوهش  هفته  دبیرخانه و آورند عمل

 .گردد  برگزار مطلوب نحوه به شده بینی پیش بندی زمان
 .رسید اعضاء تصویب به  زیر موارد بررسی و بحث از  پس
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 جلسه: مصوبات

   مصوبات کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری:

طرح پژوهشی طبق لیست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که دبیرخانه   44عناوین و اولویت های -1
 نماید.کارگروه آموزش، پژوهش، فن آوری و نوآوری نسبت به فراخوان طرح های مذکور اقدام  

پس از فراخوان طرح های پژوهشی دبیرخانه تا مورخ  -2 نسبت به جمع آوری و جمع بندی   16/8/98مقرر گردید 
از طریق  انتخاب  پروپوزال طرح های پژوهشی اقدام و در در حوزه های مختلف تخصصی مورد بررسی و پس از 

 منعقد گردد.دستگاه های اجرایی ذیربط با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی قرارداد 
مقرر گردید که سامانه بانک اطالعات پژوهشی استان در جهاد دانشگاهی مستقر و نسبت به تکمیل و بارگذاری -3

 طرح های پژوهشی اقدام نمایند.
انجام  -4 الزم را  پژوهش اقدامات و پیگیریهای  مطلوب هفته  پژوهش جهت برگزاری  دبیرخانه هفته  مقرر گردید 

 دهد.
علمی، کارکنان  مقرر  -5 انتخاب پژوهشگران دانشگاهی و اعضای هیئت  اردبیلی مقدمات  دانشگاه محقق  گردید 

فن آوران برتر استان فراهم و همچنین سهمیه ای هم برای معلمان اختصاص دهند تا همراه   دستگاههای اجرایی و
استانی از آنها نیز تجلیل به عمل آید.   پژوهشگران نمونه 

رخانه هفته پژوهش، برگزاری هفته پژوهش را مستندسازی نماید، تا نقاط قوت و ضعف برگزاری  مقرر گردید دبی-6
 مورد استفاده قرارگیرد.

 و پژوهش  برگزیدگان جشنواره دبیرخانه عنوان به اردبیلی محقق  دانشگاه پژوهش  هفته نامه  آئین  براساس-7
 به فناوری و  علم پارک و آموزی  دانش جشنواره دبیرخانه عنوان  به  استان پرورش و  آموزش کل  اداره  فناوری،

 به را الزم  اقدامات تا گردیدند، مشخص بازار  فن و آوری  فن و پژوهشی  دستاوردهای  نمایشگاه  دبیرخانه عنوان

 .آورند عمل
 اعضاء موافقت با و نماید  ارسال کارگروه دبیرخانه  به را دار  اولویت طرح سه عناوین سیما و  صدا  گردید مقرر-8

 و ها  دانشگاه با  استانداری  طریق از  برتر  طرح انتخاب و  پروپوزال  اخذ و  گروه کار  کاری گروه  در بررسی از  پس

 .گردد منعقد  مطالعاتی داد قرار  پژوهشی مراکز
 تکمیل منظور به نهاد مردم سازمان دو انتخاب نهاد، مردم های  سازمان سوابق بررسی از پس اعضاء  موافقت با-9

 .گردید محول کاری گروه به  کارگروه، اعضای
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 :مصوبات ستاد هفته پژوهش

دبیران ستاد   براساس آیین  -1 به عنوان  پژوهش و فناوری، افراد زیر  ستاد ملی هفته  دبیر  از طرف  ابالغی  نامه 
 مشخص شدند.استانی هفته پژوهش و فناوری استان اردبیل 

 
 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس ستادو  استاندار  جناب آقای اکبر       بهنامجو 1

 جانشین ستاد رییس دانشگاه محقق اردبیلی و ینگجه حبیبی        جناب آقای عزیز 2

 دبیرستادرییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و  شایقی        جناب آقای داود 3
و   پور بضاعت  الفضلوجناب آقای اب 4 اردبیلی  محقق  دانشگاه  پژوهشی  جشنواره معاون  دبیر 

 برگزیدگان پژوهش و فناوری

آقای 5  براهیما      بیبح  جناب 
              پور

و   آوری  فن  و  علم  پارک  دستاوردهای رییس  نمایشگاه  دبیر 
 پژوهش و فناوری و فن بازار

 آموزی استان دبیر جشنواره دانشمدیر کل آموزش و پرورش و  ناصری        جناب آقای احمد  6

 
استانداری و -2  جشنواره  خانهدبیردردبیرخانه های سه گانه )برنامه ریزی   سازمان مدیریت و مقررگردید نمایندگان 

پژوهش جشنواره  خانه  دبیر و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار خانهدبیر، فناوری و    برگزیدگان 
 ( عضویت داشته باشند. آموزی استان  دانش

د، انتخاب مجدد صورت نگیرد.  ان  مقرر شد از برگزیدگانی که در چهار سال اخیر در جشنواره استانی انتخاب شده-3
ساله منتهی پنج انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاهی و دستگاههای اجرائی براساس فعالیتهای پژوهشی و فناوری 

 صورت خواهد گرفت.  1398به مهرماه 

انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر استان در بخشهای پژوهشگران برتر دانشگاهی در گروههای   -4 مقرر گردید 
وم، فنی مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی پایه و علوم پزشکی بالینی و دستگاههای عل

 اجرایی استان صورت پذیرد.
از هر دانشگاه در هر یک از گروههای علمی، دو نفر به عنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب و به کمیته  -5   مقرر گردید 

های اجرائی یک نفر را به عنوان پژوهشگر   شوند. همچنین مقرر گردید هر کدام از دستگاههای علمی ستاد معرفی  
انتخاب و به کمیته    های علمی ستاد معرفی کنند.  برگزیده 

از دستگاه  به -6 انتخاب پژوهشگران برتر استان، مدارک و مستندات دریافتی  ها در جلسات کمیته علمی  منظور 
از بخش دانشگاهی در گروهمربوطه مورد بررسی  های علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی،   قرار گرفته و دو نفر 

از بخش دانشگاهی در هر یک از گروههای علوم ه  کشاورزی و منابع طبیعی )ب اول و نفردوم(، سه نفر  عنوان نفر 
از دستگه  علوم پزشکی بالینی )ب  پزشکی پایه و اول تا سوم(، هفت نفر  اجرایی به عنوان نفرات   اهعنوان نفر  های 

از مراکز تحقیقات دستگاه اول تا سوم( ه  های اجرایی )ب  اول تا هفتم به عنوان پژوهشگران برتر، سه نفر  عنوان نفر 
از معلمان پژوهشگر آموزش و پرورش )ب اول تا سوم( انتخاب شوند.ه  و سه نفر    عنوان نفر 
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در دانشگاه محقق اردبیلی    1398آذرماه سال    20ردبیل، روز چهارشنبه برنامه تجلیل از پژوهشگران برتر استان ا  -7
 های الزم در جلسه کمیته علمی تعیین خواهد شد.  برنامه مربوطه پس از هماهنگی  برگزار خواهد شد. ریز

 

کمیته  -8 اعضای  عنوان  به  شرح زیر  انسانی،    اعضا به  علوم  پایه، فنی مهندسی،  علوم  علمی گروههای  های 
کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی بالینی و علوم پزشکی پایه، به منظور بررسی و امتیازدهی مدارک و مستندات 

های   توجه به تجربیات سنوات قبل، مسئولیت کمیته  داوطلبان انتخاب پژوهشگران برگزیده استان، انتخاب شدند. با
 باشد. علمی به عهده جناب آقای دکتر یوسف عباسپور گیالنده می

 
 

 اعضای کمیته علمی گروه علوم پایه

 سازمان وابسته نام و نام خانوادگی ردیف

محقق اردبیلی جناب آقای دکتر قادر نجارباشی 1  دانشگاه 

نور استان جناب آقای دکتر پوربشیر 2 پیام   دانشگاه 

محقق اردبیلی جناب آقای دکتر صابر زهری 3  دانشگاه 

نور استان بناییجناب آقای دکتر  4 پیام   دانشگاه 

اردبیل جناب آقای دکتر ناصر میکائیلوند  5 آزاد اسالمی واحد   دانشگاه 
 

 اعضای کمیته علمی گروه علوم انسانی

 سازمان وابسته نام و نام خانوادگی ردیف

محقق اردبیلی جناب آقای دکتر سجاد بشرپور 1  دانشگاه 

محقق اردبیلی ایمانیجناب آقای دکتر بهرام  2  دانشگاه 

اردبیل جناب آقای دکتر نامور 3 آزاد اسالمی واحد   دانشگاه 

نور استان سرکار خانم دکتر پورمحسنی 4 پیام   دانشگاه 

فرهنگیان جناب آقای دکتر علی اقبالی 5  دانشگاه 
 

 اعضای کمیته علمی گروه فنی و مهندسی

 وابستهسازمان  نام و نام خانوادگی ردیف

محقق اردبیلی جناب آقای دکتر امین قلیزاد 1  دانشگاه 

اردبیل جناب آقای دکتر راهنمایی 2 آزاد اسالمی واحد   دانشگاه 

محقق اردبیلی جناب آقای دکتر بهروز میرزائی 3  دانشگاه 

اردبیل جناب آقای دکتر جلیلی 4 آزاد اسالمی واحد   دانشگاه 

 بنیاد نخبگان استان جناب آقای دکتر شایقی 5
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 اعضای کمیته علمی گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 سازمان وابسته نام و نام خانوادگی ردیف

محقق اردبیلی جناب آقای دکتر محمد احمدی 1  دانشگاه 

اردبیل جناب آقای دکتر سیامک غریبی اصل 2 آزاد اسالمی واحد   دانشگاه 

 مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی حسنپناهجناب آقای دکتر  3

نور استان جناب آقای دکتر حکمعلیپور 4 پیام   دانشگاه 

 جهاد دانشگاهی استان جناب آقای اوچی 5
 

 اعضای کمیته علمی گروه علوم پزشکی

 سازمان وابسته نام و نام خانوادگی ردیف

علوم پزشکی  جناب آقای دکتر سقا 1  اردبیلدانشگاه 

علوم پزشکی اردبیل جناب آقای دکتر مجتبی امانی 2  دانشگاه 

اردبیل جناب آقای دکتر فردین 3 آزاد اسالمی واحد   دانشگاه 

محقق اردبیلی جناب آقای دکتر سعید لطیفی نوید  4  دانشگاه 

اردبیل سرکارخانم لیال علیزاده 5 آزاد اسالمی واحد   دانشگاه 

 

پژوهش و فناوری از روز شنبه نمایشگاه  -9 دستاوردها و توانمندیهای پژوهشی و فناوری استان همزمان با هفته 
می 1398آذرماه سال  22لغایت   1398آذرماه  16 اردبیلی برگزار  شود. پارک علم و فناوری   در دانشگاه محقق 

 .استان، مسئول کلیه اقدامات الزم برای برگزاری نمایشگاه خواهد بود
 

)گروه های به صورت مستقل بررسی خواهد شد.  های اجرایی استان،  های پژوهشگران دستگاه  رسی پروندهبر  -10
 علمی(

انتخاب فناوران برتر )به تعداد پنج نفر به عنوان نفرات اول تا پنجم به عنوان فناوران برتر(، توسط   -11 مقرر گردید 
این خصوص پارک علم و فناوری استان با همکاری مراکز رشد واحدهای  فناور فعال در استان صورت پذیرد. در 
نمایندگان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مقرر گردید کمیته بررسی و انتخاب فناوران برتر متشکل از 

یس پارک علم و فناوری استان، رئیس مرکز رشد پارک علم و فناوری استان، رئیس مرکز رشد دانشگاه محقق یر
اردبیلی، رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی، رئیس مرکز رشد سازمان جهاد کشاورزی، رئیس مرکز رشد جهاد 

 دانشگاهی و رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی باشند.
های مربوطه    ها و دستگاه مقرر گردید نفرات برتر پژوهشی مشخص شده از طرف کمیته علمی، به دانشگاه  -12

اقدام نمایند.   ابالغ شود تا سازی هدایا مقرر گردید مطابق  منظور یکسان  به ضمندر نسبت به تهیه هدیه مربوطه 
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.
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 جایزه عنوان ردیف

گروه علمی در بخش نفرات برتر هر   1
 پژوهشگران دانشگاهی

علوم  برای گروههای علوم پزشکی پایه و
  پزشکی بالینی

اول:    میلیون ریال 20نفر 
 میلیون ریال  15نفر دوم: 
 میلیون ریال  10نفر سوم: 

پژوهشگران برتر دستگاههای اجرایی   2
 استان

اول:    میلیون ریال 20نفر 

 میلیون ریال  15نفر دوم: 

 میلیون ریال  10نفر سوم: 

 میلیون ریال  5/7نفر چهارم: 

 میلیون ریال 5نفر پنجم و به بعد:  

اول:   فناوران برتر 3  میلیون ریال 20نفر 

 میلیون ریال  15نفر دوم: 

 میلیون ریال  10نفر سوم: 

 میلیون ریال  5/7نفر چهارم: 

 میلیون ریال 5نفر پنجم: 

 

پژوهش و فناوری استان  مقرر    -13 گردید احکام اعضای محترم کمیته علمی توسط جانشین ستاد برگزاری هفته 
 صادر شود.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان   -14 طول برگزاری  اردبیل در  صدا و سیمای مرکز  مقرر گردید 
 ته مذکور برگزار نماید.برنامه ویژه هفته پژوهش و فناوری را در طول هف 2فعال باشد و حداقل  

 
 

  جلسه: غایبین
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