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 پیشگفتار

 

با هدف  ران،یا یاسالم یجمهور هیغرب عل یرانسانیو غ جانبه یک های تحریم افتنیو با شدت  ریخدر چند سال ا
کشور اضافه و به  یاقتصاد اتیبه ادب «یاقتصاد مقاومت» دیجد ی واژه ران،یا ای هسته آمیز صلح های برنامهمتوقف کردن 

فشار،  طیکه در شرا یآن اقتصاد یعنی یصاد مقاومتاست. اقت فتهفراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گر
 طور بهکشور باشد.  ییکننده رشد و شکوفا نییتع تواند می دیشد یو خصومت ها ها دشمنی طیدر شرا م،یتحر طیدر شرا

 ؛دانس ت  وربرای رسیدن به جایگاه رفیع اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی کش   ای مقدمه توان میاقتصاد مقاومتی را  یکل
دش من،   یاز س و  ت ثییر  غیرقابلنفوذ،  غیرقابلکشور را مستحکم،  میکن یاست که سع نیما ا ی همه ی وظیفه نیبنابرا

و  س ت یکلی اقتصاد مق اومتی را در ب  های سیاست یتحول، مقام معظم رهبر نیبه ا ازین ی. در پمیو نگه دار میحفظ کن
 ،یمل   دی  از تول تی  حما ،یو مردم   یدولت   های ظرفیت ی همهده از استفا قتصاد،چهار بند ابالغ نمودند که مقاوم بودن ا

کردن اقتصاد،  ی، مردمها آن نمودن یکه الزمه عمل دهند می لیمصرف ارکان آن را تشک تیریو مد یمنابع ارز تیریمد
 .باشد می بنیان دانش عیبه نفت و استفاده از صنا یوابستگکاهش 

ستاد اقتصاد راستا  نی. در اباشد میاستان  یمقاومتستاد اقتصاد  رخانهیمدون از عملکرد دب یحاضر انعکاس گزارش
تم امی آن اجرای ی    ک ه  مصوبه داش ته اس ت   336جلسه  24 یبا برگزار 1399در سال مجموعاً  اردبیل استان یمقاومت

 .گردیده است
 
 

 

 داود شایقی
 رزیی استان اردبیل رئیس سازمان دمرییت و ربانهم



 

 

 

 فهرست مطالب
 

 فصل اول

 6 ................................................................................................ لیاستان اردب یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده رخانهیعملکرد دب

 7 ............................................................................ یمقام معظم رهبر یابالغ یها استیو س یاسناد باالدستبخش اول: 

 10 ............................................................................................ استان یمصوب ستاد اقتصاد مقاومت یها بخش دوم: پروژه

 11 .................. كشور یاقتصاد مقاومت یمركز ستاد فرمانده یو ابالغ شده استان از سو دییتا یپروژه هابخش سوم: 

 12 ........................................................................................ استان یقتصاد مقاومتستاد ا یها جلسه : صورتچهارمبخش 

 

 

 فصل دوم

 71 ................................................................................................... در بخش اشتغال لیاستان اردب یعملکرد ستاد اقتصاد مقاومت

 72 ................................................................. عملکرد استان در بخش اشتغال )پنجره واحد اشتغال( لیبخش اول: تحل

 86 ........................................ یگذار هیاشتغال و سرما ،یعملکرد كارگروه اقتصاد لیگزارش ساالنه و تحلبخش دوم: 

 

  فصل سوم

 108 ................................................................................... یطرح ها به بخش خصوص یدر  واگذار یعملکرد ستاد اقتصاد مقاومت

 109 ..................................................................................................... یشده جهت واگذار ییشناسا یها بخش اول: پروژه

 110............................................................................ 1399در سال  یواگذار شده به بخش خصوص یها بخش دوم: پروژه

 

 

 



 

 
 فصل اول:

 
 عملکرد دبیرخاهن ستاد رفماندهی

 اردبیل اقتصاد مقاومتی استان
 

 

 

 

 
  



 تی استان اردبیلستاد اقتصاد مقاوم   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

7 

 یمعظم رهبر مقام یابالغ های سیاستو  یبخش اول: اسناد باالدست

بر اساس بند  «یاقتصاد مقاومت» یکل های سیاستبا ابالغ  یرهبر معظم انقالب اسالم یا خامنه اهلل آیت حضرت
 یرویکردند: پ تثکیدشده است،  نییمصلحت نظام تع صیکه پس از مشورت با مجمع تشخ یقانون اساس 11۰اصل  کی

 یل  یدش من در جن گ تحم   ینیو عقب نش   شکستعامل  ،یسالمو ا یبرآمده از فرهنگ انقالب یو بوم یعلم یاز الگو
 ،یجه ان  شیرو ب ه اف زا   یه ا  خواهد توانست در بحران یاقتصاد مقاومت نیخواهد شد، همچن رانیملت ا هیعل یاقتصاد
مردم و فعاالن  آفرینی نقش یو فرصت مناسب را برا نهیبخشد و زم تینیاسالم را ع یبخش از نظام اقتصاد الهام ییالگو

 .فراهم کند یحماسه اقتصاد حققدر ت یاقتصاد
 است: ریمصلحت نظام به شرح ز صیمجمع تشخ سیو رئ گانه سه یقوا یرهبر معظم انقالب به رؤسا هیابالغ متن

 

 الرحمن الرحیم اهلل بسم
و  ه ای گس ترده   و منابع غنی و متنوع و زیرساخت ذخایرایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و  

تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگ وی اقتص ادی    مهم
مشکالت   بر همه تنها نهاقتصاد مقاومتی است، پیروی کند  نبومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که هما

آرایی کرده، به  در برابر این ملت بزرگ صف عیار تمامل یک جنگ اقتصادی آید و دشمن را که با تحمی اقتصادی فائق می
خارج  حوالتهای ناشی از ت اطمینانی دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی نشینی وا می شکست و عقب

دس تاوردهای کش ور در    های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به اف زایش اس ت، ب ا حف ظ     از اختیار، مانند بحران
انداز بیست ساله، اقتصاد متک ی   ها و اصول قانون اساسی و سند چشم های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان زمینه

بخش از نظام اقتصادی  الهام الگوییگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و  و برون زا به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون
کل ی   ه ای  سیاس ت . اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مص لحت نظ ام،   اسالم را عینیت بخشد

قانون اساسی و با چنین  44کلی اصل  های سیاست خصوصاًگذشته،  های سیاستاقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل 
گردد. الزم است قوای  غ میاین اهداف عالی است، ابال سوی بهنگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور 

مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه ق وانین و مق ررات الزم و ت دوین نقش ه راه      بندی زماندرنگ و با  کشور بی
آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس  مناسب برای نقش صتهای مختلف، زمینه و فر برای عرصه

اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانی ان ر     هی حماسهفراهم آورند تا به فضل ال
 نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

 

 ای خامنه سیّد علی

 1392/ ماه بهمن/ 29
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 كلی اقتصاد مقاومتی های سیاست

 س اله،  ستیانداز ب به اهداف سند چشم یابیو دست یت اقتصادمقاوم های شاخصو بهبود  ایرشد پو تثمینهدف  با
گرا اب الغ   و برون شرویزا، پ فرصت ساز، مولد، درون ،پذیر انعطاف ،یجهاد یکردیبا رو یاقتصاد مقاومت یکل های سیاست

 :گردد می
 ینیتوسعه کارآفر منظور به کشور یو علم یانسان یها هیو سرما یامکانات و منابع مال هیکل یساز و فعال طیشرا تثمین - 1

 تثکی د و  یجمع های همکاری قیو تشو لیبا تسه یاقتصاد های فعالیتو به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در 
 درآمد و متوسط. بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم

 منظ ور  ب ه  ینوآور یم ملنظا یکشور و سامانده ینقشه جامع علم یو اجرا یساز ادهیپ ،بنیان دانشاقتصاد  یشتازیپ - 2
به رتب ه اول   یابیو دست انیبن و صادرات محصوالت و خدمات دانش دیسهم تول شیکشور و افزا یجهان گاهیارتقاء جا

 در منطقه. انیبن اقتصاد دانش
 یریپ ذ  رقاب ت  تِی  ک ار، تقو  یروی  ن یتوانمندس از  د،یعوامل تول تیدر اقتصاد با تقو یور رشد بهره قرار دادنمحور  -3

 ه ای  مزی ت  یایمتنوع در جغراف یها تیو قابل تیظرف کارگیری بهو  ها استانمناطق و  نیبستر رقابت ب جادیاقتصاد، ا
 مناطق کشور.

و  یکاهش ش دت ان رژ   ،یور اشتغال و بهره د،یتول شیدر جهت افزا ها ارانهی یساز هدفمند یاجرا تیاستفاده از ظرف -4
 .یعدالت اجتماع های شاخصارتقاء 

س هم   شیب ا اف زا   ویژه بهارزش،  جادیدر ا ها آنتا مصرف متناسب با نقش  دیتول  رهیعادالنه عوامل در زنج یبر سهم -۵
xو تجربه. ینیکارآفر ت،یارتقاء آموزش، مهارت، خالق قیاز طر یانسان هیسرما 

محص والت و   دی  دادن ب ه تول  تی  و اولو (یدر اقالم واردات   ویژه به) یاساس یها و کاالها نهاده یداخل دیتول شیافزا -6
مح دود و   یب ه کش ورها   یبا هدف کاهش وابستگ یواردات یکاالها تثمین یتنوع در مباد جادیو ا یخدمات راهبرد

 خاص.
 و کاال(. هیمواد اول) دیتول یفیو ک یکم شیبر افزا تثکیدبا  یراهبرد ریذخا جادیغذا و درمان و ا تیامن تثمین -۷
همراه با  یداخل یمصرف کاالها جیمصرف و ترو یاصالح الگو یکل های سیاست یبر اجرا یدتثکمصرف با  تیریمد -۸

 .دیدر تول یریپذ و رقابت تیفیارتقاء ک یبرا ریزی برنامه
و  ییبات در اقتصاد مل جادیا ،یاقتصاد مل یازهایبه ن ییکشور با هدف پاسخگو ینظام مال  جانبه همه تیاصالح و تقو -9

 .یبخش واقع تیدر تقو یشگامیپ
 -: قیمثبت از طر یو با خالص ارزآور افزوده ارزش تناسب بههدفمند از صادرات کاالها و خدمات   جانبه همه تیحما -1۰

. ازیمورد ن های زیرساختو  تیو ترانز یگسترش خدمات تجارت خارج -الزم.  یها مقررات و گسترش مشوق لیتسه
 یده   ش کل  ،یص ادرات  یازه ا یمتناسب با ن یمل دیتول یزیر برنامه -ت. صادرا یبرا یخارج یگذار هیسرما قیتشو -

اس تفاده از س از و ک ار     -منطق ه.   یبا کش ورها  ویژه بهبا کشورها  یاقتصاد یها وندیپ یو تنوع بخش دیجد یبازارها
ا ه دف  و مق ررات در م ورد ص ادرات ب      هی  یبات رو جادیا -. ازیمبادالت در صورت ن لیتسه یبرا یمبادالت تهاتر

 هدف. یدر بازارها رانیسهم ا داریاگسترش پ
 د،یتول لیگسترش و تسه شرفته،یپ یها یانتقال فناور منظور بهکشور  یاقتصاد ژهیتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و -11

 از خارج. یو منابع مال یضرور یازهاین تثمینصادرات کاال و خدمات و 
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و گس ترش   یراهب رد  یون دها یتوس عه پ  -: قی  اقتصاد کشور از طر یپذیر آسیبقدرت مقاومت و کاهش  شیافزا -12
از  تی  در جه ت حما  یپلماس  یاس تفاده از د  -. گانیهمس ا  ویژه بهمنطقه و جهان  یو مشارکت با کشورها یهمکار
 .یا قهو منط یالملل نیب یها سازمان های ظرفیتاستفاده از  -. یاقتصاد یها هدف

تن وع در   جادیا -. یراهبرد انیانتخاب مشتر -: قیحاصل از صادرات نفت و گاز از طر درآمد پذیری ضربهمقابله با  -13
 -ص ادرات ب رق.    شیافزا -صادرات گاز.  شیافزا -در فروش.  یمشارکت دادن بخش خصوص -فروش.  های روش
 .ینفت یها صادرات فرآورده شیافزا -. یمیصادرات پتروش شیافزا

ب ر حف ظ و توس عه     تثکیدنفت و گاز و  یدر بازار جهان یایرگذار منظور بهکشور  گاز ونفت  یراهبرد ریذخا شیافزا -14
 مشترک. نیادیدر م ویژه بهنفت و گاز،  دیتول های ظرفیت

 ن ه یبه یب ازده  یدارا یکاالها دیارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تول رهیزنج لیتکم قیاز طر افزوده ارزش شیافزا -1۵
 تثکیدبا  ینفت یها و فرآورده یمی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشینرژشاخص شدت مصرف ا بر اساس)

 از منابع. یانتیبر برداشت ص
اندازه دولت و حذف  یساز یدر ساختارها، منطق یبر تحول اساس تثکیدکشور با  یعموم یها نهیدر هز جویی صرفه -16

 .زائد یها نهیو هز رضروریو غ یمواز های دستگاه
 .یاتیمال یسهم درآمدها شیدولت با افزا یالح نظام درآمداص -1۷
 بودجه به نفت. یاز منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگ یسهم صندوق توسعه مل  ساالنه شیافزا -1۸
 ،یلپ و  یه ا  فس ادزا در ح وزه   یه ا  نهیو زم ها فعالیتاز اقدامات،  یریآن و جلوگ یساز اقتصاد و سالم یساز شفاف -19

 و ... . یارز ،یتجار
و اش تغال مول د و    گ ذاری  سرمایه ،ینیکارآفر ،یور یروت، بهره دی، تولافزوده ارزش جادیدر ا یفرهنگ جهاد تیتقو -2۰

 .نهیزم نیخدمات برجسته در ا یبه اشخاص دارا ینشان اقتصاد مقاومت یاعطا
آن ب ه   لیو تب د  یا و رس انه  یآموزش ،یعلم یها طیمح در ویژه بهآن  یو گفتمان ساز یابعاد اقتصاد مقاومت نییتب -21

 .یمل جیو را ریگفتمان فراگ
هم ه امکان ات    یای  پو جیو بس سازی هماهنگبا  یاقتصاد مقاومت یکل های سیاستتحقق  یدولت مکلف است برا -22

 معمول دارد: را ریزکشور، اقدامات 
 و اقدامات مناسب. یبه توان آفند یدسترس یبرا یو اقتصاد یفن ،یعلم های ظرفیت کارگیری بهو  ییشناسا -
 دشمن. یبرا نهیهز شیو افزا میتحر یها رصد برنامه -
و به هنگام در براب ر مخ اطرات و    عیواکنش هوشمند، فعال، سر های طرح هیته قیاز طر یمخاطرات اقتصاد تیریمد -

 .یو خارج یداخل یها اختالل
 نظارت بر بازار. یها وهیش یو روزآمدساز یگذار متیو ق عینظام توز سازی روانشفاف و  -23
 آن جیو ترو یمحصوالت داخل هیکل یپوشش استاندارد برا شیافزا -24
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 در یک نگاه 1399در سال  لیاستان اردب یاقتصاد مقاومت یعملکرد ستاد فرماندهبخش دوم: 

قید شده است و همانطور که  نگاه کیدر  1399ر سال د لیاستان اردب یاقتصاد مقاومت یعملکرد ستاد فرماندهدر جدول زیر 
 مصوبه داشته است.  336جلسه  24با برگزاری  1399مشخص است این ستاد در سال 

در استان مشخص  (2قانون الحاق 2۷ماده  ی)اجرا یبه بخش خصوص یقابل واگذار یپروژه عمران ۵تعداد  1399در سال 
است و از دالیل این امر می توان به شیوع پاندمی کرونا و تعطیلی کسب و کار ها و  گردیده بود که هیچکدام واگذار نگردیده

 حوزه های سرمایه گذاری بخش خصوصی علی الخصوص در بخش های گردشگری استان اشاره کرد.

 

 در یک نگاه ۱۳۹۹در سال  لیاساان اردب یاتاااد مقامما یعملکرد سااد فرمانده

 

 عملکرد عنوان گزارش

 24 جلسات برگزار شدهتعداد 

 336 تعداد مصوبات

 تعداد پروژه های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی 

 ((2قانون الحاق 27)اجرای ماده 99)تکلیف شده در قانون بودجه سال 
7 

 تعداد پروژه های عمرانی واگذار شده به بخش خصوصی 

 (2حاققانون ال 27)اجرای ماده 99براساس تکلیف قانون بودجه سال 
1 

 4 تعداد دستگاه های اجرایی دارای پروژه اقتصاد مقاومتی در سامانه نیپا

 7 تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی ثبت شده در سامانه نیپا
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 وم: پروژه های تایید و ابالغ شده استان از سوی مركز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی كشورسبخش 

و ابالغ شده استان از سوی مرکز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور جهت درج الف: اسامی پروژه های تایید 
 در سامانه نیپا:

 

 

 

 پرمژه های تایید م ابالغ شده اساان از سوی مرکز سااد فرماندهی اتاااد مقاممای کشور

 

 واحد سنجش هدف كمی نام پروژه ردیف

 تن 20 پرورش ماهیان خاویاری در قفس 1

 سامانه 1 سامانه پیش بینی و هشدار سیل راه اندازی 2

 راس 1500 تركیب ژنتیکی گوسفند -اصالح نژاد دام سبک  3

 راس 11000 توسعه گاو نژاد دو منظوره )سمینتال( -اصالح نژاد دام سنگین  4

 كارگاه 3 تکمیل پروژه های نیمه تمام بخش صنایع تولیدی و غذایی 5

6 
ک( در راستای گردگری سالمت ایجاد مركز درمانی )هتل كلینی

 در شهرستان بیله سوار
 واحد 1

7 
فعال نمودن گردشگری در پاییز و زمستان) احداث سه پیست 

 اسکی جدید در استان)اوجور،شابیل،زیبا دشت اندبیل((
 واحد 3
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 مقاومتی استانستاد اقتصاد  های جلسه صورت: چهارمبخش 

دستور جلس ه   ۷2، 1399جلسه در سال  24با برگزاری  مجموعاًجدول ذیل، مطابق مقاومتی استان ستاد اقتصاد 
 مصوبه را اجرایی کرده است. 294اد مصوبه، تعد 336داشته است که با بررسی و تصویب 

 
 
 

 ماوبات اجرا شده تعداد ماوبات تعداد دساور جلسه محل جلسه تاریخ جلسه ردیف

 1 1 3 سالن شیخ صفی استانداری 16/۰1/1399 1

 4 4 3 سالن شیخ صفی استانداری 2۰/۰1/1399 2

 4 4 3 فرمانداری شهرستان اصالندوز ۰۵/۰2/1399 3

 ۵ ۵ 3 فرمانداری شهرستان پارس آباد ۰۵/۰2/1399 4

 ۸ ۸ 3 فرمانداری شهرستان بیله سوار 2۸/۰2/1399 ۵

 1۵ 1۷ 3 فرمانداری شهرستان خلخال 2۰/۰4/1399 6

 1۵ 1۷ 3  کویر ی شهرستانفرماندار 1۷/۰۵/1399 ۷

 14 1۷ 3  سرعین فرمانداری شهرستان 29/۰۵/1399 ۸

 9 9 3 نمینفرمانداری شهرستان  ۰۵/۰6/1399 9

 9 1۰ 3 پارس آبادفرمانداری شهرستان  ۰1/۰۸/1399 1۰

 ۵ ۵ 3 بیله سوارفرمانداری شهرستان  12/۰۸/1399 11

 19 23 3 مغانفرمانداری شهرستان  1۵/۰۸/1399 12

 11 12 3 مشکین شهرفرمانداری شهرستان  13/11/1399 13

 1۰ 11 3  سرعین فرمانداری شهرستان 14/11/1399 14

 2۸ 3۸ 3 بیله سوارفرمانداری شهرستان  1۵/11/1399 1۵

 1۸ 19 3  نیر فرمانداری شهرستان 16/11/1399 16

 1 1 3  اصالندوز فرمانداری شهرستان 1۷/11/1399 1۷

 24 2۵ 3 گرمیفرمانداری شهرستان  1۸/11/1399 1۸

 16 1۷ 3 اردبیلفرمانداری شهرستان  19/11/1399 19

 31 3۸ 3 کویرفرمانداری شهرستان  2۰/11/1399 2۰

 ۵ ۵ 3  خلخال فرمانداری شهرستان 2۰/11/1399 21

 1۵ 16 3  پارس آباد فرمانداری شهرستان 21/11/1399 22

 ۵ ۵ 3 نمینهرستان فرمانداری ش 21/11/1399 23

 22 24 3 مشکین شهرفرمانداری شهرستان  16/12/1399 24

 ۲۹۴ ۳۳6 ۷۲ جمع
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 1399نمودار عملکرد ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اردبیل در سال 

 تعداد مصوبات اجرا شده تعداد مصوبات
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلاتاااد راهبردی م مدیریت سااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار 1۵/۰1/1399 ۵34۸
 برنامه ریزی

 سالن شیخ صفی استانداری

 دساور جلسه:
 استاندار محترم یو رهنمودها اناتیاستفاده از ب-1

 تاناس دیجهش تول یپروژه ها یبررس-2

  موارد ریسا-3

 مان مذاکرات:
چند از  یاتیاستاندار محترم و با تالوت آ استیجلسه به ر یبا حضور اعضا 16/۰1/1399صبح روز شنبه مور   ۸جلسه راس ساعت  

 . دیشروع گرد دیکالم اهلل مج

و عرض  هیشعبان ادیسال نو و اع کیاستان ضمن تبر یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا ابتدای در ✳
به نام جهش  یسال جار یکردند: نامگذار حیمحترم حاضر در جلسه، دستورات جلسه را قرائت نموده و تصر یمقدم حضور اعضا ریخ
صاد اقت ییاشتغال و شکوفا جادیا ژهیبه و یاقتصاد مقاومت یتحقق اهداف برنامه ها یمغتنم برا یفرصت یتوسط مقام معظم رهبر دیتول

نوبخت  یجناب آقا یمقام معظم رهبر اتیراستا و به منظور عمل به منو نیصنعت، ...  کرده است. در هم ،یکشاورز یدر بخشها
به استانها ابالغ  3/۰1/1399  خیرا در تار دیجهش تول یها وژهپر نیمحترم سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل تدو سیرئ

جهش  تیریمد یستاد راهبر لیاز سخنان خود، از تشک یگریاستان در بخش د یاقتصاد مقاومت تیریو مد یستاد راهبرد رینمودند. دب
پروژه  یو بر اساس دستورالعمل ارسال قتدر اسرع و یستیاستان با ییاجرا یدستگاهها هیکردند: کل دیدر استان خبر داده و تاک دیتول
 .ندیسازمان ارسال نما نیمربوطه به ا یفرمها لیو پس از تکم نیخود را تدو دیجهش تول یها

جهش  یو ... پروژه ها یفرهنگ راثیصنعت و معدن، م ،یاستان از جمله جهاد کشاورز ییاجرا یاز دستگاهها برخی ادامه در ✳
 کردند. حیتشر 1399خود را در سال  دیتول

از  یگزارش د،یدر سال جد تیبشر یبرا یو سالمت ریخ یضمن آرزو لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب یجناب آقا انپای در ✳
فروش و صادرات محصوالت  د،یکرونا بر بخش تول روسیو ریکرونا بر اقتصاد و اشتغال استان ارائه نموده و افزودند: ، تای روسیو ریتای

 تیمورد حما طیشرا نیاز ا دهید انیو اصناف ز یدیتول یقرار گرفته و واحدها یبا در نظر گرفتن تمام جوانب امر مورد بررس دیاستان با
مختلف داشته باشد، به عنوان  یها و جذب منابع از راه  یمناسب درآمد شنهادیکه بتواند پ یهر دستگاه ریو مد رندیقرار گ یو همراه

 .ردیگ یقرار م ریو مورد تقد یخالقانه معرف یها دهیا

 

 ماوبات:
(مطابق دستورالعمل 1۵/۰1/1399مور   ۵34۸به شماره  ینامه ارسال وستی)پاستان دیجهش تول یپروژه ها یفرم ها دیمقرر گرد -1

 یسازمان ارسال تا در جلسه ا نیبه ا یجهت جمعبند 1۷/۰1/1399 خیو حداکثر تا تار لیسازمان برنامه و بودجه کشور تکم یارسال
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیمحترم م ریزاستان( با حضور و دیجهش تول یپروژه ها یبررس ر)به منظو 2۰/۰1/1399 خیکه در تار
 .گردد ییو نها یاستان( برگزار خواهد شد بررس نیمع ری)وزیگردشگر

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
 خ:تاری

 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  استاندار 19/۰1/1399 1۰9۷۷
 برنامه ریزی

 سالن شیخ صفی استانداری

 دساور جلسه:
 1399استان در سال  دیجهش تول یبرنامه ها و پروژه ها یبررس-1

 استان 139۸سال  یاقتصاد مقاومت یعملکرد پروژه ها یبررس-2

 استان( نیمع ری)وزیو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیمحترم م ریوز یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
 نیمع ری)وزیو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیمحترم م ریبا حضور وز 2۰/۰1/1399روز چهارشنبه مور   1۵جلسه راس ساعت 

 . دیشروع گرد دیچند از کالم اهلل مج یاتیکنفرانس و با تالوت آ دئویدار محترم بصورت واستان( و استان

محترم  یمقدم حضور اعضا ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا ابتدای در ✳
استان قرار  اریسخت وقت خود را در اخت طیشرا نیا که در یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیمحترم م ریحاضر در جلسه از وز

تحقق اهداف برنامه  یمغتنم برا یفرصت یتوسط مقام معظم رهبر دیبه نام جهش تول یسال جار یرنموده و افزودند: نامگذا ریدادند تقد
 یده است. پس از دستور جناب آقاصنعت، ...  کر ،یکشاورز یاقتصاد در بخشها ییاشتغال و شکوفا جادیا ژهیبه و یاقتصاد مقاومت یها

جهش  یپروژه ها نیو دستورالعمل تدو لیاستان تشک دیجهش تول یهبرمحترم سازمان برنامه و بودجه کشور، ستاد را سینوبخت رئ
اقتصاد  تیریو مد یستاد راهبرد ری. دبدیگرد یجمعبند یاستان ابالغ و پروژه ها براساس دستورالعمل ابالغ ییاجرا یبه دستگاهها دیتول

 9۸مصوبه در سال  42۰جلسه با  29 یبرگزارعملکرد ستاد استان، از  حیاز سخنان خود، ضمن تشر یگریاستان در بخش د یمقاومت
استان  نیرتبه دوم را در ب لی، استان اردب 139۸سال  یکشور یابیدر ارز یاستان رانیخوب مد یو همکار یخبرداده و افزودند: با همدل

 نیشتریتوانست با ب لیاستان اردب یبه بخش خصوص یعمران یها پروژه یدر بحث واگذار نیآورده است. همچنکشور بدست  یها
 عملکرد رتبه اول را در سطح کشورکسب کند.

استان، جهاد  یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یمحترم اتاق بازرگان سیاستان از جمله رئ ییاجرا یاز دستگاهها برخی ادامه در ✳
 حیمحترم تشر ریرا در حضور وز 1399خود در سال  دیجهش تول یبرنامه ها و پروژه ها یفرهنگ راثیت و معدن، مصنع ،یکشاورز
 کردند.

از  یگزارش د،یدر سال جد تیبشر یبرا یو سالمت ریخ یضمن آرزو لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب آقای جناب  ادامه در ✳
فروش و صادرات محصوالت خصوصا  د،یکرونا بر بخش تول روسیل استان ارائه نموده و افزودند: وکرونا بر اقتصاد و اشتغا روسیو ریتای

محترم  ریوز یریگیبا پ طیشرا نیاز ا دهید انیو اصناف ز یدیتول ،یگردشگر یواحدها یستیداشته و با یقیمع ریاستان تای یگردشگر
 یاستان در بخشها یاقتصاد مقاومت یپروژه ها ین خود از روند اجرااز سخنا یگریدر بخش د شانی. ارندیدولت قرار گ تیمورد حما

 ریشدن تعهدات بانکها در سفر اخ یداده و افزودند: در صورت تحقق و عمل هارائ یو...گزارش یصنعت ،یکشاورز ،یمختلف گردشگر
با  میاستان تقاضا دار نیمحترم مع ریبود. و از وز میدولت به استان شاهد توسعه خوب استان خواه ئتیو ه یمحترم جمهور استیر

 ژهیو تیمطالبات استان عنا یریگیکنند، در پ یم یخود را ط ییاجرا اتیعمل یانیبزرگ استان مراحل پا یاکثر پروژه ها نکهیتوجه به ا
 داشته باشند.

پروژه  شبردیاستان)در پ بابت عملکرد خوب یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیمحترم م ریمونسان وز یجناب آقا انپای در ✳
مراکز  یلیکرونا و تعط روسیو وعینموده و افزودند: متاسفانه با ش ریفعال و هدفمند استاندار محترم تقد تیریها و اهداف دولت( از مد
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ت سر ظالمانه پش یها میرا بخاطر تحر یسخت اریسال بس زیاست و سال گذشته ن دهیصنعت به صفر رس نیا مددرآ ،یو گردشگر یاقامت
کشور را در  طیدر ادامه شرا شانیبه مردم کاسته شود. ا شتریکرد از فشار ب یفشارها دولت سع نیبحمداهلل به رغم همه ا یول میگذاشت

 صیتشخ اتیعمل ها مارستانیدر ب تیک 2۰۰تنها روزانه  9۸: دراسفند ماه سال شتندخوانده و اظهار دا دبخشیام یعلم یها شرفتیپ
را در  یما توقف یاروپائ یو کشورها کایو فشار آمر میمشکالت کامال برطرف شده و با وجود تحر نیاالن ا یول دادند یمکرونا را انجام 

 انیاستان با ب نیمحترم مع ریکرد. وز میمردم عبور خواه یبا همراه زیمرحله سخت ن نیو قطعا از ا میستیروند کشور شاهد نبوده ون
در کشور وجود ندارد از  یمقابله با کرونا مشکل جد یها یازمندین ریو سا یمارستانیب زاتیسک، تجهما دیدر حال حاضر در تول نکهیا

و بخش بهداشت و درمان خبر داده و  یگردشگر ،یدیتول ،یصنعت یاز واحدها تیدر حما یتومان منابع بانک اردیلیهزار م 1۰۰اختصاص 
 دهید بیآس یدیتول یتومان آن مختص واحدها اردیلیم ۷۵۰۰۰که  شود یائه مدرصد ار 12با نر  سود  التیتسه نیخاطرنشان کردند: ا

 خواهد بود. یگردشگر ساتیها و تاس هتل ژهیاز کرونا به و

استان شده و اعالم  تیمردم کشورمان و استان، خواستار ارائه گزارش ماهانه وضع یبرا یصحت و سالمت یضمن آرزو انیدر پا شانیا
 خواهند کرد. یریگیاهلل مطالبات استان را در دولت پکردند تا حد توان انش

 

 

 ماوبات:
 دیجهش تول یپروژه از آنها بعنوان پروژه ها 3۸و تعداد  یسازمان صنعت، معدن و تجارت استان بررس یشنهادیپ یپروژه ها -1

 قرار گرفت. دییمورد تا 1399استان در سال 

استان در سال  دیجهش تول یپروژه از آنها بعنوان پروژه ها 9و تعداد  یرساستان بر یسازمان جهاد کشاورز یشنهادیپ یها پروژه -2
 قرار گرفت. دییمورد تا 1399

پروژه از آنها بعنوان پروژه  14و تعداد  یاستان بررس یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م یشنهادیپ یها پروژه -3
 گرفت.قرار  دییمورد تا 1399استان در سال  دیجهش تول یها

استان و  یگردشگر یدر جهت شناساندن مکانها الیو سر لمیف هیبر ته یمبن لیمرکز اردب یمایکل محترم صدا و س ریمد شنهادیپ -4
آن توسط  نهیدرصد هز ۵۰حداقل  نیو تام یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیمحترم م ریمونسان وز یموافقت جناب آقا

 .دیرس بیمحترم به تصو ریوز
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۳شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل نداراستا ۰3/۰2/1399 422۸۵
 برنامه ریزی

شهرستان  یفرماندار
 اصالندوز

 دساور جلسه:
 مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان اصالندوز یبررس-1

 شهرستان اصالندوز یو گردشگر یکشاورز ،یدیتول یمشکالت واحدها یبررس-2

 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم ) با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا ۰۵/۰2/1399صبح روز جمعه مور   ۸راس ساعت  جلسه
 . دیوزارت بهداشت(  شروع گرد یبهداشت

محترم،  نیمقدم حضور مدعو ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا ابتدای در ✳
تحقق  یمغتنم برا یفرصت یتوسط مقام معظم رهبر دیبه نام جهش تول یسال جار یجلسه را قرائت نموده و افزودند: نامگذار دستورات

ستاد  ریصنعت، ...  کرده است. دب ،یکشاورز یاقتصاد در بخشها ییاشتغال و شکوفا جادیا ژهیبه و یاقتصاد مقاومت یاهداف برنامه ها
 دیارائه داده و تاک 9۸استان در سال  یاقتصاد مقاومت یپروژه ها یاز روند اجرا یاستان گزارش یاومتاقتصاد مق تیریو مد یراهبرد
و در سامانه  دییکشور تا یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده رخانهی، توسط دب 1399 الاستان در س یپبشنهاد یپروژه از پروژه ها ۷کردند: 

کشور،  یاقتصاد مقاومت یمحترم ستاد فرمانده رخانهیپروژه ها توسط دب نیو بروز ا قیدق شیبه رصد و پا تیو با عنا دیدرج گرد پاین
 باشند. یجدپروژه ها  نیا لیدر اجرا و تکم یستیمربوطه با ییاجرا یدستگاهها

مشکالت  محترم شهرستان اصالندوز ضمن ارائه گزارش از مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان اصالندوز،  فرمانداری ادامه در ✳
 کردند. حیشهرستان را تشر یو گردشگر یکشاورز ،یدیتول یواحدها

محترم شهرستان، در خصوص   یاهال یبرا یسالمت یضمن آرزو لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب یجناب آقا انپای در ✳
 یاریآب نیطرح نو یتنها اجرا ن،یسد خدا آفر بایحوزه پا یهزار هکتار از اراض 4۵اظهار کردند: خوشبختانه از  نیسد خدآفر ابیپروژه پا

در ادامه با اشاره  شانیشود. ا یم ییاجرا یدر سال جار زین زانیم نیالزم ا داتیمانده است که انشاهلل با تمه یهزار هکتار از آن باق 12
 یلیتبد عیصنا جادیو ا یت کشاورزمحصوال شیدارد گفتند: با افزا ییدر اشتغال منطقه نقش بسزا نیسد خدآفر ابیپا لیتکم نکهیبه ا

 گذار باشد. ریمنطقه تای هو توسع شرفتیتواند در پ یدر منطقه م

 ماوبات:
و برنامه  تیریو سازمان مد یاستاندار یو همکار یاستان با هماهنگ یو سازمان جهاد کشاورز یشرکت آب منطقه ا دیمقرر گرد -1

دره رود  هیاول و دوم حاش یعمران هیدر ناح نیسد خداآفر ابیپروژه پا لیر تکماعتبا نیتام یالزم برا یها یریگیاستان ، پ یزیر
 .ندیاسد عمارت( را معمول نم ابی)پا

 یکشاورز تیریبه لزوم مد اتیو با عنا یاراض نیاز ا یدر شهرستان اصالندوز و شروع بهره بردار یآب یاراض شیتوجه به افزا با -2
 عیشهرستان تسر نیدر ا یاستان نسبت به استقرار اداره جهاد کشاورز یجهاد کشاورز: سازمان دیشهرستان، مقرر گرد نیدر ا
 .دینما
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غرب دره رود در  یهکتار 13۰۰ یاراض فیتکل نییو تع یواگذار ،یجهاد کشاورز یبا هماهنگ یجلسه ا ی: طدیگرد مقرر -3
و  یکشور ماتیبه لحاظ تقس یانجام شده است و اراض یشرق جانیو اعتبارات آذربا ی.پروژه از سهم منابع آبردیاصالندوز انجام پذ

 باشد. یاصالندوز م نو شهرستا لیمتعلق به استان اردب تیمالک

با در نظر گرفتن  اب،یپا یاراض یشرکت کشاورز ی: اداره کل یبت اسناد استان در خصوص استعالمات و پرونده هادیگرد مقرر -4
 .دینما یدگیرس رهیو غ یاتیت و بدون اعمال استعالمات مالپرونده ها را خارج از نوب یتمام رکوچنده،یعشا
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۴شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار ۰3/۰2/1399 42263
 برنامه ریزی

 شهرستان یفرماندار
 پارس آباد 

 دساور جلسه:
 مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان پارس آباد یبررس-1

 رس آبادشهرستان پا یو گردشگر یکشاورز ،یدیتول یمشکالت واحدها یبررس-2

 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
 یپروتکل بهداشت تیاستاندار محترم ) با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا ۰۵/۰2/1399روز جمعه مور   1۵جلسه راس ساعت 

 . دیوزارت بهداشت(  شروع گرد

محترم،  نیمقدم حضور مدعو ریاستان ضمن عرض خ یزیبرنامه رو  تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا ابتدای در ✳
تحقق  یمغتنم برا یفرصت یتوسط مقام معظم رهبر دیبه نام جهش تول یسال جار یدستورات جلسه را قرائت نموده و افزودند: نامگذار

ستاد  ریصنعت، ...  کرده است. دب ،یزکشاور یاقتصاد در بخشها ییاشتغال و شکوفا جادیا ژهیبه و یاقتصاد مقاومت یاهداف برنامه ها
 دیارائه داده و تاک 9۸استان در سال  یاقتصاد مقاومت یپروژه ها یاز روند اجرا یاستان گزارش یاقتصاد مقاومت تیریو مد یراهبرد
و در سامانه  دییور تاکش یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده رخانهی، توسط دب 1399 الاستان در س یپبشنهاد یپروژه از پروژه ها ۷کردند: 

کشور،  یاقتصاد مقاومت یمحترم ستاد فرمانده رخانهیپروژه ها توسط دب نیو بروز ا قیدق شیبه رصد و پا تیو با عنا دیدرج گرد پاین
 باشند. یجدپروژه ها  نیا لیدر اجرا و تکم یستیمربوطه با ییاجرا یدستگاهها

 یگزارش از مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان پارس آباد، مشکالت واحدها محترم شهرستان ضمن ارائه فرمانداری ادامه در ✳
 کردند. حیشهرستان را تشر یو گردشگر یکشاورز ،یدیتول

استان در  ییاجرا یدستگاهها رانیاز مد یاز تالش برخ ریضمن تقد لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب یجناب آقا انپای در ✳
و  هیهمسا یشهرستان پارس آباد به کشورها یشهرک گلخانه ا یدیاز صادرات محصوالت تول ،یمقاومت اقتصاد یپروژه ها لیتکم

هکتار توسط وزارت جهاد  6۰۰هزار و  کیشهرک به مساحت  نیفارس خبر داده و افزودند: ا جیخل هیحاش یکشورها نیهمچن
 شده است. یهدفگذار زیشهرستان ن نیدر ا یکشت گلخانه ا یهکتار 3۵۰توسعه  یشده و برا جادیا یکشاورز

 
 

 

 ماوبات:
محترم  رعاملیمد یریگیبا پ ی: جلسه مشترکدیمقرر گرد  لویاز محل پمپاژ خل یصنعت هیآب ناح نیدر خصوص حل مشکل تام-1

 ینگپارس آباد در محل دفتر معاونت هماه یو فرماندار ی، سازمان جهاد کشاورز یو با حضور شرکت آب منطقه ا  یشهرک صنعت
 اتخاذ گردد. یروز آت 3۰حل موضوع ظرف مدت  یالزم برا ماتیو تصم لیتشک یاستاندار یامور اقتصاد

 ریبه شرح ز یماتیتصم دیدر سال جهش تول یدیتول یطرحها یبه منظور راه انداز یصنعت هیناح یها رساختیز لیدر خصوص تکم-2
 :دیاتخاذ گرد
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 .دیدر حال اجرا( اقدام نما یها طرح رامونی) پیمعابر اصل یساز ریاستان نسبت به ز یصنعت یشرکت شهرک ها •

 مرتفع گردد.  یماه آت کی یط یتوسط شرکت شهرک صنعت یمعابر اصل ییمشکل روشنا •

 مرتفع گردد. یپارس آباد  توسط شرکت مخابرات استان ظرف مدت دو هفته آت یصنعت هیتلفن ناح یقطع •

و حل  یاطالعات استان بررس یتوسط شرکت ارتباطات و فناور رامونیو پ یصنعت هیع در ناحتلفن همراه واق یمشکل آنتن ده  •
 گردد.

خانه  هیو تصف یسطح یو مهار آبها یآور فرصت ممکن، نسبت به مطالعه طرح جمع نیدر اول یصنعت یشرکت شهرک ها  •
 . دیاقدام نما یصنعت هیفاضالب فاز اول ناح

 :دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یماتیتصم یشهرک کشاورز یشکالت اساسدر ارتباط با حل مسائل و م-3

 . دینما یریگیپ رویوزارت ن قیوات موضوع را ازطر لویک 63احداث پست  یبرق استان برا یروین عیشرکت توز •

به آن بر محاس یو درخواست بهره برداران مبن یبرداران شهرک کشاورز بهره یدر خصوص حل مشکل محاسبه آب بهاء مصرف •
جلسه با  لیتشک یالزم برا یها یاستان هماهنگ یکشاورز یمحترم شهرکها ریمد یریگی: با پدیمقرر گرد یبر اساس حجم مصرف

 .دیبعمل آ  یاستاندار یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ تردر محل دف ی، جهاد کشاورز یحضور آب منطقه ا

پمپاژ آب(  ستگاهیمغان و پارس) در ارتباط با محل استقرار احداث ا  یورشرکت کشت وصنعت ودامپر نیدر جهت حل اختالف ما ب -4
 یشرکتها رانیجلسه در حضور استاندار محترم و مد لیتشک یالزم برا یاستان هماهنگ یزیو برنامه ر تیری. سازمان مددیمقرر گرد

 مذکور را بعمل آورد.

  دیجهش تول ی( و در راستا1399کاال در سال  تیل و نقل و ترانزحم لیتسه ثیمنطقه )از ح یکمک به رونق اقتصاد یدر راستا-۵
سال  انیپروژه چهار خطه پارس آباد به سر بند را در جر لیتکم یاستان اعتبارات الزم برا یزیو برنامه ر تیری: سازمان مددیمقرر گرد
 .ندینما یریگیپ 1399
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیرین مدسازما

 لیاساان اردب

 5شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار 24/۰2/1399 ۷۷۸36
 برنامه ریزی

 شهرستان  یماندارفر
 سوار لهیب

 دساور جلسه:
 یسوار و گرم لهیب یمصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان ها یبررس-1

 لهیاصالندوز، پارس آباد، ب یدر محدوده شهرستان ها دیاستان در سال جهش تول یمرز یپروژه آبها یکیزیف شرفتیپ ندیفرآ یبررس -2
 یسوار و گرم

  تاندار محترماس یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
 یپروتکل بهداشت تیاستاندار محترم ) با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 2۸/۰2/1399مور   کشنبهیروز  1۵جلسه راس ساعت 

 . دیوزارت بهداشت(  شروع گرد

محترم،  نیمقدم حضور مدعو ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا ابتدای در ✳
 کردند. دیاند تاک دهییبت گرد پایاستان که در سامانه ن یاقتصاد مقاومت یپروژه ها لیدستورات جلسه را قرائت نموده و بر تکم

 ابیاستان موانع و مشکالت طرح پا یمحترم سازمان جهاد کشاورز سیو رئ یمحترم شرکت آب منطقه ا رعاملمدی ادامه در ✳
 کردند. حیا تشرر نیخدآفر

استان و  ییاجرا یدستگاهها رانیاز مد یاز تالش برخ ریضمن تقد لیمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب یجناب آقا انیدر پا ✳
کردند:  یدواریاظهار ام د،یهزار هکتار در سال جهش تول 3۷به مساحت  نیسد خدا آفر ابیاز فاز دوم پا یبهره بردار تیبر اهم دیبا تاک
، شاهد  1399سال  انیظرح تا پا نیاعتبارات ا یکسر نیتثم یهمه جانبه برا یریگیمربوطه و پ ییاجرا یاههادستگ یتالش جهادبا 

 . میطرح باش نیکامل از ا یبهره بردار

 

 ماوبات:
 یتعاون ییبت شرکتها ندیآدر فر ندیبه واحد یبت شرکت ها اعالم نما لیکل محترم یبت اسناد و امالک استان اردب ری: مددی  مقرر گرد1
 .ندینما عیرا نموده و تسر یهمکار تیدر شهرستان تابعه نها یمرز یآب ها ابیپا دیتول
)فاقد پروانه چرا( در قشالق یعرف یو بهره بردار یصاحبان پروانه چرا و طرح مرتعدار دیتول یبه کوچنده بودن اعضاء تعاون تی  با عنا2

 یبه شرکت آب منطقه ا دیتول یها یتعاون یاستان  نسبت به معرف ری: اداره کل محترم امور عشادیردمقرر گ ن،یخداآفر ابیمحدوده پا
 .ندیحق اشتراک آب اقدام نما فاتیبه منظور استفاده از تخف یبودن اعضاء تعاون ریو عشا ندهتحت عنوان کوچ

تشکل  ینفر برا ۵ ریاشتغال ز یکارگاه ها مهیاز ب تیافاستان مع ییو اداره کل تعاون روستا ی: سازمان جهاد کشاورزدی  مقرر گرد3
 .دینما یریگیاستان پ یاجتماع نیاستان را از اداره کل تام یآبها ابیپا یدر اراض یجادیا دیتول یتعاون
در حوزه سد عمارت  ابیپا یاز اراض یقسمت یو فرع یشبکه اصل یبر اجرا یمبن رویو ن یجهاد کشاورز نیوزارت هیتوافق اول روی  پ4

بر کشت و زرع  یشهرستان ها مبن یجهاد کشاورز یها تیریفرمانداران محترم و مد دییبه تا تیو اصالندوز، با عنا یگرم یشهرستانها
ده ها سال کشت و کار و  نهیشیو بستر رودخانه دره رود قرار گرفته است، با توجه به سابقه پ میآب در حر امورکه بنا به گفته  یاراض
با  یو فرع یشبکه اصل ییاجرا اتیکماکان نسبت به ادامه عمل ی: سازمان جهاد کشاورزدیمقرر گرد ،یز رودخانه و حق آبه قبلا یاریآب
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 خود ادامه دهند. ییاجرا اتیبه عمل یکیزیف اتیدر بستر رودخانه با حداقل عمل هیالزم و عدم احداث ابن داتیلحاظ تمه
در سازمان  یمعاونت بهره بردار یدر خصوص چارت سازمان یریگیستان با توجه به سوابق پا ی: سازمان جهاد کشاورزدی  مقرر گرد۵

 .ندینما یریگیپ یاستان از وزارت جهاد کشاورز ییو اداره کل تعاون روستا یجهاد کشاورز
و به  یو مرتع یاراض یرکارب رییمتناسب با تغ نیسد خداآفر ابیپا یاز اراض یعیبهره برداران بخش وس یالگو ریی  با توجه به تغ6

 یو حقوق یو اجتماع یفن یبانی: نظارت و پشتدیمقرر گرد دیجد تیدر وضع یو اقتصاد یو اجتماع یاز تبعات منف  یریمنظور جلوگ
سال استمرار  ۵مذکور حداقل به مدت  ابیپا یاریآب نینو یتحت فشار و سامانه ها یفرع یبه شبکه ها ناستا یسازمان جهاد کشاورز

 .ابدی
از  یو نگهدار ی)خصوصا در بحث بهره بردار یآموزش، استقرار و توانمند ساز یبرا ژهیاعتبار و صیتخص یریگی: پدی  مقرر گرد۷
از طرف معاونت آب  یمرز یرودخانه ها ابیپا یسال( در اراض ۵حداقل به مدت  یتعاون یبه تشکل ها نینو یاریآب ستمیس ساتیتاس

 .دیآ عمله ب یو خاک وزارت جهاد کشاورز
و  یتشکل ها در اداره کل امور اقتصاد یبرا یدر صدور کد اقتصاد یضرور ریو حذف مدارک غ یبند تی: اولو دی  مقرر گرد۸

 .ردیبه عقد قرارداد مد نظر قرار گ یجهت معرف ییدارا
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3۰4-1-۷۵ 16/۰4/1399
  

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار
 برنامه ریزی

شهرستان  یفرماندار
 خلخال

 جلسه:دساور 
 مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان خلخال یبررس-1

 ( شهرستان خلخالیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

  موارد ریسا -4

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیتاندار محترم ) با رعااس استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 2۰/۰4/1399صبح روز جمعه مور   ۸جلسه راس ساعت 

 . دیکنفرانس برگزار گرد دئویوزارت بهداشت( بصورت و یبهداشت

محترم،  نیمقدم حضور مدعو ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا ابتدای در ✳
یبت  پایاستان که در سامانه ن یاقتصاد مقاومت یپروژه ها 1399ال عملکرد سه ماهه اول س لیدستورات جلسه را قرائت نموده و بر تکم

دکتر  یتوسط جناب آقا دیتوافقنامه جهش تول یاستان از امضا یاقتصاد مقاومت تیریو مد یر ستاد راهبردیکردند. دب دیاند تاک دهیگرد
 زیاستاندار محترم و ن یریگیداده و افزودند: با پسازمان برنامه و بودجه کشور( و مهندس بهنامجو استاندار محترم خبر  سینوبخت)رئ

 ،یرساختیپروژه ز ۵2استان ، تعداد  ییاجرا یو دستگاه ها یزیبرنامه ر و تیریتالش و کوشش مجموعه همکاران سازمان مد
 اردیلیم ۵1۰3 زی( و نیساخت ریز یپروژه ها ی)برا یاعتبار مل الیر اردیلیم 19۸۰از  شیو ... استان با ب ی، صنعت یکشاورز ،یگردشگر

به استان ابالغ  یپروژه ها در هفته جار یاجرا یرادرصد از اعتبارات مذکور ب 2۰ صیکه تخص دهیمصوب گرد یبانک التیتسه الیر
 خواهد شد.

 یو معدن یصنعت یو صاحبان طرح ها ییاجرا یمحترم دستگاه ها رانیاز مد برخی و خلخال شهرستان محترم فرماندار ادامه در ✳
 پرداختند. یمسائل و مشکالت خود را مطرح کرده و به بحث و بررس

و توسعه  دیجهش تول یکشور را در راستا یاعتبارات سال جار ل،یمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب یجناب آقا انپای در ✳
 یاجرا زیو ن یو گردشگر یکشاورز ،یصنعت یها رساختیز لیدر تکم دیاعتبارات جهش تول قیکردند: با تزر دیاشتغال دانسته و تاک

از سخنان خود با اشاره به  یگریدر بخش د نیهمچن شانیبود . ا میدر استان خواه یخوب ولشاهد تح یو معدن یصنعت یطرح ها
ز ، استفاده ا یبهداشت نیمواز هیکل تیضمن رعا یستیاستان با ییاجرا یدستگاه ها هیکرونا گفتند: کل روسیاستان در بحث و طیشرا

 .میعبور کن تیبا موفق طیشرا نیاز ا میبتوان یهمگان یکنند تا با همکار یکارکنان و ارباب رجوع اجبار یماسک را برا

 ماوبات:
 قزل اوزن خلخال : یلویدر خصوص س -1

سازمان  یمعرف شرکت با ازیمورد ن التیتسه  یریو عشا ییروستا  داریاشتغال پا التیمقرر شد: پس از ابالغ مرحله پنجم تسه -1-1
 بانک عامل پرداخت گردد.  نییمربوطه و تع یفن تهیاستان به کم یجهاد کشاورز

 اقدام الزم معمول گردد. یاستاندار یو با هماهنگ یفرماندار قیدر خصوص مشکل آب پروژه مقرر شد: موضوع از طر -2-1

 یسازمان جهاد کشاورز قیاخذ نموده از طر زیت مربوطه را نخلخال که استعالما دیمحل احداث کارخانه آرد سف نیمقرر شد: زم   -3-1
 و واگذار گردد. یریگیپ
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آورده مورد نظر  پست بانک در اسرع  نیگذار نسبت به تام هی: سرمادیمقرر گرد یدیدر خصوص هتل سه ستاره ازناو سبز ام -2

 شانیا یتومان اردیلیم 3 التیتومان از تسه اردیلیم کیداخت در رابطه با پر زین یاستاندار یامور اقتصاد یوقت اقدام و معاونت هماهنگ
از  التیبعنوان متمم تسه شانیمصوب ا التیتسه اردیلیم 3عالوه بر  گریتومان د اردیلیم کیضمنا  دینما یریگیپست بانک پ قیاز طر
 گردد. یریگیاستاندار محترم پ یسو

  
 در خصوص پل معلق خلخال : -3

 3گذار و  هیسرما یتومان از سو اردیلیم 3مجموعه بصورت گام به گام مبلغ   ماندهیباق التیتومان تسه اردیلیم 6مقرر شد از  -1-3
فاکتور  شیپ هینسبت به ته یرسول یگردد. و آقا نهیپروژه در اسرع وقت هز یاجرا یبانک عامل  برا یتومان هم از سو اردیلیم

 .دینما امپل اقد ازیمورد ن یکابلها

 قیمجموعه پل معلق از طر یبرا التیتومان مصوب بعنوان متمم تسه اردیلیم ۸عالوه بر  گریتومان د اردیلیم 2د مقرر ش -2-3
 گردد. یریگیاستاندار محترم پ

برق  و با  عیو شرکت توز یو حمل و نقل جاده ا یراهدار قیمجموعه از طر یو برق رسان یمقرر شد احداث راه دسترس -3-3
 گردد. یریگیاستان در اسرع وقت پ یفرهنگ راثیاره کل ماد تیو مسئول تیمحور

 
و  یو حمل و نقل جاده ا یادارات کل راهدار قیهتل از طر ی: مشکل راه دسترس دیمقرر گرد بیدر خصوص مجموعه رغا -4

 استان در اسرع وقت رفع گردد. یعیمنابع طب

 
 ازناو : یدر خصوص قصر چوب -۵

 نیو تام یریگیپ ربطیو ادارات ذ یفرماندار یپروژه در اسرع وقت از سو ازنی مورد آب و برق –گاز  یرساختهایمقرر شد ز -1-۵
 گردد.

 گردد. یریگیپ نایاز بانک س یاستاندار قیمتمم از طر التیتومان تسه ونیلیم ۵۰۰مقرر شد  -2-۵

 
 در محل تفرجگاه : نیزم تیدو مو قع انجام شده از دی(، با توجه به بازداسکی تله – ژی)تله س لیدر خصوص تفرجگاه اندب -6

و  یعیبا حضور ادارات کل منابع طب یامور اقتصاد یمعاون محترم هماهنگ یزیعز یآقا استیبه ر یمقرر شد جلسه ا -1-6
 یاراض یینها فیتکل نییو نسبت به تع لیتشک یدر استاندار یو فرماندار یفرهنگ راثی، م ی، سازمان جهاد کشاورز یزداریآبخ
 گاه اقدام گردد.تفرج

 گردد. فیتکل نییتع یرلوحیم یمقرر شد مستحدیات مربوط به آقا -2-6

 گردد. فیتکل نییتع یعیزاده و منابع طب نیعبدالحس یمورد اختالف آقا نیزم -3-6

 گذار واگذار گردد. هیبالمعارض در تفرجگاه مشخص و به سرما یمقرر شد اراض -4-6

تله  یو در فاز اول نسبت به اجرا دینما هیارا یو فرماندار یشده را به استاندار یفازبند ییجراگذار موظف شد طرح ا هیسرما -۵-6
 .دیقبل از شروع فصل زمستان اقدام نما یدر سالجار یاسک ستیو پ یاسک

 
در  هیاسرم یتومان اردیلیم 1 التیدرخواست تسه یجعفر یعل ی: آقا دیتورال اسپورت مقرر گرد یورزش زاتیدر خصوص تجه -۷

 .دینما یمعرف نایاز بانک س ریرا به بانک عامل غ شانیا یاستاندار یو معاونت هماهنگ هیارا یگردش خود را به استاندار

 
و مشکل  یریگیرا پ لیستاد تسه یمصوبه قبل یامور اقتصاد ی: معاونت هماهنگدیمقرر گرد پوریعل یدر خصوص کارگاه پالت ساز -۸
 .دیچوب در محوطه حل و فصل نما یدپو یبرا یشهرک صنعت یکاررا  در خصوص عدم هم شانیا
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 یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ قیالزم از طر یها یریگی: پ دیبرادران شاد مقرر گرد یدست عیصنا دیدر خصوص کارگاه تول -9
به برادران  یادرات  جهت واگذاربانک ص یاز سو یتملک شده )فرهاد عبداله پور( در شهرک صنعت یواحدها یواگذار یبرا یاستاندار
 . ردینفر  انجام پذ 1۰۰اشتغال تا  جادیتوسعه کارگاه و ا یشاد برا

 
 یهکتار ۵ نیزم یرساختهای: برادران شاد درخواست مربوط به زدیبرادران شاد مقرر گرد ییغذا عیدر خصوص مجتمع صنا -1۰
 .ندیارسال نما یستان به استاندارا یشهرک صنعت قیرا از طر یشده در جوار شهرک صنعت یداریخر

 
 کننده بهشت خلخال: یمواد ضد عفون دیدرخصوص کارخانه تول -11

و     یریگیاستان پ یاز غذا و دارو یکننده توسط متقاض یمحلول ضد عفون دیمجوز تول دیمقرر شد درخواست تمد -1-11          
 . دیاقدام نما شانیسازمان مذکور نسبت به صدور مجوز ا

ادارات استان و شهرستان نسبت به  قیاز طر یبازار ، استاندار متیق ریشرکت ز یدیدر صورت فروش محصوالت تول -2-11         
 شیخو یشد شرکت فقط در حوزه تخصص هی.ضمنا توصدیکننده ادارات مساعدت نما یمواد ضدعفون نیمحصوالت جهت تام دیخر
 .دینما تیفعال ندهیمواد شو یعنی

شرکت  بهشت  یدیپخش از محل فروش محصوالت تول یدرصد شرکت ها 3۰سازمان غذا و دارو در خصوص سهم  -3-11        
 . دینظر نما دیخلخال تجد

 التیتسه افتیطرح کوتاه مدت و بلند مدت خود را جهت در ی: متقاضدیمقرر گرد ینور یمحصوالت بتن دیدر خصوص کارگاه تول -12
 .ندینما یریگیو پ هیبه سازمان صمت استان ارا هیاول مواد نیتام یبرا تیو حما

 هیبعنوان سرما یتومان اردیلیم 2 التیتسه افتیدر یبرا یدیسع ی: آقادیمقرر گرد یدیقطعات کارخانه آرد سع دیدر خصوص تول -13
 .ندینما یریگیو پ هیدر گردش درخواست خود به سازمان صمت استان ارا

 
 دییرا تا شانیا یبودن دامها لیاص ینامه ا یط ی: سازمان جهاد کشاورزدیمقرر گرد ینژاد حسن نظراصالح  یدر خصوص دامدار -14

واحد اقدام  ییروستا التیتسه ماندهی. بانک مذکور هم در اسرع وقت نسبت به پرداخت باقدیاستان ارسال نما یو به بانک کشاورز
 .دینما

 
استان نسبت به صدور مجوز و ارسال  یو حمل و نقل جاده ا ی: اداره کل راهداردیگرد رودخانه قزل اوزن مقرر هیاز حاش دیدر بازد -1۵

قزل اوزن در محدوده  هیدر حاش یناصر یتوسط آقا وریبر بالمانع بودن احداث کارخانه خوراک ط یمبن  یپاسخ استعالم جهاد کشاورز
 .دیاقدام الزم معمول نما قتمشخص شده در اسرع و

 
دار  بیش یاستان در خصوص توسعه باغات در اراض ی: مقرر شد جهاد کشاورزدیقزل اوزن مقرر گرد هیحاش یدر خصوص اراض -16
 .ندینما هیاستاندار ارا یخود را آماده و به آقا یرودخانه طرح مطالعات نیقزل اوزن و استفاده از آب ا هیحاش

نسبت به  یفعل یو بازرس ستیموجود در ا رساختیبه اندازه ز ی: استانداردیاسالم مقرر گرد -خلخال  یو بازرس ستیدر خصوص ا -1۷
 اعتبار گردد. نیناجا تام یاعتبارات از سو یاقدام و مابق دیاعتبار  بمنظور انتقال آن به محل جد نیتام
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۷شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
  تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

2۵1944 1۵/۰۵/1399
  

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار
 برنامه ریزی

 شهرستان کویر یفرماندار

 دساور جلسه:
 جلسه قبل ستاد در شهرستان کویرمصوبات  یبررس-1

 ( شهرستان کویریو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

  استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 1۷/۰۵/1399صبح روز جمعه مور   1۰جلسه راس ساعت 

 . دیکنفرانس برگزار گرد دئویوزارت بهداشت( بصورت و یبهداشت

محترم،  نیمقدم حضور مدعو ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا ابتدای در ✳
 تیریو مد یستاد راهبرد ریدب کردند. دیتاک پایاستان در سامانه ن دیجهش تول یدستورات جلسه را قرائت نموده و بر درج منشور پروژه ها

 19۸۰از  شیو ... استان با ب ی، صنعت یکشاورز ،یگردشگر ،یرساختیپروژه ز ۵2نمودند: تعداد  یادآوریاستان در ادامه  یاقتصاد مقاومت
درصد  2۰ صیخصکه ت دهیمصوب گرد یبانک التیتسه الیر اردیلیم ۵1۰3 زی( و نیساخت ریز یپروژه ها ی)برا یاعتبار مل الیر اردیلیم

 یتالش ها و اقدامات الزم را برا یستیبا یمتول یاست و دستگاهها دهیپروژه ها به استان ابالغ گرد یاجرا یبرا زیاز اعتبارات مذکور ن
 .رندیاعتبارات بکار گ نیجذب ا

 یو معدن یصنعت یرح هاو صاحبان ط ییاجرا یمحترم دستگاه ها رانیاز مد برخی و کویر شهرستان محترم فرماندار ادامه در ✳
 پرداختند. یمسائل و مشکالت خود را مطرح کرده و به بحث و بررس

و توسعه  دیجهش تول یکشور را در راستا یاعتبارات سال جار ل،یمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب یجناب آقا انپای در ✳
محترم  سیدکتر نوبخت رئ یبا جناب آقا یمکاتبه ا ل،یان اردبکم بودن زمان فصل کار در است لیکردند: به دل دیاشتغال دانسته و تاک

به موقع  صیبا تخص میدواریانجام شده که ام دیدرصد از اعتبارات جهش تول ۵۰حداقل  صیبر تخص یمبن ورسازمان برنامه و بودجه کش
در  یشاهد تحول خوب یو معدن یصنعت یطرح ها یاجرا زیو ن یو گردشگر یکشاورز ،یصنعت یها رساختیز لیبه پروژه ها در تکم

موسسات،  هیکرونا گفتند: کل روسیاستان در بحث و طیاشاره به شرا ااز سخنان خود ب یگریدر بخش د نیهمچن شانی. امیاستان باش
وع کارکنان و ارباب رج ی، استفاده از ماسک را برا یبهداشت نیمواز هیکل تیضمن رعا یستیاستان با ییاجرا ینهادها و دستگاه ها

 .میعبور کن تیبا موفق طیشرا نیاز ا میبتوان یهمگان یکنند تا با همکار یاجبار

 

 ماوبات:
 مصوبات :

جلسه و ارائه  لینسبت به تشک یو حمل و نقل جاده ا یفاراب، اداره کل راهدار یسه راه یبه جهت سامانده دیمقرر گرد -1
 .دیفاراب در اسرع وقت اقدام نما انیاز روستائ یتعداد یکاریاز ب یریالزم جهت اشتغال وجلوگ یراهکارها

 زیبه مسجد فاراب را ن یورود ریمتر مس 2۰۰به طول  یشده قبل یرسازیز یابانهایمسکن عالوه بر آسفالت خ ادیبن دیمقرر گرد-2
 .دیآسفالت نما
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 .دیفاراب اقدام نما یمسکن نسبت به ادامه احداث کانال داخل روستا ادیمقرر شد بن-3

تا در  عیتسر یواقع در شهرک صنعت لیخم اتومب شهیبه کارخانه ش التیتسه یدر جهت پرداخت مابق دیام نیر شد بانک کارآفرمقر-4
 به افتتاح برسد. یماه آت

،  یتن 1۵۰۰سردخانه  ،یدیخورش یپنلها دیمبل، تول دیکننده قطعات آسانسور، تول دیگذاران ) تول هیسرما یمقرر شد در جهت معرف-۵
 یزیمعاونت محترم برنامه ر قیاقدامات الزم از طر التیتسه افتیدر ی( برا زادهیعل دیحم یپوشاک آقا یدی، تول یجعفر ینخ آقا دیتول

 .ردیاستاندار در اسرع وقت صورت گ یتصادامور اق یو هماهنگ

 .دینما عیتسر LED یو المپها زیو پر دیکننده کل دیتول التینسبت به پرداخت تسه دیام نیمقرر شد بانک کارآفر-6

 قرار دهد. تیرا در اولو یبوم یروهاین روها،ین یریاقدام و در بکار گ اتیعمل ینسبت به اجرا یویسد گ ابیپا مانکاریمقرر شد پ-۷

مقرر شد نسبت به شروع  99سال انیچالگرود تا پا یبه روستا یآب و فاضالب استان جهت آبرسان رعاملیبا توجه به قول مساعد مد-۸
بودن طرح اقدام گردد. ضمنا مقرر شد امور آب استان نسبت  یحفر چاه، خط انتقال، احداث پمپاژ به جهت مل لیاز قب یآبرسان اتیلعم

 .دیچالگرود اقدام نما یروستا یو حفر چاه برا یجهت آبرسان یویسد گ ابیاز پا آب صیبه صدور مجور و تخص

 .دیچالگرود اقدام نما یروستا یمحدوده طرح هاد شیافزا یمسکن نسبت به اجرا ادیبن دیمقرر گرد-9

 .دیچالگرود در اسرع وقت اقدام نما یباغات روستا نینو یاریجهت آب ینسبت به رفع نواقص لوله گذار یمقرر شد جهاد کشاورز-1۰

چالگرود تاقبل  یک به روستابا توجه به دستور استاندار محترم مقرر شد شرکت گاز استان نسبت به اتمام خط انتقال گاز و نصب الم-11
 .دیاز شروع فصل سرما اقدام عاجل نما

کویردر  ییروستا یآسفالت راهها لومتریک 1۵در خصوص انجام  یو حمل و نقل جاده ا یکل راهدار  ریبا توجه به قول مساعد مد-12
 .دیرسه روستا اقدام نماهواشانق تا محل مد ییراه روستا لومتریک 9مقرر شددر اسرع وقت نسبت به آسفالت  99سال 

هواشانق تا  یبا توجه به دستور استاندار محترم مقرر شد شرکت گاز استان نسبت به اتمام خط انتقال گاز و نصب المک در روستا-13
 .دیقبل از شروع فصل سرما اقدام نما

پمپاژو خط  ستگاهیا لیو تکم یماض یهادر سال ادیز یها نهیهز رغمیهواشانق عل یبه روستا یبا توجه به کمبود آب جهت آبرسان-14
به صورت موقت اقدام  یویمخزن سد گ یحلقه چاه در انتها کیبر احداث  یانتقال مقرر شد امور آب نسبت به صدور مجوز موافقت مبن

 توسط آب و فاضالب اقدام گردد. اآب روست نیتا نسبت به تام

طرح  یمسکن نسبت به بازنگر ادیجهت ساخت و ساز مقرر شد بن نیمبود زمهواشانق و ک یروستا نیساکن ادیبا توجه به تعداد ز-1۵
 .دیمحدوه روستا اقدام نما شیوافزا یهاد

شهرستان مقرر شد  یمحترم وفرماندار کویر جهت حل مشکل آب شرب روستاها ندهیبا توجه به درخواست امام جمعه محترم ،نما-16
 تیریسازمان مد قیاعتبار از طر نیمحترم دستورات الزم صادر تا جهت تام یستاندارا قیکویر از طر یدر خصوص احداث مجتمع آبرسان

 .ردیگ صورتاقدامات الزم  یزیو برنامه ر

با حضور  یبه خلخال مقرر شد جلسه ا یویشهرستان و ضرورت توجه به احداث جاده گ ینامناسب راهها تیبا توجه به وضع-1۷
 ماتیو تصم لیوفرمانداران خلخال وکویر تشک یخلخال و کویر و اداره کل راه و شهرساز یشهرستانها فیمحترم مردم شر ندهینما

 گردد. اذاتخ یالزم جهت انتخاب راه مناسب و فن

 

 
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل

 

28 

 

 
 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۸شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلد سااد راهبردی م مدیریت اتااا
  تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

2۷222۷ 2۸/۰۵/1399
  

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار
 برنامه ریزی

شهرستان  یفرماندار
 نیسرع

 دساور جلسه:
 نیمصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان سرع یبررس-1

 نی( شهرستان سرعیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 29/۰۵/1399صبح روز چهارشنبه مور   11جلسه راس ساعت 

 . دیگردوزارت بهداشت( برگزار  یبهداشت

محترم،  نیمقدم حضور مدعو ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا ابتدای در ✳
 تیریو مد یستاد راهبرد ریکردند. دب دیتاک پایاستان در سامانه ن دیجهش تول یدستورات جلسه را قرائت نموده و بر درج منشور پروژه ها

را منوط به درج اطالعات و عملکرد سه ماهه پروژه ها  دیجهش تول یاعتبارات پروژه ها یبعد یها صیخصاستان، ت یاقتصاد مقاومت
 .رندیاعتبارات بکار گ نیجذب ا یتالش ها و اقدامات الزم را برا یستیبا یمتول یکردند : دستگاهها دیدانسته و تاک پایدر سامانه ن

 یو معدن یصنعت یو صاحبان طرح ها ییاجرا یمحترم دستگاه ها رانیاز مد یو برخ نرعیس شهرستان محترم فرماندار ادامه در ✳
 پرداختند. یمسائل و مشکالت خود را مطرح کرده و به بحث و بررس

و توسعه  دیجهش تول یکشور را در راستا یاعتبارات سال جار ل،یمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب یجناب آقا انپای در ✳
 ازمندین یو معدن یصنعت یطرح ها یاجرا زیو ن یو گردشگر یکشاورز ،یصنعت یها رساختیز لیکردند: تکم دیانسته و تاکاشتغال د

 باشد.  یم اناست رانیمجموعه مد یتالش و همدل

 .دیمصوب گرد لیبه بشرح ذ یموارد انیپا در

 

 

 ماوبات:
 پرداخت گردد. نیسرع یبه شهردار یآت یدو هفته  یستان طا یاز شرکت آب منطقه ا نیسرع ی: مطالبات شهردار دیمقرر گرد -1

 یاسک ستیروکش آسفالت جاده  پ لومتریک 3استان نسبت به انجام  یو حمل و نقل جاده ا ی: اداره کل راهدار دیگرد مقرر -2
 اقدام الزم بعمل آورد. مانکاریپ نییآلوارس با جذب اعتبار الزم و تع

موضوع توسط  یریگیاوجور، ضمن پ یکم فشار در روستا یاریپروژه آب یلوله جهت اجرا متیق شی: با توجه به افزا دیگرد مقرر -3
 یتومان( کشاورزان با معرف ونیلیم 2۵۰سهم دولت، مابه تفاوت مبلغ ) شیافزا نیاستان جهت تام یسازمان جهاد کشاورز

 .دیالزم بعمل آاستان اقدام  یجهاد کشاورز ازمانکشاورزان اوجور به بانک توسط س ندگانینما

نسبت به صدور مجوز  ،یاریاله یآقا یینمایس سیپرد یاز محل اجرا دیضمن بازد ی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم دیگرد مقرر -4
 .    دیبا نظر مساعد، اقدام الزم بعمل آ
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پروژه از  لیستان نسبت به تحوا یبه آلوارس، اداره کل راه و شهرساز نیدر روند پروژه جاده سرع عی: به منظور تسر دیگرد مقرر -5
 بعمل آورد.   یطرح حهت شروع ادامه پروژه، اقدام الزم در مدت هفته آت مانکاریبه پ لومتریک 3آلوارس بطول  یروستا یمحل ورود

ه ب نیپروژه جاده سرع یمتر( همزمان با اجرا۵۰۰به آلوارس بطول ) نیجاده سرع ریکشتارگاه در مس ی: جاده دسترس دیگرد مقرر -6
پروژه  رساختیز نیو آسفالت گردد.)از بابت تام یرسازیاستان در قالب پروژه مذکور ز یآلوارس توسط اداره کل راه و شهرساز

 (یگذار هیسرما یها

کنزق،  کیونیضوابط هتل  یاستان نسبت به برآورد و بررس یو گردشگر یدست عیصنا یفرهنگ راثی: اداره کل م دیگرد مقرر -7
 الزم را بعمل آورد. مطالعات . فراخوان

استان،  یو حمل و نقل جاده ا یدوربرگردان کلخوران توسط اداره کل راهدار ییجهت بازگشا نیسرع ی: فرماندار دیگرد مقرر -8
 .ندینما نیاستان، تام ییتومان( از محل اعتبارات تملک و دارا ونیلیم 1۰۰)

 یاستاندار یامور عمران یتومان( توسط معاونت هماهنگ ونیلیم 1۵۰) یاسک ستیپ یساختمان راهدار لی: جهت تکم دیگرد مقرر -9
 و افتتاح گردد. لیماه تکم 2۰و پروژه در مدت  نیتام

)ع(  یامام عل دانیپنجاه هزار متر مربع واقع در م باًی( بع مساحت تقریو مسکون یحیتفر ،یفرهنگ ،یتوجه به صدور مجوز )تجار با -10
کنندگان  کیو لحلظ معبر بدون توجه به مجوز صادره به نامبرده در ایر اشتباه تفک یاریاله یبه آقا ۸9( در سال مرغیس دانی)م

مذکور با مشکل مواجه شده است و لذا مقرر  یگذار هی، متاسفانه شروع پروژه سرما9۵در سال  یلیفصطرح ت یطرح در زمان طراح
 گردد. میتصممشکل اتخاذ  نیطرح و نسبت به رفع ا ۵ماده  ونیسی: موضوع در کمدیگرد

 دی( با توجه به بازد2زاده )ساختمان گنج پدر ی)ساختمان بازارچه آدنا( و محمد موس یاریاله ان،ی: مشکل برق آقا دیگرد مقرر -11
 استان حل شود. یبرق منطقه ا عیشرکت توز

 تیاز وضع ی، طرحعسل نهیدر زم یو فعال بنگاه اقتصاد یزنبوردار بوم ،یحسن محب ی: در خصوص حل مشکل آقا دیگرد مقرر -12
و  یدست عیصنا یفرهنگ راثیاداره کل م یخسارت وارده از بحران کرونا به زنبورداران و کسبه )عسل فروشان( منطبه با هماهنگ

 ونیلیم4۵۰به مبلغ ) التیاز نامبرده، تسه تیاستان ارائه و جهت حما یکرونا تادبه س یریگیو جهت پ هیاستان ته یگردشگر
 د.تومان( مساعدت گرد

بعمل  ۵ماده  ونیسیکم قیالزم از طر عیزاده، مساعدت و تسر یشیک ریاردش یآقا یکاربر ریی: جهت رفع مشکل تغ دیگرد مقرر -13
 . دیآ

آلوارس ، مساعدت الزم در صدور مجوز  یاسک ستیدر محل پ یریعشا یطرح خدمات گردشگر ی: جهت اجرا دیگرد مقرر -14
 یو سازمان جهاد کشاورز یعیالزم توسط اداره کل منابع  طب یها یکاربر رییغصدور مجوز ت نیو همچن یموافقت نامه اصول

 .دیبعمل آ

( در اسرع یاسک ستیشاهسون )پ یریعشا یاستان نسبت به صدور مجوز تعاون ی: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع دیگرد مقرر -15
 .دیوقت اقدام مساعد بعمل آ

 ژهیو التیتسه نی( نسبت به تامیاسک ستیشاهسون )پ ریعشا یاز تعاون تیحماجهت  ری: اداره کل امور عشا دیگرد مقرر -16
 .ندیاقدام نما یریعشا

موجود در داخل  نیزم نیفرمان امام و همچن یاز ستاد اجرا یبمنظور احداث چمن ورزش ابیورن نیزم لی: جهت تحو دیگرد مقرر -17
 د استاندار محترم، مبذول گردد.الزم با نظر مساع یریگیپ ن،یسرع یبه شهردار یهکتار 12پارک 
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۹شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
  تاریخ:
 شماره:

 برگزاری جلسه محل دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار ۰۵/۰6/1399 29۰633
 برنامه ریزی

 نیشهرستان نم یفرماندار

 دساور جلسه:
 نیمصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان نم یبررس-1

 نی( شهرستان نمیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

  ترماستاندار مح یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا ۰۵/۰6/1399صبح روز چهارشنبه مور   11جلسه راس ساعت 

 . دیوزارت بهداشت( برگزار گرد یبهداشت

محترم،  نیم حضور مدعومقد ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا ابتدای در ✳
 یپروژه ها یدر اجرا عیبر تسر دیاستان ضمن تاک یاقتصاد مقاومت تیریو مد یستاد راهبرد ریدستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

ها در شهرک  رساختیز نینموده و تام انیب یگذار هیسرما یبستر مناسب برا جادیرا ا دیتول هشاز عوامل ج یکیاستان،  دیجهش تول
 استان را خواستار شدند.  یصنعت یها

مشکالت  یریگیپ یبرا یو تشکر از استاندار محترم و مسئوالن استان ریضمن تقد ن،نمی شهرستان محترم فرماندار ادامه در ✳
 صیخصبرشمرده و خواستار ت الیر اردیلیم 2۰۰۰( را بالغ بر 2)لیاردب یفاز سوم شهرک صنعت یآماده ساز ازیشهرستان، اعتبار مورد ن

مسائل و مشکالت  یو معدن یصنعت یو صاحبان طرح ها ییاجرا یمحترم دستگاه ها رانیاز مد یبرخ امهاعتبارات الزم شدند و در اد
 پرداختند.  یخود را مطرح کرده و به بحث و بررس

 یها ابانیمعابر و خ یبهساز یپروژه ها یاز عوامل اجرا ریبا تقد ل،یمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب یجناب آقا انپای در ✳
ادامه پروژه ها قول مساعد  یاعتبارات الزم برا نینموده و در خصوص تام دیپروژه ها تاک نیا یاجرا تی، بر اهم2لیاردب یشهرک صنعت

 نیاتمام زم( را با توجه به 2)لیاردب یفاز سوم شهرک صنعت یاستان آماده ساز یاقتصاد مقاومت تیریو مد یاهبردستاد ر سیدادند. رئ
استان من جمله  یصنعت یشهرک ها یاعتبارات الزم برا صیو تخص نیدانسته و بر تام یاتیح اریدر فاز اول و دوم، بس یقابل واگذار
 نمودند. دی( تاک2)لیاردب یشهرک صنعت

 ماوبات:
پروژه و فعال بودن  یسپار نمایبه پ تیبا عنا لیاردب 2شماره  یخانه فاضالب  شهرک صنعت هیدر خصوص احداث مدول دوم تصف -1

خانه  هیتصف هیظرف مدت سه ماه بخش ابن یپروژه شرکت آذرآرخ مانکاری: پدیمقرر گرد یفصل کار تیکارگاه و به جهت محدود
 را به اتمام برساند.

: در دیشرکت سامان راه سبالن مقرر گرد مانیموضوع پ لیاردب 2شماره  یشهرک صنعت یابانهایازخ یبخش یرسازیخصوص ز در -2
روز نسبت به  2۰مربوطه ظرف مدت  مانکاریپ یفصل کار تیو باتوجه به محدود یصنعت یدر رفت و آمد واحدها لیتسه یراستا

 .دیاقدام نما ابانهایخ یرسازیاتمام ز
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ل دوم مدو جادیبا ا نکهیو ا لیاردب 2شماره  یخانه فاضالب شهرک صنعت هیمدول دوم تصف ییاجرا اتیبه شروع عمل تیعنا با -3
استان نسبت به بازپس  ستیز طی: اداره کل محدیخانه حل و فصل خواهد شد ، لذا مقرر گرد هیتصف یطیمح ستیمشکالت ز

 دیاستان اقدام الزم بعمل آ یمختومه نمودن پرونده در اداره کل بازرس زیشهرک و ن یشرکت خدمات هیخود عل تیشکا یریگ

به  مانکارانیاز پ یبرخ تیو شکا یعمران یپروژه ها مانکارانیبه پ یصنعت یشهرکهاشرکت  یالیر اردیلیم ۷۰ یتوجه به بده با -4
موضوع سازمان  نیحل و فصل ا ی: در راستادیمقررگرد ،یصنعت یشرکت شهرکها هیبر عل تیو اخذ محکوم ییمحاکم قضا

 .دیرا معمول نما مانکارانیپ نیخصوص پرداخت مطالبات ا درالزم  یاستان مساعدتها یزیو برنامه ر تیریمد

مسکن انقالب  ادیبن یاز سو لیاردب 2شماره  یخدمات شهرک صنعت دانیصنعت تا م دانیحد فاصل م ابانیخ نکهیتوجه به ا با -5
باشد، لذا  یم یصنعت یشهرک مورد استفاده واحدها نیبعنوان شاهراه ا ابانیخ نیباشد و ا یم یو بازساز یدر حال بهساز یاسالم

ظرف  یمسکن انقالب اسالم ادی: بندیمقررگرد یصنعت یدر آمد و شد واحدها لیتسه و عیو تسر یصل کارف تیبه جهت محدود
 .دیاقدام نما ادشدهی ابانیخ لیو آسفالت و تحو ی، جدول گذار یرسازیروز نسبت به اتمام ز 2۰مدت 

 انیمتقاض یبرا نیزم نیامکان تام یراستاو در  لیاردب 2شماره  ی( شهرک صنعت2( و )1) یدر فازها یصنعت نیلحاظ اتمام زم به -6
از   الیاردریلیم 1۵۰اعتبار به مبلغ حداقل  نیمذکور با تام یفاز توسعه شهرک صنعت ی: آماده سازدی، مقرر گرد یگذار هیسرما
ادله مب قیموضوع از طر نیاجراء گردد، ا یمسکن انقالب اسالم ادیبن قیاستان از طر یزیرو برنامه  تیریسازمان مد یسو

و دستگاه بهره بردار شرکت  یمسکن انقالب اسالم ادیبن یکه در آن دستگاه مجر یزیو برنامه ر تیریموافقتنامه سازمان مد
 خواهد شد. یاتیخواهد بود، عمل لیاردب یصنعت یشهرکها

کمک به  یلذا در راستا باشد یدچار مشکل م ابانهایخ یدر برخ لیاردب 2شماره  یمعابر شهرک صنعت ییروشنا نکهیتوجه به ا با -7
معابر  ییو حل مشکل روشنا ینیبرق استان نسبت به بازب یروین عی: شرکت توزدیمقرر گرد یصنعت یدر تردد واحدها لیتسه

 شهرک اقدامات الزم را بعمل آورد.

مستقر در  یصنعت یبه واحدها نهیبمنظور ارائه خدمات به لیاردب 2شماره  یشهرک صنعت یکمک به شرکت خدمات یراستا در -8
 ینسبت به بخشودگ  لیاردب یپسماند شهردار تیری: مددیمقرر گرد یشهرک با توجه به مواجهه شرکت مذکور با کمبود منابع مال

 .دیمساعدت نما الهبابت حمل زب یمطالبات خود از شرکت خدمات

 یمایبه منظر و س یدگیو رس یسازبایز ف،ینسبت به تنظ لیاردب 2شماره  یشهرک صنعت  یشرکت خدمات تیری: مددیگرد مقرر -9
 .دیشهرک اقدام نما

 

 
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل

 

32 

 

 
 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۰شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
 :  تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه است جلسهری تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار ۰1/۰۸/1399 4۰9۷۰۰
 برنامه ریزی

 پارس آباد یفرماندار

 دساور جلسه:
 مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان پارس آباد یبررس-1

 ( شهرستان پارس آبادیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

  استاندار محترم یفاده از رهنمودهااست-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا ۰1/۰۸/1399عصر روز پنج شنبه مور   1۵جلسه راس ساعت 

 . دیوزارت بهداشت( برگزار گرد یبهداشت

محترم،  نیمقدم حضور مدعو ریاستان ضمن عرض خ یزیمه رو برنا تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا ابتدای در ✳
پروژه  یبر مبادله موافقتنامه و اجرا دیاستان ضمن تاک یاقتصاد مقاومت تیریو مد یستاد راهبرد ریدستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

دکتر نوبخت  یول مساعد جناب آقاخبرداده و افزودند: با توجه به ق دیاعتبارات جهش تول یدرصد 2۰ صیاز تخص د،یجهش تول یها
درصد  1۰۰استان  دیجهش تول یاعتبارات پروژه ها صیخود به استان، تخص ریمحترم سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر اخ سیرئ

 . سال به اتمام برسانند انیپروژه ها را اجرا و تا پا عتریمحترم، هر چه سر مانکارانیو پ انیمجر نیمحقق خواهد شد. بنابرا

و  یصنعت یو صاحبان طرح ها ییاجرا یمحترم دستگاه ها رانیاز مد یبرخ زنی و آباد، پارس شهرستان محترم فرماندار ادامه در ✳
 مسائل و مشکالت شهرستان را مطرح نمودند. ،یمعدن

استان، از  دیجهش تول یه هاپروژ یاز روند اجرا تیضمن ابراز رضا ل،یمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب یجناب آقا انپای در ✳
 یاز سخنان خود، به دغدغه اصل یگریدر بخش د نیهمچن شانیپروژه ها را به اتمام برسانند. ا نیخواست ا یمتول یدستگاهها هیکل

بانه ش یها یریگیسال منتظر بودند( اشاره نموده و اظهار داشتند: خوشبختانه با پ4۰از  شیخود )که ب یعرفبه حقوق  دنیدر رس ریعشا
کشت و  یمحقق خواهد شد و ابطال واگذار ریمحدوده کشت و صنعت مغان به عشا یدولت، موضوع واگذار ئتیه بیو با تصو یروز

آنها(  یحق عرف یو حق آنها ندارد چرا که مصوبه دولت )برا ریعشا یها نیزم کیدر تف یریتای چیه یصنعت مغان به بخش خصوص
 اضافه شود. ریعت مغان کسر و به اسکان عشاکشت و صن یها نیاست که از زم نیا

  

 

 ماوبات:
شرکت  یحل مشکل یبت یاستان برا یصنعت ی: شرکت شهرکهادیپارس آباد مقرر گرد یشهرک صنعت یدر ارتباط با شرکت خدمات -1

متشکله در  یگذار هیاز صنعتگران در جلسات سرما یندگیبه نما یدیتول یواحدها رانیاز مد یکیو اقدام نموده و  یریگیپ
 شهرک دعوت گردد. ریمد یبا هماهنگ یفرماندار

واز  یشهرک و صنعتگران جمع بند ریمد ی: موارد با هماهنگدیمقرر گرد یریمالک نص یخصوص مشکالت کارخانه رب آقا در -2
 به استحضار استاندار محترم برسد. یفرماندار قیطر
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 ی: مجردیو رب ، شرکت گلدشت افشره سبز مغان  مقرر گرد وجاتیره مکنسانتره وپو دیاز تول یبهره بردار تیبه اهم تیعنا با -3
مسائل و مشکالت  ،یکیزیف شرفتیپ ثیطرح را از ح تیوضع نیشهرستان آخر یصنعت یشرکت شهرکها ریمد یطرح با هماهنگ
 به استحضار استاندار محترم برساند. یارفرماند قیو از طر یجمع بند یموجود و احتمال

 نهیبرآورد هز نیاستان، آخر یصنعت یشرکت شهرکها دیاز کانال آب مجاور مقرر گرد یصنعت هیناح داریآب پا نیتامارتباط با  در -4
 .دیارسال نما یو به استاندار هیته یساعت آت 4۸را ظرف مدت  یصنعت هیآب ناح نیتام

گذاران مقرر  هیسرما یت متعاقب آن براو مشکال یصنعت هیتلفن همراه در ناح یتلفن یابت و آنتن ده یتوجه به مشکالت  قطع با -5
هفته نسبت به رفع مشکل  3اطالعات استان ظرف مدت  یاداره کل ارتباطات و فناور ی: شرکت مخابرات استان با همکاردیگرد

 .دیاقدام نما یصنعت هیدر ناح ینور بریف قیتلفن همراه و ارائه خدمات تلفن یابت از طر یآنتن ده

 دیمقرر گرد ی(واقع در شهرک صنعتیلقاردانیارس)صابر ا مینس یطرح شرکت آوا یند محل اجراس کیخصوص مشکل تفک در -6
 ینشست دو جانبه موضوع را بررس یاستان ط یصنعت یعامل شرکت شهرکها و نواح ریاداره کل یبت اسناد و امالک استان و مد

 و اقدام الزم را در جهت حل موضوع معمول دارند.

نامبرده به  نکهیبه ا تیجهات و با عنا عیاز جم شیخو یپور در ارتباط با واحد دامدار یحسن قل یرف آقابه طرح مشکل از ط نظر -7
از محل  التیتسه افتیاقدام به در  139۸سال انیدر جر  یریو عشا ییروستا التیاز محل تسه یبانک التیعلت عدم اخذ تسه
موجود مقرر  تیوضع تیجهت تثب یریو عشا ییروستا التیز تسها یضرورت بهره مند بهنموده و با توجه  1۸بند الف تبصره 

 و اقدام الزم را معمول دارند. یاستان موضوع را بررس یو اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماع یسازمان جهاد کشاورز دیگرد

 مانیپ یریگیضمن پ یاز: اداره کل راه وشهرسدیسربند، مقرر گرد -پروژه چهار بانده پارس آباد یدر اجرا عیتسر یراستا در -8
 وقت اسرع در ، سربند –سربند(و قطعه اول پارس آباد  ی)بعد از سه راه لاردبی –محور پارس آباد  یلومتریک 4۰قطعه  یسپار
، آب و  ینور بریاعم از مخابرات ، ف ربطیپروژه را به ادارات ذ ییاجرا ریواقع در مس ساتیاست ییمربوط به جابجا یرهایط و مسنقا

سربند را  -خود در محور پارس آباد ساتیتاس ییمربوط به جابجا اتیعمل هیب ، برق و گاز اعالم و متعاقباً ادارات مربوطه کلفاضال
 نیتر یبعهده عال نخصوصیدر ا یهرگونه تعلل و کوتاه تیمسئول است یهی، بد ندیروزه  انجام نما 1۵ یحداکثر در فرجه زمان

 ن خواهد بود.مربوطه استا ییمقام دستگاه اجرا

آن در  یتبع یطیمح ستیخانه فاضالب پارس آباد و مسائل و مشکالت ز هیتصف یلیتکم اتیتمام ماندن عمل مهیبه ن تیعنا با -9
 اردیلیم 43۵خانه فاضالب به مبلغ  هیتصف لی، قرارداد تکم یقانون فاتیصورت گرفته و انجام تشر یهایریگیشهرستان ، پس از پ

و  نیبوده و تام کالیمربوط به الکترومکان ماندهیباق اتیعمده عمل نکهیو با توجه به ا دهیگردتر برق منعقد گس ایبا شرکت آر الیر
 اردیلیم 1۰) مبلغ یشده در سالجار نیباشد، فلذا با در نظر گرفتن  اعتبارات تام یم زاتیتجه دیاعتبارات به منظورخر ینگینقد

: شرکت آب و دی(، مقرر گرد یاز محل اعتبارات مل زین تومان اردیلیم 1۰غ محترم جمهور و مبل استیتومان از محل سفر ر
 اعتبارات الزم اقدام الزم را معمول دارند . نیاستان به منظور تام یزیوبرنامه ر تیریفاضالب استان و سازمان مد

الخصوص در فصول برداشت  یعل ییروستا یانهایاز شر یعبور یباال کیشهرستان و تراف ییروستا یراهها یرغم گستردگ یعل -10
اداره کل  دی، مقرر گرد ییروستا یآسفالت راهها یفیو ک یکم تیموجود در ارتباط با وضع دهیو مشکالت عد یمحصوالت زراع

سطح  ییروستا یو روکش آسفالت راهها یری، لکه گ یشانه ساز یاستان اقدامات الزم را برا یو حمل و نقل جاده ا یراهدار
 ۵۰ یباال ییروستا یوآسفالت راهها یرساززی و معمول....  و گوشلو –آباد ، پارس آباد  رانای –گوشلو  ریمس تیوشهرستان) با اول

 -۵ یاروج کند -4   3،2، 1یکند میابراه -3قره تپه  -2 ی، حاج حسن کند یکند میرح ،یهزارکند -1خانوار شهرستان اعم از 
 و .... (معمول دارند . دیاسالم آباد جد -۸باد آ رانیا- رلویاج -۷حالج آباد  -6 یکند یمرتض
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 سوار لهی( شهرستان بیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

  استاندار محترم یده از رهنمودهااستفا-3

 مان مذاکرات:
 متن مذاکرات : 

پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 12/۰۸/1399صبح روز دوشنبه مور   1۰جلسه راس ساعت 
 . دیوزارت بهداشت( برگزار گرد یبهداشت

محترم،  نیمقدم حضور مدعو ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا ابتدای در ✳
اقتصاد  یپروژه ها یکیزیف شرفتیاستان بر درج پ یاقتصاد مقاومت تیریو مد یستاد راهبرد ریدستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

 سیدکتر نوبخت رئ یوجه به قول مساعد جناب آقانموده و افزودند: با ت دی( تاکپای)در سامانه نماههدر بازه سه  دیو جهش تول یمقاومت
اعتبارات پروژ  صیاستان، تخص دیجهش تول یاعتبارات پروژه ها یصد در صد صیبر تخص یمحترم سازمان برنامه و بودجه کشور مبن

پروژه ها را اجرا و تا  ترعیمحترم، هر چه سر مانکارانیو پ انیباشد فلذا مجر یم پایدرج شده در سامانه ن یکیزیف شرفتیه ها بر اساس پ
 سال به اتمام برسانند.  انیپا

و  یصنعت یو صاحبان طرح ها ییاجرا یمحترم دستگاه ها رانیاز مد یبرخ زیسوار، و ن لهبی شهرستان محترم فرماندار ادامه در ✳
 مسائل و مشکالت شهرستان را مطرح نمودند. ،یمعدن

 یعمران یاز پروژه ها دیبازد ندیبا اشاره به موارد مطرح شده در فرآ ل،یار محترم اردبمهندس بهنامجو استاند یجناب آقا انپای در ✳
استان  یاقتصاد مقاومت تیریو مد یستاد راهبرد سیکردند. رئ دیپروژه ها تاک لیتکم یاعتبارات الزم برا نیبر لزوم تام یو اقتصاد
به  یمعابر شهر یکردند: به منظور بهساز حیعفرآباد خبر داده و تصرسوار و ج لهیب یها یبه شهردار گانیرا ریق صاز اختصا نیهمچن

و شهرداران با استفاده از  ردیگ یمربوطه قرار م یها یشهردار اریدر اخت گانیرا ریشهر، ق یا هیدر محالت فاقد آسفالت و حاش ژهیو
از سخنان خود  یگریدر بخش د شانی. ادنیو آسفالت کوچه ها اقدام نما یبه بهساز بتدر محالت نس یاهال یاریمشارکت و هم

در منطقه به لحاظ  یطرح، تحول بزرگ نیا یافزودند: طرح اکتشاف و استخراج نفت مغان از مطالبات مردم منطقه بوده است و با اجرا
ند با فروش توان یم ییاجرا یدستگاهها نکهیتوجه به ا بااعالم کردند:  نیصورت خواهد گرفت. همچن هیو جذب سرما ییزا اشتغال

 یدولت یاقدام کنند فلذا ادارات و سازمانها یعمران یاز اعتبارات پروژه ها یبخش نیدارند جهت تام اریکه در اخت یامالک و اماکن مازاد
 الزم را انجام دهند. یخصوص اقدامات قانون نیموظف هستند ضمن احصاء امالک مازاد در ا

  .دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یمشکل دار شهرستان مصوبات یه هامشکالت طرحها و پروژ یپس از بررس انیپا در
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  ماوبات:

و  نیاستان نسبت به تام یزیو برنامه ر تیری: سازمان مددیمقرر گرد ،یگرم-سوار لهیپروژه چهار خطه ب یدر اجرا عیبه منظور تسر -1
وژه به شرکت آب و فاضالب که با کمبود پر ریدر مس اتیتاس ییبه منظور جابه جا الیر اردیلیم 4۵اعتبار به مبلغ  صیتخص
 د.یمواجه هستند اقدام نما ینگینقد

و برنامه  تیری: سازمان مددیمقرر گرد یطالقان ابانیخ یانتها یطیمح ستیو رفع مشکالت ز یپروژه کانال سنگ لیبه منظور تکم -2
پروژه در اسرع  لیسوار نسبت به تکم لهیب یاقدام و شهردار الیر ونیلیهزار م 6اعتبار به مبلغ  صیاستان نسبت به تخص یزیر

 .دیوقت اقدام نما

 یامور عمران یمعاونت محترم هماهنگ قی: موضوع از طردیمقرر گرد یراه و شهرساز یرهایاز محل ق ریق نیخصوص تام در -3
 اعالم گردد. جهیو نت یریگیپ یاستاندار

  یبه اردوگاه فرهنگ الیر ونیلیاعتبار به مبلغ هزار م صیاستان نسبت به تخص یزیو برنامه ر تیریسازمان مد دیگرد مقرر -4
 .دیآموزش قدس سپاه شهرستان اقدام نما

دارالقرآن  لیجهت تکم الیر ونیلیم 2۰۰اعتبار به مبلغ  صیاستان نسبت به تخص یزیو برنامه ر تیریسازمان مد دیگرد مقرر -5
 .دیبابک اقدام نما یروستا
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 ریاست جمهوری

 م بودجه کشور سازمان برنامه

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۲شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

دیریت و رئیس سازمان م اردبیل استاندار 11/۰۸/1399 4۵29699
 برنامه ریزی

 مغان یفرماندار

 دساور جلسه:
 مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان مغان یبررس-1

 ( شهرستان مغانیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

  استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یا حضور اعضاب 1۵/۰۸/1399عصر روز پنج شنبه مور   1۵جلسه راس ساعت 

 . دیوزارت بهداشت( برگزار گرد یبهداشت

محترم،  نیمقدم حضور مدعو ریاستان ضمن عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه آقا ابتدای در ✳
اقتصاد  یپروژه ها یکیزیف شرفتیاستان بر درج پ یاقتصاد مقاومت تیریمد و یستاد راهبرد ریدستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

 سیدکتر نوبخت رئ ینموده و افزودند: با توجه به قول مساعد جناب آقا دی( تاکپای)در سامانه نماههدر بازه سه  دیو جهش تول یمقاومت
اعتبارات پروژ  صیاستان، تخص دیجهش تول یروژه هااعتبارات پ یصد در صد صیبر تخص یمحترم سازمان برنامه و بودجه کشور مبن

پروژه ها را اجرا و تا  عتریمحترم، هر چه سر مانکارانیو پ انیباشد فلذا مجر یم پایدرج شده در سامانه ن یکیزیف شرفتیه ها بر اساس پ
 سال به اتمام برسانند.  انیپا

و  یصنعت یو صاحبان طرح ها ییاجرا یمحترم دستگاه ها رانیاز مد یبرخ زنی و مغان، شهرستان محترم فرماندار ادامه در ✳
 مسائل و مشکالت شهرستان را مطرح نمودند. ،یمعدن

و  لیمسا حیبا تشر یاسالم یشهرستان مغان در مجلس شورا فیمحترم مردم شر ندهینما یلیاسماع یدر ادامه دکتر ول نهمچنی ✳
 کردند.  دیبت به رفع آن موانع تاکشهرستان، نس یاقتصاد یمشکالت پروژه ها و واحدها

 یعمران یاز پروژه ها دیبازد ندیبا اشاره به موارد مطرح شده در فرآ ل،یمهندس بهنامجو استاندار محترم اردب یجناب آقا انپای در ✳
 کردند.  دیپروژه ها و طرح ها تاک لیتکم یاعتبارات الزم برا نیبر لزوم تام یو اقتصاد

  .دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یمشکل دار شهرستان مصوبات یمشکالت طرحها و پروژه ها یپس از بررس انیپا در

 

 ماوبات:
 گاهیچمن ، جا نیاحداث زم تی)با اولو یشهر گرم ثاریا یبه پروژه مجموعه ورزش یالیر اردیلیم 4۰اعتبار  صیبا توجه به تخص -1

خرداد ماه سال  انیاداره کل ورزش و جوانان استان حداکثر تا پا: دی( مقرر گردومیاستاد ییروشنا نیتماشاگران و پروژکتور تثم
 .ردیاز مجموعه مذکور بکار گ یبردار هبهر ی، اقدامات الزم برا14۰۰

واقع در شهرک  یهزار نفر 3 دهیبه احداث سالن سرپوش یاز منابع اعتبارات مل الیر اردیلیم ۵ هیاعتبار اول صیتوجه به تخص با -2
 .ردیمربوطه انجام پذ مانکاریاداره کل ورزش و جوانان توسط پ یریگیآن با پ ونیفونداس ی)عج( ، اجرا عصریول

ساختمان  لیمربوطه نسبت به تکم مانکاری: پدیمقرر گرد ،یعلو ادیتوسط بن یشهر گرم یخصوص احداث کتابخانه عموم در -3
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مورد  نیزم یکاربر رییدر تغ یاستاندار یدفتر فن دیمقرر گرد نیبرساند و همچن یبه بهره بردار یمربوطه اقدام و ظرف ده ماه آت
 . دینما عیاحداث تسر

اتمام پروژه توسط سازمان  ی: اعتبار الزم برادیبه اوماسالن مقرر گرد یبیداش د زیدر خصوص پروژه حذف نقاط حادیه خ  -4
 گردد. نی( تامیو حمل و نقل جاده ا یاداره کل راهدار یریگیاستان )با پ یزیو برنامه ر تیریمد

 یراه انداز یبرا یگذار بخش خصوص هیسرما یاستان با معرف یو گردشگر یدست عی، صنا یفرهنگ راثیاداره کل م دیگرد مقرر -5
( اقدامات الزم را معمول یبوم گرد یچمن و طرح ها یاسک ستیبخش موران) از جمله پ ابیس یدر روستا یمجموعه گردشگر

 .دینما

؛ پس از  دیشکراب مقرر گرد یصنعت هیدر ناح یو رافع یانید انیآقا یلبن یفرآورده ها دیولو ت ریش یخصوص طرح جمع آور در -6
اقدام و به منظور اخذ  یاستان نسبت به صدور جواز بهره بردار یکامل طرح مذکور، سازمان جهاد کشاورز زاتینصب تجه

 یریگینامبرده پ یبرا نایدر گردش( از بانک س هینوان سرمابه ع زین الیر اردیلیم 1۰و  الیر اردیلیم ۵)به مبلغ  التیتسه ماندهیباق
 الزم را انجام دهند. یها

 یپروژه مذکور در حوزه  ریاز مس لومتریک 12: دیسوار مقرر گرد لهیبه ب یگرم ریپروژه چهار بانده کردن مس یخصوص اجرا در -7
 یها هیابن نیبرسد . همچن یجام و به بهره برداران یتوسط اداره کل راه و شهرساز 14۰۰تا هفته دولت سال  ،یشهرستان گرم

( ، اءیپروژه )قرارگاه خاتم االنب مانکاریتوسط اداره کل مذکور به پ یهفته آت یط ییاجرا یابا ارائه نقشه ه ریمس ییو اجرا یفن
 یکارشناس یابیاساس ارزپروژه با مراجعه به اداره کل مربوطه بر  ریتملک شده در طول مس یصاحبان اراض نیابالغ گردد . همچن

 صورت گرفته نسبت به پرداخت حق و حقوق آن ها اقدام گردد. 

و  یو صنعت یمسکون ی)از جمله شهرک ها لیبه اردب یگرم ریپروژه چهار بانده کردن مس یمحل یدسترس یخصوص راه ها در -8
راه ها در  یمنیا ونیسیدر جلسه کم یو شهرساز: اداره کل راه دیو  ... ( مقرر گرد ریمس ییروشنا نیو تثم یشهردار CNG گاهیجا

 .دینما فیلو تک نییموضوع را مطرح و تع یهفته آت

برق استان از محل  یروین عی: شرکت توز دیمقرر گرد الرلویگ اچهیدور در یگردشگر نگیر ییروشنا یو اجرا نیخصوص تثم در -9
چهار خطه  یزیپس از اتمام آسفالت ر نی. همچندی( اقدام نمایلوع ادیسهم بن الیر اردیلیم 2۵) یعلو ادیاعتبارات تفاهم نامه بن

)حداکثر تا  اچهیدر نگیو ر ینسبت به آسفالت ورود ی: اداره کل راه و شهرسازدیمقرر گرد روژهپ مانکاریتوسط پ لیبه اردب یگرم
 .دی( اقدام نما 14۰۰سه ماهه اول سال  انیپا

طرح  یبرا یالزم فن یها یزی: برنامه ردیمقرر گرد الرلویگ اچهیدر باالدست در رلویو بش الرلویگ یروستاها یریقرار گ لیدل به -10
)عج(( توسط شرکت آب و فاضالب استان  عصریخانه فاضالب شهرک ول هیمذکور )با الحاق آن به تصف یفاضالب روستاها یاجرا

 .ردیانجام پذ

 یو حمل و نقل جاده ا یبه اوماسالن ، اداره کل راهدار یبیددر مناقصه پروژه داش  مانکاری؛ در صورت عدم شرکت پ دیگرد مقرر -11
درصد سهم  4۰اعتبار به صورت  نیو آسفالت پروژه را به صورت تفاهم نامه با تثم یرسازیز لومتریک 9 فاتیاستان با ترک تشر

 .دیاقدام نما ی، ظرف هفته آت یمتول اهدرصد سهم دستگ 6۰و  یعلو ادیبن

 یظرف ده روز آت یشهرستان گرم یفرماندار  د؛ی،  مقرر گرد 14۰۰سال  یبرا یعلو ادیبن انشریپ یخصوص پروژه ها در -12
 فیو تکل نیی. و معاونت مزبور ضمن تعدیارسال نما یاستاندار یرا احصاء و به معاونت محترم امور عمران هیاول یها یازمندین

) حداکثر تا نیگزیجا یپروژه ها یم نشده(، نسبت به معرفآن فراه یامکان اجرا که) یعلو ادیبن 1399سال  شرانیپ یپروژه ها
و استاندار برگزار خواهد شد مطرح  یعلو ادیمحترم بن استیمنظور با حضور ر نیکه به هم یا ( اقدام و در جلسهگریماه د کی

 گردد.

( توسط دفتر امور الیر اردیلیم ۵۰ یعلو ادیموران )سهم بن یفاز دوم پروژه مجتمع آبرسان یاجرا ی؛ مستندات الزم برا دیگرد مقرر -13
 ارسال گردد.  یعلو ادیاز شرکت آب و فاضالب استان اخذ و به بن یاستاندار ییروستا

 یماه پر نیگزیو جا زیگوده کهر یشتیمع یبند ها یاجرا یبرا یبا جهاد کشاورز یعلو ادیمنعقد شده بن یتفاهم نامه  درخصوص -14
 آغاز گردد. عایسر ییاجرا اتیاعالم نظر و عمل یعلو ادیشهرستان و بن یفرماندار یبا هماهنگ

 یعلو ادینسبت به عقد تفاهم نامه با بن یگرم یشهردار دیمقرر گرد یگرم یشهردار یساحل یبند ها یخصوص طرح اجرا در -15
 .دیاقدام نما یظرف هفته آت
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نسبت به اخذ  یعلو ادیبن یو آبادان شرفتیاد پنه یریگیبا پ د؛یمقرر گرد یدرمانگاه سپاه شهر گرم یپروژه احدای لیتکم درخصوص -16
 اعتبارات توسط سپاه اقدام گردد. یو الباق یاعتبارات استان الیر اردیلیم2۰و  یعلو ادیسهم بن الیر اردیلیم 3۰اعتبارات، 

ا استاندار ب یگرم یتوسط فرماندار افتهی)مطابق مکاتبه انجام  یلداشیب یاز محالت روستا یبخش ییروشنا نیمنظور تثم به -17
برق استان اقدامات الزم را  یروین عیمحترم، شرکت توز یتوسط استاندار الیر اردیلیم کیاعتبار مبلغ  نیمحترم(  پس از تام

 .دیمعمول نما

 یدر اجرا افتهیانجام  یها یاصالح حفار یالزم برا یها یریگیپ یماه آت کی؛ شرکت آب و فاضالب استان، ظرف  دیگرد مقرر -18
 پروژه ، را انجام دهد. مانکاریروستاها توسط پ نیو بنه در معابر ا گلویربیاونب ییب روستاشبکه فاضال

 یاستاندار د؛یگذار طرح  مقرر گرد هینفر توسط سرما ۵۰۰قهرمان به تعداد  راالتیش یدیاشتغال کارخانه تول شیافزا درخصوص -19
 التیپرداخت تسه یالزم را برا یها یریگیپ یاسالم یشهرستان مغان در مجلس شورا فیمحترم مردم شر ندهیمحترم و نما

 دهند. مانجا یا ارانهیبا نر   الیر اردیلیم 3۰۰۰

 راثیبا نظارت اداره کل م یشرکت آب منطقه ا دیواقع در مخزن سد تازه کند،  مقرر گرد یخیتار یمحدوده  ییمنظور جابجا به -20
 .دیمااقدامات الزم را معمول ن یآت کماهیاستان ظرف  یفرهنگ

ساختمان دولت بخش انگوت توسط اداره  لیتکم عیو تحول و شهرستان شدن بخش انگوت ، نسبت به تسر رییتوجه به روند تغ با -21
 برسد. یبه بهره بردار 14۰۰اقدام الزم معمول و حداکثر در هفته دولت سال  یکل راه و شهرساز

 نیبا زم ییو تهاتر و جابجا نیآن از اشخاص و مالک یآزاد ساز و یمنطقه آزاد شهرستان گرم یها نیزم فیو تلک نییجهت تع در -22
و اداره  یسازمان جهاد کشاورز یو با همکار یگرم یفرماندار یبا هماهنگ دی، مقرر گرد یموجود و منابع مل یاز اراض گرید یها

از روند کار را به  یشهرستان گزارش یاقدام الزم معمول و هر هفته فرماندار یظرف دو ماه آت ستانا یزداریو آبخ یعیکل منابع طب
 ارائه دهد. یاستاندار

در  ژهیجلسه و  ندهیدو هفته آ یط د؛یمقرر گرد  یعمران یو پروژه ها یاقتصاد یطرح ها یکیزیف شرفتیپ یبررس جهت -23
 یر مجلس شوراشهرستان د فیمحترم مردم شر ندهیمحترم استاندار  ، نما نیبا حضور استاندار محترم و معاون یشهرستان گرم

 برگزار گردد. لیاردب یکل محترم استان در محل استاندار رانیو فرماندار محترم شهرستان و مد یاسالم
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۳شماره  جلسه صورت

 اردبیلمقاممای اساان سااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار 13/11/1399 6۰6229
 برنامه ریزی

 شهر نیمشک یفرماندار

 دساور جلسه:
 شهر نیمصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان مشک یبررس-1

 شهر نی( شهرستان مشکیو معدن ی)صنعتیدیتول یطرح ها مشکالت یبررس -2

 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 13/11/1399صبح روز دوشنبه مور   1۰جلسه راس ساعت 

 . دیوزارت بهداشت( برگزار گرد یبهداشت

دهه  داشتیمقدم و گرام ریاستان با عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه جناب آقا دایابت در ✳
اقتصاد  یاز پروژه ها یاستان ضمن ارائه گزارش یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده ریمبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

 یدستگاه ها هیپروژه ها، از کل نیبه موقع از ا یو بهره بردار لیبر تکم دیتاک زی، و ن 1399 سالاستان در  دیو جهش تول یمقاومت
است( مرتبا توسط  دهیگرد پایوارد سامانه ن ییاجرا یپروژه ها )که توسط دستگاه ها نیا نکهیاستان خواستند: با توجه به ا ییاجرا
استان توسط دستگاه  دیو جهش تول یاقتصاد مقاومت یپروژه ها  یاجراد گزارش ی. فلذا باردیگ یقرار م شیمورد پا یمرکز رخانهیدب
 شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ رخانهیبصورت مستمر به دب یمتول یها
 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا

باالخص  زانیعز یو تشکر از حضور تمام ریمقدم  و تقد ریشهر با عرض خ نمشگی نشهرستا محترم فرماندار جلسه ادامه در✳
در شهرستان ارائه و مسائل و  یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یعدم اجرا ایاز اجرا  یاستاندار محترم، گزارش

 نمودند.  انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیتسه زینشهرستان و  دیجد یمشکالت پروژه ها

 لیهدف از تشک  ،یشکوهمند انقالب اسالم یروزیسالروز پ کیمهندس بهنامجو استاندار محترم با تبر یجناب آقا انپای در ✳
 یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده سیبه توسعه شهرستان ها دانستند. رئ دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش یجلسات اقتصاد مقاومت

 هیظالمانه را تک یها میتنها راه مقابله با تحر ،یدر خصوص اقتصاد مقاومت یمقام معظم رهبر یغابال یکل یها استیتان با اشاره ساس
 میبا تالش و کوشش ت ،یاعتبار دیشد یها تیوجود محدود رغمیدانسته و افزودند: عل ینفت ریاز صادرات غ تیو حما یداخل دیبر تول
 میدواریشده که ام لیتبد یگذار هیو سرما یعمران یپروژه ها یاجرا یاتیلاستان به کارگاه عم یشهرستان ها یاستان، تمام یتیریمد

 شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند. ک،ینزد ندهیاستان در آ زیمردم عز

پروژه ها و  دیل و مشکالت جدمسائ زیو ن شیدر شهرستان پا یتک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت ان،یدر پا 
  .دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یماتیقرار گرفته و تصم یمورد بحث و بررس یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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 ماوبات:
 کیک ام،یآرتا پ ییشامل محصوالت غذا یجار ومیدر  یرض یصنعت هیدر ناح یچهار طرح اقتصاد ییاجرا اتیبه آغاز عمل تیبا عنا -1

تا  یبهره بردار یآنها برا یو اعالم آمادگ انیرانیعدم ا لیو س ییعلوم گستر آرتا طال یو بهداشت یشیلوازم آرا ن،یو کلوچه همرس
 .دیبعمل آ یو استان یشهرستان نیمسئول یالزم از سو یها تیمقرر شد حما ندهیهفته دولت سال آ

 دیمقرر گرد ،یبانک کشاورز تی( به عاملیصمد ی)آقا امیآرتا پ ییدمنوش و چا یطرح بسته بند ازیمورد ن التیرابطه با تسه در -2
 شانیا قیارسال و از طر یاستاندار یامور اقتصاد یبه معاون هماهنگ یفرماندار قیبه بانک از طر یسوابق و مستندات معرف

 .دیالزم بعمل آ یها یریگیپ

در گردش  هیو سرما دیخطوط تول یبازساز یچشمه نوش آفتاب برا یشرکت سهام یواحد آب معدن ازیمورد ن التیرابطه تسه در -3
پرداخت  تیاستان در اولو یسازمان صنعت و معدن و تجارت استان، اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماع یمقرر شد با معرف

 درصد قرار دهد. 1۸با معاون توسعه اشتغال وزارت متبوع با نر   رماز محل تفاهم نامه استاندار محت التیتسه

سازمان  یاستان مقرر شد با معرف دیشد ازین تیبا عنا یگل محمد یتخم یمرغدار ازیدرگردش مورد ن هیسرما التیتسه رابطه در -4
از محل تفاهم نامه استاندار  التیپرداخت تسه تیاستان در اولو یاستان، اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماع یجهاد کشاورز

 درصد قرار دهد. 1۸ع با نر  متبو ارتمحترم با معاون توسعه اشتغال وز

فعال  یبرا زهیانگ چگونهیبودن واحد و نبودن ه رفعالیبه غ تیرب محمود دادرس با عنا دیمعوق کارخانه تول یرابطه با بده در -5
 بعمل آورد. یآن بانک سپه به عنوان بانک عامل اقدامات قانون یساز

 قیاز طر دیفعال و موفق شهرستان مقرر گرد یاز واحدها رانیح و کالباس سیدرگردش واحد سوس هیسرما التیرابطه با تسه در -6
الزم بعمل  یریگیپ زین یاستاندار یامور اقتصاد یو معاون هماهنگ یمعرف یاستان به بانک کشاورز یسازمان جهاد کشاورز

 آوردند.

با واحد  یاستاندار یامور اقتصاد یمعاون هماهنگ یبه تماس تلفن تیبا عنا یعسل حسن سلطان یبسته بند یرابطه با گاز رسان در -7
اقدام  یخط گاز رسان یو اجرا اتینسبت به آغاز عمل ندهیظرف دو هفته آ یمنطقه ا مانکاریشرکت گاز مقرر شد پ عیصنا یگازرسان

 .ندینما

معاون  یمذاکره تلفنبه  تیبا عنا نایبانک س تیساواالن به عامل ناریقا یدو دو و آبدرمان نینگ یآبدرمان یرابطه با امهال بده در -8
مساعدت در قالب  یبرا شانیا یو اعالم آمادگ زیدر تبر نایبانک س یمنطقه ا ریبا مد یاستاندار یامور اقتصاد یهماهنگ

از آنها بطور جداگانه از  کیدرخواست هر دیکرونا، مقرر گرد یستاد مل تیمشمول حما یها هاز رست یدستورالعمل بانک مرکز
 گردد. یریگیپ التیپرداخت کننده تسه یاستان از شعبه ها یو گردشگر یفرهنگ راثیاداره کل م قیطر

 نیزم زانیاستان در مورد م یزداریو آبخ یعیبا اداره کل منابع طب یتراب ونسیپرواز  یایرو نیال پیرابطه با اختالف ز در -9
طرح از  یدر حضور مجر یو گردشگر یفرهنگ راثیو م یراهدار ،یعیمنابع طب ،یاز فرماندار یندگانینما دیمقرر گرد ،یواگذار
تصرفات شده  یعیمنابع طب یو مشخص کنند و چنانچه مازاد بر واگذار یرا مساح یرابت یتصرفات آقا زانیاس م یپ یچ قیطر

رچوب در چها ازیاستان مازاد مورد ن یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م دییباشد به شرط ارائه طرح توسعه مورد تا
 مازاد خواهد بود. نیمز هیملزم به استرداد و تخل یصورت مجر نیا ریمقررات واگذار گردد در غ

قدرت برق از  شیسال و افزا 2۵سال به  16زمان قرارداد اجاره از  شیدر رابطه با افزا اریشهر یحیو تفر یباشگاه ورزش درخواست -10
 جهیو نت یریگیهر دو موضوع را پ ندیش و جوانان استان به عنوان مالک فرآاداره کل ورز دیآمپر مطرح و مقرر گرد ۵۰آمپر به  2۵

 .دیمااعالم ن یرا به فرماندار

 دیآن مقرر گرد یفعال ساز یبرا دیجد انیشهر و وجود متقاض نیشرکت ممرادکو در مشگ ازیبودن معدن ن رفعالیبه غ تیعنا با -11
 آن بعمل آوردند. یفعال ساز یبرا الزم یها یریگیسازمان صنعت و معدن و تجارت استان پ

شهر را در  نیسه راهه صحرا تا سه راهه مشگ ریچهار خطه کردن مس ییاجرا اتیاستان متعهد شد عمل یکل راه و شهرساز اداره -12
 به اتمام برساند. 14۰۰صورت حداکثر تا مرداد ماه  نیا ریتا خرداد ماه در غ یجو طیصورت مناسب بودن شرا
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 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۴شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
  تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  یلاردب استاندار 13/11/1399 6۰۵922
 برنامه ریزی

 نیسرع یفرماندار

 دساور جلسه:
 نیمصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان  سرع یبررس-1

 نی( شهرستان سرعیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

  استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
 متن مذاکرات : 

پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 14/11/1399صبح روز سه شنبه مور   1۰جلسه راس ساعت 
 . دیوزارت بهداشت( برگزار گرد یبهداشت

دهه  داشتیمقدم و گرام ریاستان با عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه جناب آقا ابتدای در ✳
اقتصاد  یاز پروژه ها یاستان ضمن ارائه گزارش یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده ریرات جلسه را قرائت نمودند. دبمبارک فجر دستو

 یدستگاه ها هیپروژه ها، از کل نیبه موقع از ا یو بهره بردار لیبر تکم دیتاک زی، و ن 1399 سالاستان در  دیو جهش تول یمقاومت
است( مرتبا توسط  دهیگرد پایوارد سامانه ن ییاجرا یپروژه ها )که توسط دستگاه ها نیا نکهیاستان خواستند: با توجه به ا ییاجرا
استان توسط دستگاه  دیو جهش تول یاقتصاد مقاومت یپروژه ها  ید گزارش اجرای. فلذا باردیگ یقرار م شیمورد پا یمرکز رخانهیدب
 شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیت پاستان منعکس و اطالعا رخانهیبصورت مستمر به دب یمتول یها
 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا

باالخص استاندار  زانیعز یو تشکر از حضور تمام ریمقدم  و تقد ریبا عرض خ نسرعی شهرستان محترم فرماندار جلسه ادامه در✳
 دیدر شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جد یات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومتمصوب یعدم اجرا ایاز اجرا  یمحترم، گزارش

 نمودند.  انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیتسه زیشهرستان و ن یپروژه ها

 لیهدف از تشک  ،یسالمشکوهمند انقالب ا یروزیسالروز پ کیمهندس بهنامجو استاندار محترم با تبر یجناب آقا انپای در ✳
 یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده سیبه توسعه شهرستان ها دانستند. رئ دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش یجلسات اقتصاد مقاومت

 هیظالمانه را تک یها میتنها راه مقابله با تحر ،یدر خصوص اقتصاد مقاومت یمقام معظم رهبر یغابال یکل یها استیاستان با اشاره س
 میبا تالش و کوشش ت ،یاعتبار دیشد یها تیوجود محدود رغمیدانسته و افزودند: عل ینفت ریاز صادرات غ تیو حما یداخل دیر تولب

 میدواریشده که ام لیتبد یگذار هیو سرما یعمران یپروژه ها یاجرا یاتیلاستان به کارگاه عم یشهرستان ها یاستان، تمام یتیریمد
 شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند. ک،ینزد دهنیاستان در آ زیمردم عز

پروژه ها و  دیمسائل و مشکالت جد زیو ن شیدر شهرستان پا یتک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت ان،یدر پا 
 .دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یماتیقرار گرفته و تصم یمورد بحث و بررس یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها
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 ماوبات:
شهرستان در اسرع وقت نسبت به احداث و  ییاستان با توجه به اعتبارات لحاظ شده از محل تملک دارا یجهاد کشاورز دیمقرر گرد-1

 زاده اقدامات الزم را مبذول دارد. یموس یبه سمت گلخانه آقا ریگاز ییجاده روستا یبهساز

آلوارس با جذب اعتبار الزم و  یاسک ستیروکش آسفالت جاده  پ لومتریک 3ام استان نسبت به انج یاداره کل راهدار دیمقرر گرد -2
 اقدام الزم بعمل آورد. مانکاریپ نییتع

شرکت آراکس در رابطه با معدن پوکه واقع  یسازمان صنعت، معدن و تجارت استان با توجه به صدور پروانه بهره بردار دیمقرر گرد -3
 را انجام دهد. یفرهنگ راثیاداره م قیرفع موانع برداشت، از طر یالزم برا یریگیرلو پسق یکلخوران و چا ندیو یدر روستا

) نیسرع یپنجاه هزار متر مربع توسط شهردار باًی( به مساحت تقریو مسکون یحیتفر ،یفرهنگ ،یبا توجه به صدور مجوز )تجار -4
و لحاظ معبر بدون توجه به مجوز صادره به نامبرده در ایر  یاریهال یبه آقا ۸9(( در سال مرغیس دانی)ع( )م یامام عل دانیواقع در م
مذکور با مشکل مواجه  یگذار هی، متاسفانه شروع پروژه سرما9۵در سال  یلیطرح تفص یکنندگان طرح در زمان طراح کیاشتباه تفک

 گردد. میتصممشکل اتخاذ  نیطرح و نسبت به رفع ا ۵ماده  ونیسیموضوع در کم دیشده است و لذا مقرر گرد

آلوارس ، با توجه به صدور مجوز موافقت نامه  یاسک ستیدر محل پ یریعشا یطرح خدمات گردشگر یجهت اجرا دیمقرر گرد-۵
 . ردیدر اسرع وقت صورت گ یو جهاد کشاورز یعیالزم توسط منابع  طب یها یکاربر رییتغ ،یاصول

الزم با نظر مساعد استاندار  یریگیفرمان امام پ یاز ستاد اجرا یچمن ورزشبه منظور احداث  ابیورن نیزم لیجهت تحو د،یمقرر گرد-6
 محترم، مبذول گردد. 

و  شیبر ایر فرسا بیتمام بودن ساختمان دولت و امکان تخر مهیبا توجه به رفع اختالفات گذشته با امور آب استان بعد از ده سال و ن-۷
معاونت محترم امور  یریگیبا پ 12تبصره  قیاعتبار الزم از طر دیمقرر گرد یوسردمیتمام ماندن ساختمان دولت در ا مهین نیهمچن
 .ردیباشد اقدامات الزم صورت گ یشهرستان م یضرور یازهایفوق که از ن یو نسبت به اتمام پروژه ها نیتام یاستاندار یعمران

 یاستاندار یمعاونت محترم امور اقتصاد قیطر از نیو فروش ساختمان سحر، واقع در شهر سرع یروند حقوق یمقرر شد موضوع ط -۸
تمام رها شده و بانک ملت منطقه  مهیسال به صورت ن 1۵ کیمذکور نزد ی. ) الزم به ذکر است ساختمانهاردیمویر انجام گ یریگیپ

 کند( فیلتک نییآنرا تع دیبا یپنج کشور

 ذ شد.اتخا لیذ ماتیتصم یموسیشهر ارد یبا توجه به طرح مشکالت شوراها -9

 اردیلیمبلغ دو م 12از محل تبصره  نیو همچن تیریسازمان مد قیاز طر ربطیذ ییصددرصد اعتبارات تملک دارا صیتخص -
 .افتیاختصاص خواهد  یموسیارد یتومان به شهردار

 خواهد شد.و ابالغ  یینها یماه جار انیتا پا یموسیارد یطرح هاد یاستاندار یمعاونت محترم عمران یریگیبا نظارت و پ -

 شوند. یوزارت کشور معرف یبه معاونت عمران یدستگاه کمپرس کیجهت اخذ  یموسیارد یشهردار -

ها و اقدامات مربوطه  یبده یجهت بررس یموسیارد یو شهردار یاجتماع نیتام نیماب ییو روستا یجلسه در دفتر امور شهر -
 گردد. لیتشک

و  یبررس ربطیتا در جلسات ذ هیته یو طرح آن جهت جاده کش یبررس یره کل راهدارتوسط ادا یموسیمقرر شد راه کلور به ارد -1۰
 شود.  یریگ میتصم

 ی) تعاون انیبه متقاض یتوسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع 1۸تبصره  قیاز طر التیتومان تسه اردیلیم ۵مبلغ  دیمقرر گرد -11
 .ردیالزم صورت گ یریگیآراد ( اختصاص و پ ریالکا تدب و شرکت کارشناسان نیتوسعه و عمران شهرستان سرع
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱5شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
 :  تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار 1۵/11/1399 61241۸
 برنامه ریزی

 سوار لهیب یفرماندار

 دساور جلسه:
 سوار لهیمصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان  ب یبررس-1

 سوار لهی( شهرستان بیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

  استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 1۵/11/1399صبح روز چهارشنبه مور   11جلسه راس ساعت 

 . دیوزارت بهداشت( برگزار گرد یبهداشت

دهه  داشتیمقدم و گرام ریاستان با عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه جناب آقا ابتدای در ✳
اقتصاد  یاز پروژه ها یاستان ضمن ارائه گزارش یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده ریمبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

 یدستگاه ها هیپروژه ها، از کل نیا به موقع از یو بهره بردار لیبر تکم دیتاک زی، و ن 1399 سالاستان در  دیو جهش تول یمقاومت
است( مرتبا توسط  دهیگرد پایوارد سامانه ن ییاجرا یپروژه ها )که توسط دستگاه ها نیا نکهیاستان خواستند: با توجه به ا ییاجرا
ن توسط دستگاه استا دیو جهش تول یاقتصاد مقاومت یپروژه ها  ید گزارش اجرای. فلذا باردیگ یقرار م شیمورد پا یمرکز رخانهیدب
 شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ رخانهیبصورت مستمر به دب یمتول یها
 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا

باالخص استاندار  زانیعز یضور تمامو تشکر از ح ریمقدم  و تقد ریسوار با عرض خ لهبی شهرستان محترم فرماندار جلسه ادامه در✳
 دیدر شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جد یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یعدم اجرا ایاز اجرا  یمحترم، گزارش

 نمودند.  انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیتسه زینشهرستان و  یپروژه ها

 لیهدف از تشک  ،یشکوهمند انقالب اسالم یروزیسالروز پ کیمهندس بهنامجو استاندار محترم با تبر یقاجناب آ انپای در ✳
 یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده سیبه توسعه شهرستان ها دانستند. رئ دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش یجلسات اقتصاد مقاومت

 هیظالمانه را تک یها میتنها راه مقابله با تحر ،یدر خصوص اقتصاد مقاومت یمقام معظم رهبر یغابال یکل یها استیاستان با اشاره س
 میبا تالش و کوشش ت ،یاعتبار دیشد یها تیوجود محدود رغمیدانسته و افزودند: عل ینفت ریاز صادرات غ تیو حما یداخل دیبر تول
 میدواریشده که ام لیتبد یگذار هیو سرما یعمران یها پروژه یاجرا یاتیلاستان به کارگاه عم یشهرستان ها یاستان، تمام یتیریمد

 شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند. ک،ینزد ندهیاستان در آ زیمردم عز

پروژه ها و  دیمسائل و مشکالت جد زیو ن شیدر شهرستان پا یتک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت ان،یدر پا 
 .دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یماتیقرار گرفته و تصم یمورد بحث و بررس یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها
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 ماوبات:

در خصوص طرح مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی خورشید بالهارود مقرر گردید بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیالت -1

از سرمایه گذاردر انتقال ونصب تاسیسات تکمیلی به مجتمع تسریع نموده و همچنین شرکت نفت استان نیز به منظور حمایت 

 داخل شهر بیله سوار در محل مجتمع مذکور همکاری الزم را بعمل آورد. CNGجایگاه 

مقرر گردید صندوق کارآفرینی امید استان در پرداخت تسهیالت درخواستی طرح شرکت تعاونی آرکا دشت مغان تسریع -2

 نماید.

پرورش گوسفند چندقلوزائی خانم دانش مقدم و اعالم آمادگی جهاد کشاورزی برای با توجه به مشکل راه ارتباطی طرح -3

احداث راه از طریق جاده بین مزارع مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مساعدت الزم را در تخصیص اعتبار 

 مربوطه به سازمان جهاد کشاورزی استان بعمل آورد.

صنعت نوین آقای رامین وفائی مقرر گردید بانک ملی نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت در خصوص طرح کارگاه تولیدی -4

 تسهیالت درخواستی نامبرده همکاری الزم را بعمل آورد.

در خصوص طرح زنجیره غذائی آقای حجت کریمی مقرر گردید اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان نسبت به تشکیل -5

 میلیارد تومان اقدامات الزم را بعمل آورد. 114ی دریافت تسهیالت به مبلغ پرونده و معرفی طرح برا

در خصوص طرح پرواربندی گوساله آقای رسول نجفی در روستای قره قاسملو مقرر گردید بانک توسعه تعاون نسبت به -6

 نماید.  پرداخت تسهیالت درخواستی نامبرده با روش باز پرداخت واقساط بندی یکساله اقدام

در خصوص طرح آقای یعقوب عطائی مقرر گردید اداره کل جهاد کشاورزی استان نسبت به صدور مجوز احداث طرح صنایع  -7

 غذائی نامبرده در روستای اودلو اقدام الزم را بعمل آورد.

سهیالت در خصوص طرح احداث سردخانه آقای وحید بردبار و درخواست تسهیالت برای ادامه طرح مقرر گردید موضوع ت-8

 نامبرده از طریق اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان پیگیری گردد.

درصد جمعیت شهرستان بیله سوار در سکونتگاههای روستایی و عشایری زندگی می کنند، ضروری  50با توجه به اینکه -9

فالت ریزی راههای روستایی اهتمام است اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در رابطه با بهسازی، احداث و آس
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 ویژه داشته باشد.

با توجه به مشکالت آب شرب قشالقات وروستاهای شهرستان مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به -10

ن اقدام الزم  تامین و تخصیص اعتبارات الزم به منظور ادامه اجرای عملیات پروژه آبرسانی مجتمع آبرسانی خروسلو در شهرستا

 بعمل آورد و آب وفاضالب استان نیز پیگیریهای الزم را در خصوص تامین و تخصیص اعتبار ملی معمول نماید.

هکتار از اراضی کشت وصنعت مقرر گردید جلسه ای با حضور معاونت محترم هماهنگی امور  3در خصوص واگذاری -11

مسکن،جهاد کشاورزی و فرمانداری در خصوص نحوه واگذاری در  اقتصادی استانداری و شرکت کشت وصنعت پارس ،بنیاد

 اسرع وقت در محل استانداری برگزار گردد.

میلیارد ریال  500درخواست تسهیالت طرح تولید بذر هیبریدی سیفی جات آقای دیدار مطرح و مقرر گردید مبلغ -12

 .یابدتسهیالت از طریق اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تخصیص 

میلیون ریال اعتبار پروژه مذکور از  7000موضوع زیر سازی باند جنوبی داخل شهر جعفرآباد مطرح ومقرر گردید مبلغ -13

 طریق اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان پیگیری و در سریعترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

و بادی اسکن اقدام (X-RAY)به تجهیز گمرک به دستگاههای ایکس ری مقرر گردید اداره کل گمرک بیله سوار نسبت -14

 نماید.
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱6شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
 تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه ریخ دعوتنامهتا شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار 16/11/1399 613226
 برنامه ریزی

 ریشهرستان ن یفرماندار

 دساور جلسه:
 ریمصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان ن یبررس-1

 ری( شهرستان نیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

  استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 

 مان مذاکرات:
 متن مذاکرات : 

پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 16/11/1399صبح روز پنج شنبه مور   11جلسه راس ساعت 
 . دیوزارت بهداشت( برگزار گرد یبهداشت

دهه  داشتیمقدم و گرام ریاستان با عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه جناب آقا ابتدای در ✳
اقتصاد  یاز پروژه ها یاستان ضمن ارائه گزارش یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده ریمبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

 یدستگاه ها هیپروژه ها، از کل نیبه موقع از ا یبردار و بهره لیبر تکم دیتاک زی، و ن 1399 سالاستان در  دیو جهش تول یمقاومت
است( مرتبا توسط  دهیگرد پایوارد سامانه ن ییاجرا یپروژه ها )که توسط دستگاه ها نیا نکهیاستان خواستند: با توجه به ا ییاجرا
استان توسط دستگاه  دیو جهش تول یاقتصاد مقاومت یپروژه ها  ید گزارش اجرای. فلذا باردیگ یقرار م شیمورد پا یمرکز رخانهیدب
 شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ رخانهیبصورت مستمر به دب یمتول یها
 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا

باالخص استاندار محترم،  زانیعز یو تشکر از حضور تمام ریمقدم  و تقد ریبا عرض خ رنی شهرستان محترم فرماندار جلسه ادامه در✳
پروژه  دیدر شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جد یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یعدم اجرا ایاز اجرا  یگزارش

 نمودند.  انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیهتس زیشهرستان و ن یها

 لیهدف از تشک  ،یشکوهمند انقالب اسالم یروزیسالروز پ کیمهندس بهنامجو استاندار محترم با تبر یجناب آقا انیاپ در ✳
 یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده سیبه توسعه شهرستان ها دانستند. رئ دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش یجلسات اقتصاد مقاومت

 هیظالمانه را تک یها میتنها راه مقابله با تحر ،یدر خصوص اقتصاد مقاومت یام معظم رهبرمق یغابال یکل یها استیاستان با اشاره س
 میبا تالش و کوشش ت ،یاعتبار دیشد یها تیوجود محدود رغمیدانسته و افزودند: عل ینفت ریاز صادرات غ تیو حما یداخل دیبر تول
 میدواریشده که ام لیتبد یگذار هیو سرما یعمران یپروژه ها یاجرا یاتیلاستان به کارگاه عم یشهرستان ها یاستان، تمام یتیریمد

 شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند. ک،ینزد ندهیاستان در آ زیمردم عز

پروژه ها و  دیمسائل و مشکالت جد زیو ن شیدر شهرستان پا یتک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت ان،یدر پا 
 .دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یماتیقرار گرفته و تصم یمورد بحث و بررس یو معدن یصنعت یدیولت یواحدها

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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 ماوبات:
شده شهرستان از  یمعرف یطرح ها د؛یگذاران مقرر گرد هییابت و در گردش سرما هیسرما التیدر خصوص  حل مشکل تسه -1

 اقدام گردد. ازیمورد ن التیتسه یعطاو اداره صمت استان جهت ا یادارات تعاون، کار و رفاه اجتماع قیطر

معاونت  قی: موضوع  از طر دیچشمه سبالن مقرر گرد نیسر یآبمعدن دیخصوص  محل استقرار و صدور پروانه  طرح تول در -2
 و حل و فصل گردد. یریگیپ یاستاندار یامور عمران یهماهنگ

و  یزیمعاونت برنامه ر ،یصادق ریح  مهمانپذطر  یفضاها یو کاربر التیتسه نیدر خصوص حل مشکل ت ثم د؛یگرد مقرر -3
 الزم را انجام دهند. یاقدامات و مساعدت ها یاستاندار یامور عمران یمعاونت هماهنگ زیو ن یامور اقتصاد یهماهنگ

 د؛یمقرر گرد نرجهیو آبگرم ق یآزاد دیسبالن، مجتمع مروار یمنطقه نمونه گردشگر یرساختیز یها ازیخصوص مشکالت و ن در -4
و حمل و نقل جاده  یو توسط اداره راهدار یگردشگر رساختیاعتبارات ز قیاز طر یر خصوص احداث باند کند رو و راه دسترسد
و  یریگیپ یاستاندار یامور عمران یمعاونت هماهنگ هیاز ناح یمتخذه قبل ماتیتصم زحسبیآب شرب ن نیاستان اقدام و تثم یا

 اقدام گردد.

نسبت به طرح  یصنعت یشرکت شهرک ها ی: دعودی( مقرر گردییوفا ی)آقا روزهیرش سالمت فگست یخصوص شرکت آبمعدن در -5
 اعطا شود. یطرح به متقاض یساله نسبت به اجرا کیشهرک متوقف و استمهال  هیاز ناح دی هیبر تخل یمورد نظر مبن

بانک صادرات متوقف و  هیاز ناح یدیاقدامات مربوط به تملک واحد تول د؛یخصوص  شرکت گلدشت سبالن )آچاک( مقرر گرد در -6
الزم در خصوص پرداخت  یمساعدت ها زیو اداره کل تعاون ن ردینامبرده صورت پذ یبده فیو تخف طیالزم جهت تقس ریتداب
 .دینما ولبه نامبرده را معم یریو عشا ییروستا التیتسه

و  فیتکل نییاقدامات الزم در خصوص تع یصنعت یشرکت شهرک ها د؛یصنعت محام سبالن مقرر گرد نمایخصوص طرح س در -7
 .ندینامبرده بر اساس قرارداد زمان پرداخت را معمول نما یدرخواست نیزم لیتحو

 یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ د؛یمقرر گرد یمارستانیماسک و انواع لباس ب دیخصوص مشکالت مربوط به شرکت تول در -8
 .ندیو مرتفع نما یریگیکارگاه را پ یلیو تعط یدانشگاه علوم پزشک یبده فیتکل نییالزم در خصوص تع یها یریگیپ یاستاندار

و  یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع د؛ی( مقرر گردیسام دیسع دی)سیمارستانیالبسه ب دیطرح تول یخصوص مشکالت اجرا در -9
 .ندیول نمابه نامبرده را معم التیالزم در خصوص پرداخت تسه یمساعدت ها دیام ینیصندوق کار آفر

مقرر  مندیم یدر روستا یرانیاتوبوس ا یصندل دیطرح تول یریو عشا ییروستا التیتسه افتیخصوص مشکالت مربوط به در در -10
به نامبرده را  التیالزم در خصوص پرداخت تسه یو اداره صمت استان مساعدت ها یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع د؛یگرد

 .ندیمعمول نما

( یدنیو نوش یآب )آبمعدن یشهرک تخصص یدیتول یمربوط به واحد ها یالت مربوط به باال بودن حق آبه خصوص مشک در -11
آب بهاء جهت مشکالت  یدر خصوص بخشودگ یشرکت آب منطقه ا هیالزم از ناح یمساعدت ها د؛یمقرر گرد ریشهرستان ن

 بودن واحد ها معمول گردد. اندهیاز ز یناش

 یشرکت شهرک ها هیاقدامات الزم از ناح د؛یمقرر گرد ر،یآب شهرستان ن یو تخصص یعتصن یشهرک ها نیخصوص زم در -12
 .ردیطرح مورد نظر صورت پذ یو اجرا ییشهرستان در خصوص جانما یو فرماندار یصنعت

نقل و حمل و  یاداره کل راهدار د،یراه ها مقرر گرد ی هیدر حاش یصنعت یشهرک ها ییشناسا ازیمورد ن یخصوص تابلوها در -13
 .ندیخصوص را معمول نما نیالزم در ا داتیتمه یصنعت یبا مشارکت شرکت شهرک ها یجاده ا

 ییاجرا اتیو در شروع عمل یریگیپ یاداره کل راه و شهرساز د،یسراب مقرر گرد - ریبزرگراه ن ییخصوص مشکالت اجرا در -14
 .دینما عتسری روز 1۵ ظرف سراب – ریبزرگراه ن

نسبت  یاعتبار پروژه، اداره کل راه و شهرساز نیبه تام تیبا عنا د،یمقرر گرد انه،یم -رین ریمس ینجخصوص مطالعه امکان س در -15
 .ندیروز اقدام نما 3۰ظرف  انهیم -رین یراه اصل ریمس یبه مطالعه امکان سنج

: سازمان جهاد دیمقرر گرد نیسد سرخاب و بوسج ابیپا یکم فشار و تحت فشار اراض یاریطرح آب ییخصوص مشکالت اجرا در -16
 نیتحت فشار بوسج یاریطرح آب نیسد سرخاب و همچن ابیکم فشار پا یاریطرح آب ییاجرا اتیعمل عینسبت به تسر یکشاورز
 .ندیاقدام نما
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 اتینسبت به مطالعه و آغاز عمل ی: سازمان جهاد کشاورزدیمقرر گرد رین یشهرک دامپرور ییاجرا اتیخصوص  مطالعه و عمل در -17
 .دیاقدام نما رین یشهرک دامپرورطرح  ییاجرا

سقرلو نسبت به  مید یروستا یهکتار 26 یمل ی: شرکت شستا در اراضدیشرکت شستا مقرر گرد یخصوص طرح دامپرور در -18
 .ندیاقدام نما یراس 3۰۰۰مولد  یطرح دامپرور ییاجرا اتیمطالعه و شروع عمل

نسبت  ی: اداره کل راه و شهرسازدیمقرر گرد ر،یشهرستان ن یاهال یبا توجه به اعالم آمادگ ر،یشهر ن یجنوب یخصوص کمربند در -19
 .ندنمای اقدام سراب – ریپروژه در چارچوب بزرگراه ن یو اجرا یمسائل حقوق یریگیبه پ
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۷شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلردی م مدیریت اتاااد سااد راهب
  تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار 16/11/1399 613229
 برنامه ریزی

شهرستان  یفرماندار
 اصالندوز

 دساور جلسه:
 ستاد در شهرستان اصالندوز مصوبات جلسه قبل یبررس-1

 ( شهرستان اصالندوزیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

  استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
 یپروتکل بهداشت تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 1۷/11/1399روز جمعه مور   11جلسه راس ساعت 

 . دیارت بهداشت( برگزار گردوز

دهه  داشتیمقدم و گرام ریاستان با عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه جناب آقا ابتدای در ✳
اقتصاد  یاز پروژه ها یاستان ضمن ارائه گزارش یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده ریمبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

 یدستگاه ها هیپروژه ها، از کل نیبه موقع از ا یو بهره بردار لیبر تکم دیتاک زی، و ن 1399 سالاستان در  دیو جهش تول یاومتمق
است( مرتبا توسط  دهیگرد پایوارد سامانه ن ییاجرا یپروژه ها )که توسط دستگاه ها نیا نکهیاستان خواستند: با توجه به ا ییاجرا
استان توسط دستگاه  دیو جهش تول یاقتصاد مقاومت یپروژه ها  ید گزارش اجرای. فلذا باردیگ یقرار م شیپامورد  یمرکز رخانهیدب
 شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ رخانهیبصورت مستمر به دب یمتول یها
 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا

باالخص استاندار  زانیعز یو تشکر از حضور تمام ریمقدم  و تقد رخی عرض با اصالندوز شهرستان محترم فرماندار جلسه ادامه در✳
 دیدر شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جد یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یعدم اجرا ایاز اجرا  یمحترم، گزارش

 نمودند.  انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیتسه زیشهرستان و ن یپروژه ها

 لیهدف از تشک  ،یشکوهمند انقالب اسالم یروزیسالروز پ کیمهندس بهنامجو استاندار محترم با تبر یجناب آقا انپای در ✳
 یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده سیبه توسعه شهرستان ها دانستند. رئ دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش یجلسات اقتصاد مقاومت

 هیظالمانه را تک یها میتنها راه مقابله با تحر ،یدر خصوص اقتصاد مقاومت یمقام معظم رهبر یغابال یکل یها استیاستان با اشاره س
 میش و کوشش تبا تال ،یاعتبار دیشد یها تیوجود محدود رغمیدانسته و افزودند: عل ینفت ریاز صادرات غ تیو حما یداخل دیبر تول
 میدواریشده که ام لیتبد یگذار هیو سرما یعمران یپروژه ها یاجرا یاتیلاستان به کارگاه عم یشهرستان ها یاستان، تمام یتیریمد

 شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند. ک،ینزد ندهیاستان در آ زیمردم عز

پروژه ها و  دیمسائل و مشکالت جد زیو ن شیدر شهرستان پا یمقاومتتک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد  ان،یدر پا 
  .دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یماتیقرار گرفته و تصم یمورد بحث و بررس یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها
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 ماوبات:
 یکیو محافظه پالست وهیمسبد  دیکارخانه تول یشهرستان اصالندوز برا یدیتول یبه واحد ها التیبه منظور ارائه تسه دیمقرر گرد -1

 چند مجتمع – الیر اردیلیم2۰محمد عبدهلل وند  مبلغ  یآقا یپزشک یتخصص کینکلی – الیر اردیلیم2۰مبلغ  یرزاق یعل یآقا
اداره کل  قیاز طر الیر اردیلیم2۰و شرکا  مبلغ  فهیوظ یو کارخانه راکد پنبه پاک کن الیر اردیلیم۵۰مبلغ   یعبد آقای منظوره
 استان اقدام الزم معمول گردد یعاون و رفاه اجتماعکار ،ت
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۸شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
  تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه جلسه ریاست تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار 16/11/1399 613231
 برنامه ریزی

 یشهرستان گرم یفرماندار

 دساور جلسه:
 یمصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان گرم یبررس-1

 ی( شهرستان گرمیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

  استاندار محترم ینمودهااستفاده از ره-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 1۸/11/1399صبح روز شنبه مور   11جلسه راس ساعت 

 . دیوزارت بهداشت( برگزار گرد یبهداشت

دهه  داشتیمقدم و گرام ریستان با عرض خا یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه جناب آقا ابتدای در ✳
اقتصاد  یاز پروژه ها یاستان ضمن ارائه گزارش یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده ریمبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

 یدستگاه ها هیکل پروژه ها، از نیبه موقع از ا یو بهره بردار لیبر تکم دیتاک زی، و ن 1399 سالاستان در  دیو جهش تول یمقاومت
است( مرتبا توسط  دهیگرد پایوارد سامانه ن ییاجرا یپروژه ها )که توسط دستگاه ها نیا نکهیاستان خواستند: با توجه به ا ییاجرا
استان توسط دستگاه  دیو جهش تول یاقتصاد مقاومت یپروژه ها  ید گزارش اجرای. فلذا باردیگ یقرار م شیمورد پا یمرکز رخانهیدب
 شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ رخانهیبصورت مستمر به دب یمتول یها
 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا

ص استاندار باالخ زانیعز یو تشکر از حضور تمام ریمقدم  و تقد ریبا عرض خ گرمی شهرستان محترم فرماندار جلسه ادامه در✳
 دیدر شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جد یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یعدم اجرا ایاز اجرا  یمحترم، گزارش

 نمودند.  انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیسهت زیشهرستان و ن یپروژه ها

 لیهدف از تشک  ،یشکوهمند انقالب اسالم یروزیسالروز پ کیندار محترم با تبرمهندس بهنامجو استا یجناب آقا انپای در ✳
 یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده سیبه توسعه شهرستان ها دانستند. رئ دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش یجلسات اقتصاد مقاومت

 هیظالمانه را تک یها میتنها راه مقابله با تحر ،یتدر خصوص اقتصاد مقاوم یمقام معظم رهبر یغابال یکل یها استیاستان با اشاره س
 میبا تالش و کوشش ت ،یاعتبار دیشد یها تیوجود محدود رغمیدانسته و افزودند: عل ینفت ریاز صادرات غ تیو حما یداخل دیبر تول
 میدواریشده که ام لیتبد یذارگ هیو سرما یعمران یپروژه ها یاجرا یاتیلاستان به کارگاه عم یشهرستان ها یاستان، تمام یتیریمد

 شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند. ک،ینزد ندهیاستان در آ زیمردم عز

پروژه ها و  دیمسائل و مشکالت جد زیو ن شیدر شهرستان پا یتک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت ان،یدر پا 
 . دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یماتیقرار گرفته و تصم یسمورد بحث و برر یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها
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 ماوبات:
نسبت به  دیاز  بورس، مقرر گرد   ABS نیدر گردش و تام هیسرما نیقهرمان در تثم یبهداشت رآالتیدرخصوص مشکل ش -1

تمام سال  مهین یح هاو طر یاقتصاد یبنگاه ها یمال نیاز محل تام متیبا نر  ارزان ق التیتومان تسه اردیلیم 3۰۰پرداخت 
 اقدامات الزم را انجام دهد . ABS هیمواد اول نینسبت به تام لیاردب تاناقدام و  سازمان صنعت ، معدن و تجارت اس 1399

شکر مورد مصرف   نیتثم نکهیبا توجه به ا  دیشکر، مقرر گرد هیمواد اول نیخصوص مشکل شرکت گلشن نبات مغان در تام در -2
استان  یاز کارخانه ها  یشکر مصرف  نیدور مقرون به صرفه نبوده  ، سازمان صمت استان نسبت به تام یواحد از استانها

 . هدهمجوار اقدامات الزم را انجام د یواستانها

بانک  تیبه عامل ریاز محل اشتغال فراگ یپرداخت التیپاشازاده در خصوص )تسه ینام سایآو رآالتیبه مشکالت ش تیعنا با -3
گردد و باتوجه   یدرصد محاسبه م 1۸واحد تعلق نگرفته و نر  سود وام هنوز هم  نیبه ا التیتسه ارانهیواحد هنوز  نیتجارت به ا

 1۵نسبت به پرداخت   دیدر گردش کم بهره( مقرر گرد هیسرما التیو گران بودن آن و درخواست تسه هیمواد اول نیبه مشکل تثم
 صیاقدام و در خصوص تخص 1399تمام سال  مهین یو طرحها یاقتصاد یبنگاهها یمال نیاز محل تام التیتومان تسه اردیلیم
 . ردیبانک صادرات اقدامات الزم انجام گ یپرداخت التیتسه ارانهی

بارش هر زمان در  رآالتیتوسط  ش   نیزم دیبه اخذ جواز توسعه و خر تیبارش هر زمان با عنا رآالتیخصوص شرکت ش در -4
یابت به واحد از محل  التیتومان تسه اردیلیم 1۰طرح   و توسعه محصوالت ، حداقل  لیتکم یبرا دی،  مقرر گرد یشهرک صنعت

 پرداخت گردد.  یتفاهم نامه استاندار محترم با معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و وفاه اجتماع

نسبت  دیمقرر گرد  یآذرآب گرم ترآالیدر گردش شرکت ش هیسرما نیآذرآب باتوجه به مشکل تام رآالتیخصوص شرکت ش در -5
 اقدام گردد. 1399تمام سال  مهین یو طرحها یاقتصاد یبنگاهها یمال نیاز محل تام التیتومان تسه اردیلیم ۵به پرداخت 

تومان  اردیلیم 1۰۰: نسبت به پرداخت دیدر گردش  شرکت نوآوران خالق آبنوش مقرر گرد هیسرما نیخصوص مشکل تام در -6
نسبت به مساعدت  نیاقدام گردد و همچن 1399تمام سال  مهین یو طرحها یاقتصاد یبنگاهها یمال نیحل تاماز م التیتسه

 اقدام گردد. یطیمح ستیالزم در خصوص مشکالت ز

در گردش که موجب  هینبود سرما نیو همچن یبه بانک مل ایمیشرکت مغان پارس ک یالیر ونیلیم 31۰۰۰یخصوص بده در -7
 شیبدون پ ینسبت استمهال بده لیاردب یشعبه مرکز یبانک مل دی،  مقرر گرد دینما تیفعال تیقل ظرفواحد با حدا دهیگرد

  دیگردش اقدام نما هیسرما نیالت  درجهت تامیتسه افتینسبت به در یدیپرداخت اقدام تا واحد تول

 ییمواد غذا دیتول نهیمحصول در زم راتییقصد انجام تغ  خیکننده ضد  دیتول یفرامرز جد یآقا یدیواحد تول نکهیبه ا تیعنا با -8
  یستیز طیمحصوالت با مشکل  مح رییتغ یبوده  لذا  برا ییایمیمحل استقرار واحد در زون موادش نکهیداشته  و باتوجه به ا

تان و اس یصنعت یواحد  ،شرکت شهرکها اءیواح   یگرم یدر شهرک صنعت نیتوجه به کمبود زم اب دی،  مقرر گرد  دهیمواجه گرد
 محل استقرار واحد  اقدام الزم را انجام دهد  . یحذف زون بند اینسبت به اصالح   ستیز طیسازمان مح

 یمال نیتومان  از محل تام اردیلیم 4آذردان مغان  نسبت به پرداخت  مبلغ  کیواحد راکد شرکت  پالست اءیاح یبرا دیگرد  مقرر -9
 اقدام گردد . 1399تمام سال  مهین یو طرحها یاقتصاد یبنگاهها

از  التیتومان تسه اردیلیم ۵نسبت به پرداخت  دیمقرر گرد  یدر گردش واحد پالستفوم عابد هیسرما نیبه مشکل تام باتوجه -10
 اقدام گردد. 1399تمام سال  مهین یو طرحها یاقتصاد یبنگاهها یمال نیمحل تام

و عدم شروع  یاقتصاد یگذاران طرح ها هیبه سرما یمیرنظر ک دیشه یواقع در شهرک صنعت یها نیزم یتوجه به واگذار با -11
 یها نیزم یو آزادساز دیبه خلع  بتین یصنعت یشرکت شهرک ها دیدر سنوات گذشته، مقرر گرد شانیمذکور توسط ا یطرح ها

 دارد. معمول تیفور دیدر شهرستان اقدام الزم به ق نیزم ازمندین عددگذاران مت هیواگذار شده با توجه به وجود سرما

به  یصنعت یمورد نظر در شهرک و نواح یها نیزم یواگذار دیو تحقق شعار سال، مقرر گرد یگذار هیسرما لیجهت تسه در -12
 محول گردد.  یقانون طیشرا تیبا رعا ستیز طی، صمت و مح یفرماندار ندگانینما

ایر خسارت وارده در سنوات گذشته منجر به که در  لخانالریا یبهره بردار زعفران از روستا یبهنام تقو یخصوص طرح آقا در -13
اخذ شده نامبرده توسط بانک عامل  یبانک التیاستان( نسبت به امهال تسه یسازمان جهاد کشاورز دیی)به تث دهیگرد دیکاهش تول
 اقدام گردد.
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 قیالزم از طر یزنیار دیباشد ، مقرر گرد یم افتهیشهرستان منتخب کمتر توسعه  31جزو  یشهرستان گرم نکهیبه ا تیعنا با -14
 یواحد ها دیتول تیظرف شیراکد و افزا یطرح ها اءیاح یشهرستان برا اریبا نر  کم در اخت التیتا تسه ردیانجام گ یاستاندار

 وجود شهرستان معمول گردد.

 یروستا یروزیف دریح آقای –تولون  ینژاد واقع در روستا ریم یسطح شهرستان از جمله )آقا یها یدامدار یبه معرف تیعنا با -15
 یروستا یآگوش نغالمحسی – گلویآقا محمد ب یروستا زارعی عادل –انگوت  یدرس یرچیدم یروستا نعمتی نعمت –امراهلو 
 قیاز طر یدام و معرف دییابت و در گردش خر التی( در جهت پرداخت تسه- گلوینصر اهلل ب یروستا ینصرت بحبی –کچلر 

 معمول گردد. دیتول شیو افزا یبه نامبردگان در جهت راه انداز التیالزم جهت پرداخت تسهمساعدت  دی، مقرر گرد تایسامانه س

شهرستان و استان، مقرر  ازیامراهلو با توجه به ن یواقع در روستا یفالطون یآقا 413 یخصوص واحد مرغ تخم گذار تعاون در -16
 ممکن پرداخت گردد. یمهلت هاتومان با نامبرده از  اردیلیم 3به مبلغ  متیارزان ق التیتسه دیگرد

آغ تپه که قبال از  ی( واقع در روستایمحمد محمد دیآرمان )س نیشرکت پژوهشگران زم یقارچ دکمه ا دیخصوص واحد تول در -17
 اردیلیم 1به مبلغ  التیدر گردش در قالب متمم تسه هیشده است. در جهت اخذ سرما التیموفق به اخذ تسه داریاشتغال پا قیطر
 درصد مساعدت الزم معمول گردد. 6۰ یباال یکیزیف شرفتیدرصد با توجه به پ 6نر  با  الیر

نامبرده به  یشکرآب و معرف یصنعت هیدر ناح یلبن یفرآورده ها دی( تولیانیمحمد د یخصوص طرح شرکت ارمغان مغان )آقا در -18
مذکور با  التینسبت به پرداخت تسه دیمقرر گرد تومان، ونیلیم 6۵۰به مبلغ  ۵2بند الف ماده  التیدر جهت اخذ تسه تایسامانه س
 پرداخت اقدام گردد. عیطرح مذکور نسبت به تسر یجهت راه انداز ردرصد د 9۰ یباال شرفتیتوجه به پ

یابت و  هیسرما نیدر جهت تام دهیافتتاح گرد یقره آغاج که به تازگ یدر روستا پوریعل وسفی یآقا یخصوص واحد مرغ گوشت در -19
 واحد مذکور از منابع ممکن مساعدت گردد.           یو توسعه و حل مشکل مال تیتومان جهت حما اردیلیم 2 دیرر گرددر گردش مق

 یبده دیمالالر با توجه به سررس ی( واقع در روستاانیفرج ی)آقا یگل پردام گرم یبره شرکت تعاون یخصوص واحد پروار بند در -20
مجدد محل طرح و امهال توسط بانک  یابیبا ارز دیباشد، لذا مقرر گرد یطرح مو عدم امهال مجدد بانک که در حال تملک 

 طرح معمول گردد. جددم یمساعدت الزم جهت راه انداز یکشاورز

امور  ونیطرح و پرونده در کمس باتیواقع در بخش انگوت ترک یپور شاه یآقا یریکه طرح پرورش االغ ش نیتوجه به ا با -21
 مساعدت الزم معمول گردد.  یواگذار ندیفرآ عیسبت به تسرباشد ن یاستان م ییربنایز

 نیینسبت به تع دی( مقرر گردیدیس یطرح )آقا یگذار هیرمایدر امر  یآنگوتالر با توجه به وجود متقاض یخصوص دامدار در -22
 الزم معمول گردد. یریگیپ یتوسط سازمان جهاد کشاورز یواگذار فیتکل

طرح  فیتکل نیینسبت به تع یروز ارجمند جهت احداث کارخانه آرد واقع در شهرستان گرمبه یتوجه به صدور مجوز به آقا با -23
 استان معمول گردد. یدر شهرستان توسط سازمان جهاد کشاورز  تیاهل یمختلف دارا انیمذکور با توجه به وجود متقاض

الزم  یها یریگیپ دیمنطقه مقرر گرد ازینو با توجه به  یدر شهر گرم یاجتماع نیاحداث درمانگاه تام فیتکل نییبه تع نسبت -24
 معمول گردد.  یجهت احداث درمانگاه بر اساس صورتجلسات قبل لیاردب یاستاندار یتوسط دفتر فن

نشست  کیکه  دیمقرر گرد یکابل یها یاحداث طرح باز یگذار هیتوجه به درخواست شرکت بام لند در خصوص سرما با -25
طرح مذکور  یاجرا اتیجهت آغاز عمل یگرم یشهردار یریگیبا پ یامور عمران یماهنگدر محل معاونت دفتر ه یحقوق یتخصص

 ..ردیانجام پذ ،یکوتول آباد سابق شهر گرم یدر محدوده 
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۱۹شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلتاااد سااد راهبردی م مدیریت ا
  تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  استاندار 1۵/11/1399 6114۷۰
 برنامه ریزی

 لیشهرستان اردب یفرماندار

 دساور جلسه:
 لیمصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان اردب یبررس-1

 لی( شهرستان اردبیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

  استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 19/11/1399مور   کشنبهیعصر روز  3۰/1۵جلسه راس ساعت 

 . دیگرد وزارت بهداشت( برگزار یبهداشت

دهه  داشتیمقدم و گرام ریاستان با عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه جناب آقا ابتدای در ✳
اقتصاد  یاز پروژه ها یاستان ضمن ارائه گزارش یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده ریمبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

 یدستگاه ها هیپروژه ها، از کل نیبه موقع از ا یو بهره بردار لیبر تکم دیتاک زی، و ن 1399 سالاستان در  دیو جهش تول یمقاومت
است( مرتبا توسط  دهیگرد پایوارد سامانه ن ییاجرا یپروژه ها )که توسط دستگاه ها نیا نکهیاستان خواستند: با توجه به ا ییاجرا
استان توسط دستگاه  دیو جهش تول یاقتصاد مقاومت یپروژه ها  ید گزارش اجرایفلذا با .ردیگ یقرار م شیمورد پا یمرکز رخانهیدب
 شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ رخانهیبصورت مستمر به دب یمتول یها
 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا

باالخص استاندار  زانیعز یو تشکر از حضور تمام ریمقدم  و تقد ریبا عرض خ لاردبی شهرستان محترم ندارفرما جلسه ادامه در✳
 دیدر شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جد یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یعدم اجرا ایاز اجرا  یمحترم، گزارش

 نمودند.  انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یاحدهاو ازیموردن التیتسه زیشهرستان و ن یپروژه ها

 لیهدف از تشک  ،یشکوهمند انقالب اسالم یروزیسالروز پ کیمهندس بهنامجو استاندار محترم با تبر یجناب آقا انپای در ✳
 یصاد مقاومتاقت یستاد فرمانده سیبه توسعه شهرستان ها دانستند. رئ دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش یجلسات اقتصاد مقاومت

 هیظالمانه را تک یها میتنها راه مقابله با تحر ،یدر خصوص اقتصاد مقاومت یمقام معظم رهبر یغابال یکل یها استیاستان با اشاره س
 میبا تالش و کوشش ت ،یاعتبار دیشد یها تیوجود محدود رغمیدانسته و افزودند: عل ینفت ریاز صادرات غ تیو حما یداخل دیبر تول
 میدواریشده که ام لیتبد یگذار هیو سرما یعمران یپروژه ها یاجرا یاتیلاستان به کارگاه عم یشهرستان ها یاستان، تمام یتیریمد

 شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند. ک،ینزد ندهیاستان در آ زیمردم عز

پروژه ها و  دیمسائل و مشکالت جد زیو ن شیادر شهرستان پ یتک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت ان،یدر پا 
 .دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یماتیقرار گرفته و تصم یمورد بحث و بررس یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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 ماوبات:
مرغ مادر  ۸و فارم  یجوجه گوشت 3و  2 یفارم  ها یتوسعه ا یطرح ها یآب و صدور پروانه بهره بردار نیدر خصوص مشکل تام -1

طرح  نیدر استان و از مهمتر نیپروتئ دیواحد تول ریطرح مذکور به عنوان تنها طرح زنج نکهیشرکت آرتا جوجه، با توجه به ا یگوشت
آب  نیتام تیچاه و قابل تیداشتن مالک ل،یبدال ن،یباشد، همچن یو اشتغال زا م ییغذا تیامن نیتام یاستاکشور در ر دیتول ریزنج یها
 شی، صدور مجوز افزا اریآب س نیاز تام یناش یها تیمسئول هیکل رشیبر پذ یدر یبت و اسناد مبن یتعهد رسم شرکت، یاز سو اریس

نامه  یط یمقرر شد، سازمان جهاد کشاورز دیو رفع موانع تول لیو ستاد تسه یاز طرف وزارت متبوع و مصوبات جلسات تخصص تیظرف
استان  یعیو منابع طب یکشاورز یفوق االشاره را به سازمان نظام مهندس یعه اتوس یطرح ها یموضوع صدور پروانه بهره بردار یا

 .دیاقدام نما ینسبت به صدور پروانه بهره بردار یکشاورز یابالغ و سازمان نظام مهندس

و  میحر تیو مشکالت مربوط به رعا نیدر شهرستان نم یموسو یگوساله آقا یطرح پروار بند یکاربر رییدر خصوص موضوع تغ -2
طرح، مقرر شد، سازمان صمت  نیبر عدم وجود ا یمحترم مبن یبا طرح شن و ماسه، با توجه به اظهارات متقاض یقانون یحدنصاب ها
 یو نظام دامپزشک یعیو منابع طب یکشاورز یفعال بودن طرح، سازمان نظام مهندس ریصورت غ رد یموضوع و اقدام قانون یضمن بررس

الزم، موضوع در مرکز  یحدنصاب ها و مساعدت ها یساز لیو نصاب ها، با در نظر گرفتن تعد UTM قیدق هیاستان، ضمن ته
 .ردیالزم صورت پذ یریگ میمطرح تا تصم یگذار هیخدمات سرما

طرح در  نیا تیظرف شیافزا یکاربر رییپرونده تغ لیمرغ، با توجه به تکم میشرکت نس یدر خصوص صدرو مجوز طرح مرغدار -3
توسط سازمان  یصدور پروانه بهره بردار یدر راستا یهفته سازمان جهاد کشاورز کیمقرر شد، حداکثر ظرف مدت  ل،یاردبشهرستان 
 .دیمربوطه اقدام نما ونینسبت به ارجاع  پرونده به کمس ،یعیو منابع طب یکشاورز ینظام مهندس

شدن طرح  ییاجرا یاستان برا یضمن اعالم آمادگ ،لیدر شرکت ذوب آهن اردب دیجد یگذار هیدر خصوص طرح توسعه و سرما -4
طرح ها، برنامه ها،  ل،یموجود در کارخانه ذوب آهن اردب طیبا در نظر گرفتن شرا د،یگذار جد هیمقرر شد، سرما ،یشنهادیپ یها
 یدستگاهها قیزم از طرال یها یریگیتا پ هیارا یاستاندار یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ بهالزم را  یها یازمندیو ن شنهاداتیپ

 .ردیمرتبط صورت پذ ییاجرا

 2شماره  یدر محدوده مجاور شهرک صنعت یدولت ریغ یجهت احداث شهرک صنعت انیفارمد پارس دیبا توجه به درخواست شرکت ام -۵
مذکور مقرر  ینعتاحداث شهرک ص یبرا یدرخواست یرودخانه قره سو  در مجاورت اراض یطرح سامانده یبه اجرا تیو با عنا لیاردب
و اداره کل  دیاستان ارائه نما ستیز طیطرح مذکور را به اداره کل مح یمربوط به اجرا مستندات لیاردب یشرکت آب منطقه ا دیگرد
 .دیالزم اقدام نما یو صدور مجوزها یبا نظر مساعد نسبت به بررس زیاستان ن ستیز طیمح

؛  دیمهم ، مقرر گرد نیو تحقق ا یسبالن پارچه به مالک اصل تیر بازگشت مالکدستگاه قضا د یحَسَب دستور مقام محترم عال -6
 یروین یریو بکارگ یحداکثر ی، راه انداز یبانیدر ارتباط با پشت یسازمان صنعت معدن و تجارت ، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماع

  . ندیاستان اقدامات الزم معمول نما یصنعت یدیواحد تول نیکار در ا

 3حداکثر تا د،یدرتملک بانک ها به چرخه تول یصنعت یبازگرداندن واحدها یسازمان صنعت، معدن وتجارت استان برا دیمقرر گرد -۷
 یایمقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص اح نی. همچندینما فیتکل نییمعمول وتع یاقدامات مقتض ندهیماه آ
 و اقدامات الزم را معمول دارد. یزیبرنامه ر 14۰۰سال  انیراکد تا پا یدرصد طرح ها 1۰۰

صورتجلسه ستاد اقتصاد  نیشانزدهم 2) بند ریشهر ه یاحداث خانه مسافر در منطقه گردشگر یوصدور مجوز برا ییبه منظور شناسا -۸
 یفرماندار یاستان با همکار یدشگرو گر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل مدی( مقرر گرد ۰۷/۰6/1399استان در مور   یمقاومت
 .  ندینما فیتکل نییرا تع ریشهر ه یدر منطقه گردشگر یموضوع احداث خانه مسافر ندهیماه آ کیظرف  اکثرحد ریه یو شهردار لیاردب

و  میوده و حرو...( در محد ی)اعم از گردشگر یگذار هیسرما یپروژه ها یبرا یدرصدور پروانه ساختمان لیو تسه عیبه منظور تسر -9
 دییها پس از تا یاریها و ده یها، شهردار ی: بخشداردیروستاها مقرر گرد یقانون میمحدوده و حر زیو ن یشهر میخارج از حر نیهمچن

)استحکام بنا و..(،  یزیوبرنامه ر تیریرتبه از سازمان مد یمربوطه و دارا صالحیمشاور ذ نیها توسط مهندس ژهپرو ییاجرا ینقشه ها
 . ندیآنها اقدام نما یساختمان یبه صدور پروانه ها نسبت

انجام و در  14۰۰ماه  بهشتیارد انیرا حداکثر تا پا لیآب اردب نیو تام یابیاستان، مطالعات آب ی: شرکت آب منطقه ادیمقرر گرد-1۰
 .  ندیبطور مبسوط ارائه گزارش نما یجلسه آت
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 14۰۰  سرچم در سال  لیاردب ریاز مس لومتریک 2۵پروژه دو بانده کردن  یروند اجرا استان، ی: اداره کل راه و شهرسازدیمقرر گرد -11
 .  ندیارائه نما یگزارش کارشناس ینموده و در جلسه آت عیرا تسر

 .دیاقدام نما 14۰۰در سال  یواحد دانشگاه ایو  یکارخانه فناور جادیاستان نسبت به ا ی: پارک علم و فناوردیمقرر گرد -12

 6۰یبه باال 14۰۰نجف زاده را در سال  دیشه مارستانیاحداث ب یکیزیف شرفتیپ زانیاستان م ی: دانشگاه علوم پزشکدیرر گردمق -13
 درصد برساند.

 یلیبارانداز ر جادیاستان، ا یصنعت ی: شرکت شهرک هادیمقرر گرد انه،ی  م لیراه آهن اردب یگذار لیر اتیبه آغاز عمل تیبا عنا -14
 به اتمام برساند. 14۰۰خرداد  انیکثر تا پاشهرک را حدا

مناقصه حداکثر ظرف مدت  ی: شرکت آب و فاضالب استان نسبت به انتشار آگهدیفاضالب کلخوران مقرر گرد یدر خصوص اجرا -1۵
 .دیهفته اقدام نما کی

 افتهیو از اقدامات انجام  یریگیا پواگذار شده ر انیسام یشهرستان در اسرع وقت روند کار کلخانه  یجهاد کشاورز دیمقررگرد -16
 .ندیمطلع نما یفرماندار نیا

 جادیموضوع ا تیهستند به خاطر اهم لیو ادارات کل که فاقد اداره شهرستان در اردب لیشهرستان اردب ییاجرا یتمام دستگاه ها -1۷
دستگاه  یبراساس برش شهرستان  د؛یستان ، مقررگردشهر داردریاشتغال پا جادیبر ا یاستان مبن یموءکد مقام عال دیو تاک داریاشتغال پا

 .ندیاعالم نما یبه فرماندار یرا بطور مستمر و هفتگ آنمربوطه ، گزارش 
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲۰شماره  جلسه صورت

 اساان اردبیلمقاممای سااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
  تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار 16/11/1399 61321۷
 برنامه ریزی

 شهرستان کویر یفرماندار

 دساور جلسه:
 مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان کویر یبررس-1

 ( شهرستان کویریو معدن ی)صنعتیدیتول یشکالت طرح هام یبررس -2

  استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 2۰/11/1399صبح روز دوشنبه مور   11جلسه راس ساعت 

 . دیوزارت بهداشت( برگزار گرد یبهداشت

دهه  داشتیمقدم و گرام ریاستان با عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه جناب آقا تدایاب در ✳
اقتصاد  یاز پروژه ها یاستان ضمن ارائه گزارش یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده ریمبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

 یدستگاه ها هیپروژه ها، از کل نیبه موقع از ا یو بهره بردار لیبر تکم دیتاک زی، و ن 1399 سالاستان در  دیو جهش تول یمقاومت
است( مرتبا توسط  دهیگرد پایوارد سامانه ن ییاجرا یپروژه ها )که توسط دستگاه ها نیا نکهیاستان خواستند: با توجه به ا ییاجرا
استان توسط دستگاه  دیو جهش تول یاقتصاد مقاومت یپروژه ها  یاجرا د گزارشی. فلذا باردیگ یقرار م شیمورد پا یمرکز رخانهیدب
 شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ رخانهیبصورت مستمر به دب یمتول یها
 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا

باالخص استاندار  زانیعز یو تشکر از حضور تمام ریمقدم  و تقد رخی عرض با کویر انشهرست محترم فرماندار جلسه ادامه در✳
 دیدر شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جد یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یعدم اجرا ایاز اجرا  یمحترم، گزارش

 نمودند.  انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیسهت زیشهرستان و ن یپروژه ها

 لیهدف از تشک  ،یشکوهمند انقالب اسالم یروزیسالروز پ کیمهندس بهنامجو استاندار محترم با تبر یجناب آقا انپای در ✳
 یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده سیبه توسعه شهرستان ها دانستند. رئ دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش یجلسات اقتصاد مقاومت

 هیظالمانه را تک یها میتنها راه مقابله با تحر ،یدر خصوص اقتصاد مقاومت یمقام معظم رهبر یغابال یکل یها استیبا اشاره ساستان 
 میبا تالش و کوشش ت ،یاعتبار دیشد یها تیوجود محدود رغمیدانسته و افزودند: عل ینفت ریاز صادرات غ تیو حما یداخل دیبر تول
 میدواریشده که ام لیتبد یگذار هیو سرما یعمران یپروژه ها یاجرا یاتیلاستان به کارگاه عم یستان هاشهر یاستان، تمام یتیریمد

 شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند. ک،ینزد ندهیاستان در آ زیمردم عز

پروژه ها و  دیمشکالت جدمسائل و  زیو ن شیدر شهرستان پا یتک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت ان،یدر پا 
 .دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یماتیقرار گرفته و تصم یمورد بحث و بررس یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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 ماوبات:
پروژه در اسرع وقت انتخاب  مانکاریو پ افتهی صیاعتبارات الزم تخص یویفاضالب شهر گ ساتیتاس لینسبت به تکم دی  مقرر گرد1

 شود.

 دیجد گذار¬هیبه سرما یدرصدد واگذار ایرفع و  یراکد شهرستان کویر با توجه به مسائل نهاد یتن 3۰۰۰دخانه   مشکالت سر2
 .ردیاقدامات الزم صورت پذ

 گردد. لیاعتبارات الزم تکم نیشهرستان کویر با تام یمجتمع ادار دی  مقرر گرد3

اقدام و با  یشده قبل حیتسط نیزم یو واگذار یهنر یفرهنگ مجتمع نیزم فیتکل نیینسبت به تع یراه و شهرساز دی  مقرر گرد4
 مازاد مجتمع توافق الزم بعمل آورد. نیزم یدر جهت خاکبردار یشهردار

 .ردیاعتبارات دارالقرآن کویر اقدامات الزم صورت گ نی  مقررشد در جهت تام۵

شهرستان کویر اعتبارات الزم در نظر گرفته  یروستاهامزارع  نیب های¬و جاده ییآسفالت راه روستا ،یبهساز یبرا دی  مقرر گرد6
 شود.

 .ردیخصوص صورت پذ نیاعتبارات الزم در ا نیکویر و تام ینقشه و مطالعه مجتمع آبرسان هیدر جهت ته یاقدامات جد دی  مقرر گرد۷

اقدام  یبصورت کارشناس روزآبادیف یفاراب و سه راه یدور برگردان در سه راه ایو  رهمسطحی  مقرر شد نسبت به احداث تقاطع غ۸
 الزم معمول گردد.

 .ردیاقدامات الزم صورت پذ یبا استفاده از سند مل یاریآب ستمیمطالعات س ی  در خصوص بازنگر9

 .ردیالزم صورت گ یمساعدت و همکار لگردیم دیدر جهت استقرار کارخانه تول دی  مقرر گرد1۰

 و منابع موجود رفع گردد. تیاولو نییبا تع ها¬یو پروار بند ی   مشکالت پرورش مرغ گوشت11

واجد  یطرحها یبهرمند یقانون الحاق برا ۵2از محل اعتبارات بند الف ماده  التیابالغ متمم تسه یریگینسبت به پ دی   مقررگرد12
 اقدام گردد. یبخش کشاورز طیالشرا

 .ردیانجام گ یراسکندریام یآقا یاقدامات الزم درجهت رفع مشکالت طرح اقتصاد دی   مقررگرد13

 .ردیصورت پذ یالزهرا اقدام جد یکارخانه لبنات تعاون فیتکل نیینسبت به تع دی   مقررگرد14

 .ردیانجام گ یبخش کشاورز داتیتول یبرخوردار یکم بهره برا التیتسه یریگیپ دی   مقررگرد1۵

 معمول گردد. یطرح مسکن ملوانجام مراحل مربوط به  نیدرجهت تام یاقدامات جد دی   مقررگرد16

 کصدیکانال داخل روستا بطول  لیمسکن نسبت به تکم ادیفاراب بن یاز روستا دی   مقرر شد با توجه به دستور استاندار محترم و بازد1۷
 .دیو پنجاه متر اقدام نما

 .دیام نماچالگرد، فاراب و ... اقد یروستاها یهاد های¬طرح یمسکن نسبت به بازنگر ادی  مقرر شد بن1۸

 .دیاقدام نما یشهرک صنعت ریدر مس یو خروج یرمپ ورود جادینسبت به ا ی   مقرر شد راهدار19

 .ردیصورت گ یفاراب مطالعات الزم توسط راهدار یروستا ،یوی   مقرر شد در خصوص دو بانده کردن شهرگ2۰

 .دیاقدام نما یو شهرک صنعت یعیمنابع طب یاربا همک یشهرک صنعت نینسبت به حل مشکل معارض ی   مقرر شد جهاد کشاورز21

به اداره یبت و اسناد اقدام  شانیا نیزم لیخادم نوع در قبال تحو یبه آقا ینیزم ینسبت به واگذار ی   مقرر شد راه و شهرساز22
 .دینما

نسبت  یام و جهاد کشاورزمدت ممکن اقد نتری¬در کوتاه یویسد گ ابیپا یو امور آب در جهت اجرا ی   مقرر شد جهاد کشاورز23

 .دیاقدام نما وری¬جهت جذب آورده بهره یتعاون لیبه تشک

و بنه خلخال  یلخچیزرج آباد، زرج آباد، ا هیآباد، چالگرود، زاو ادیبن یبه روستاها یآبرسان لی   مقرر شد آب و فاضالب نسبت به تکم24
 .دیاقدام نما

روستاها، مقرر  نیمزارع ا نیراه آهن و بسته شدن راه ب لیو جعفرلو در خصوص احداث رنرلو  یروستا ی   با توجه به اعتراضات اهال2۵
 .ردیجاده مذکور صورت پذ فیتکل نییشد اقدامات الزم در جهت تع

شهر و  میحر یها نیزم فیتکل نیینسبت به تع یو فرماندار یعیاداره منابع طب یبا هماهنگ ی   مقرر شد اداره کل راه و شهرساز26
 .ندیاقدام نما یعیآن به منابع طب یذارواگ
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فاراب جهت شروع  یبازارچه در سه راه جادیو ا یرفاه ینسبت به صدور مجوز احداث مجتمع خدمات ی   مقرر شد اداره کل راهدار2۷
 دیاقدام نما لیاردب یاستاندار یاریتوسط سازمان هم اتیعمل

فاراب  راهی¬بازارچه در سه جادیو ا یرفاه یهت احداث مجتمع خدماتج گذاری¬هیدر خصوص سرما یاری   مقرر شد سازمان هم2۸
 .دیاقدام نما یعیتوسط منابع طب نیزم لیو تحو یپس از صدور مجوز توسط راهدار

 یدکتر نظر یعامل سازمان جناب آقا ریبا مد لیاستاندار اردب یتماس تلفن یدر راستا لیاردب یاستاندار یاری   مقرر شد سازمان هم29

 یبا شرکت تعاون الیر اردیلیمذکور با سقف مبلغ پنج م گاهیجا اندازی¬و نسبت به عقد قرارداد راه دیبازد روزآبادیف CNGطرح  از

مبلغ فوق  هیبوده  و پس از تسو یاری% سود حاصله متعلق به سازمان هم2۵ اندازی¬آباد اقدام وپس از راه روزیف اریده ایو  ارانیده
 .دیسازمان نسبت به لغو قرارداد اقدام نما اران،یده یتوسط شرکت تعاون

توسط  یرسازیاعتبار ز نیبا شرط تام لومتریک 9بطول  یویسکرآباد به شهر گ-لیکائی   مقرر شد بنا به دستور استاندار محترم جاده م3۰
 یتماس تلفن یدر راستا انی¬مهندس حسن یکشور جناب آقا یآسفالت توسط معاونت راهدار نهیهز نیاستان و تام تیریسازمان مد

 اقدام گردد. 14۰۰آسفالت در سال  نهیهز نیو قول مساعد جهت تام شانیبا ا ممحتر ندهیاستاندار و نما

الزم  داتیجهت تمه دییقرار گرفته و در صورت تا یمورد بررس یفرهنگ راثیدر م یدست عیو صنا یگردشگر ی   مقرر شد طرحها31
 گردند. یمعرف

مقرر شد نسبت به  گ،یاحمد ب ین یدر روستا یرامیب یآقا یراس 2۰۰ یور استاندار محترم در مراسم افتتاح پرواربند   بنا به دست32
 اقدام گردد. یآت یفاز دوم در طرحها یبه نامبرده جهت اجرا التیپرداخت تسه

و مشارکت باغداران با  یعیو منابع طب یجهاد کشاورز یبا همکار شیکل یباغات روستا ی   مقرر شد اداره برق نسبت به برق رسان33
 .ندیشهرستان اقدام نما یفرماندار تیمحور

 یو همکار التیگنجگاه و مساعدت الزم در جهت پرداخت تسه یدر روستا یتن 1۵۰۰   مقرر شد در خصوص احداث سردخانه 34
 .ردیادارات اقدامات الزم صورت گ

تا  التینسبت به پرداخت تسه یگنجگاه مقرر شد بانک کشاورز یاح گلخانه روستا   بنابه دستور استاندار محترم در مراسم افتت3۵
 .دیتومان  اقدام نما ونیلیو پنجاه م کصدیسقف 

در  یبه برادران نوروز التیو دستور استاندار محترم مقرر شد نسبت به پرداخت تسه لیخم اتومب شهی   با توجه به افتتاح کارخانه ش36
 .ردیاقدامات الزم صورت گ کسالیکارخانه در طول  3و  2فاز  یجهت اجرا

الزم  التیمقرر شد مساعدت الزم در جهت پرداخت تسه ی   با توجه به دستور استاندار محترم در زمان افتتاح کارگاه دستمال کاغذ3۷
 .ردیصورت گ

در باغات با توجه  یکارگر های¬داث خانهدر مورد اح یویمحترم شهر گ یاهال یریگیبنا به درخواست و پ ی   مقرر شد جهادکشاورز3۸
 و باغات اقدامات الزم را انجام دهد. یکردن عملکرد بخش کشاورز نهیبه یخاص منطقه در راستا طیبه شرا
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲۱شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلیریت اتاااد سااد راهبردی م مد
  تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار 16/11/1399 6132۷۸
 برنامه ریزی

شهرستان  یفرماندار
 خلخال

 دساور جلسه:
 رستان خلخالمصوبات جلسه قبل ستاد در شه یبررس-1

 ( شهرستان خلخالیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

  استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها -3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 2۰/11/1399عصر روز دوشنبه مور   3۰/1۵جلسه راس ساعت 

 . دیاشت( برگزار گردوزارت بهد یبهداشت

دهه  داشتیمقدم و گرام ریاستان با عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه جناب آقا ابتدای در ✳
اقتصاد  یاز پروژه ها یاستان ضمن ارائه گزارش یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده ریمبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

 یدستگاه ها هیپروژه ها، از کل نیبه موقع از ا یو بهره بردار لیبر تکم دیتاک زی، و ن 1399 سالاستان در  دیجهش تول و یمقاومت
است( مرتبا توسط  دهیگرد پایوارد سامانه ن ییاجرا یپروژه ها )که توسط دستگاه ها نیا نکهیاستان خواستند: با توجه به ا ییاجرا
استان توسط دستگاه  دیو جهش تول یاقتصاد مقاومت یپروژه ها  ید گزارش اجرای. فلذا باردیگ یار مقر شیمورد پا یمرکز رخانهیدب
 شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ رخانهیبصورت مستمر به دب یمتول یها
 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا

باالخص استاندار  زانیعز یو تشکر از حضور تمام ریمقدم  و تقد رخی عرض با خلخال شهرستان محترم فرماندار جلسه هادام در✳
 دیدر شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جد یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یعدم اجرا ایاز اجرا  یمحترم، گزارش

 نمودند.  انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیتسه زیشهرستان و ن یپروژه ها

 لیهدف از تشک  ،یشکوهمند انقالب اسالم یروزیسالروز پ کیمهندس بهنامجو استاندار محترم با تبر یجناب آقا انپای در ✳
 یاقتصاد مقاومت یماندهستاد فر سیبه توسعه شهرستان ها دانستند. رئ دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش یجلسات اقتصاد مقاومت

 هیظالمانه را تک یها میتنها راه مقابله با تحر ،یدر خصوص اقتصاد مقاومت یمقام معظم رهبر یغابال یکل یها استیاستان با اشاره س
 میتبا تالش و کوشش  ،یاعتبار دیشد یها تیوجود محدود رغمیدانسته و افزودند: عل ینفت ریاز صادرات غ تیو حما یداخل دیبر تول
 میدواریشده که ام لیتبد یگذار هیو سرما یعمران یپروژه ها یاجرا یاتیلاستان به کارگاه عم یشهرستان ها یاستان، تمام یتیریمد

 شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند. ک،ینزد ندهیاستان در آ زیمردم عز

پروژه ها و  دیمسائل و مشکالت جد زیو ن شیشهرستان پا در یتک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت ان،یدر پا 
 .دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یماتیقرار گرفته و تصم یمورد بحث و بررس یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها
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 ماوبات:
 راثیم رکلیمد دیبه طرح پل معلق ازناو خلخال، مقرر گرد یمنابع مل یواگذار یاز اراض یبخش ییباتوجه به ضرورت جابجا -1

 تیو نها یریگیپ یو راه و شهرساز یزداریو آبخ یعیموضوع را از ادارات کل منابع طب ،یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ
 .دیمساعدت بعمل آ

فرش و  یدیو کارگاه تول شگاهینما زیتجه یبرا الیر اردیلیم 2۰حسن شاد  به مبلغ  یآقا یبانک التیرابطه با  درخواست تسه در -2
و  ییروستا داریقابل توجه از محل منابع اشتغال پا ییبا اشتغال زا  دیتول رهیزنج لیو تکم یسنت یدست عیصنا ریو سا میجاج
استان در  ی، اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماع یاستاندار یاقتصاد یمحترم هماهنگ اونمع  یمقرر شد با معرف ،یریعشا
 مربوطه قرار دهد. و پرداخت از محل مرحله پنجم منابع رشیپذ تیاولو

در  یوتکنولوژیب یپروژه ها یمجر ستیشرکت ره نوز رعاملیمد یمحمد قربان یآقا یبانک التیرابطه با درخواست تسه در -3
، اداره کل تعاون و  یاستاندار یاقتصاد یمعاون محترم هماهنگ  ی، مقرر شد با معرف الیر اردیلیم 4۰شهرستان خلخال به مبلغ 

از محل تفاهم نامه استاندار محترم با معاون توسعه اشتغال وزارت متبوع  التیتسه رداختپ تیاستان در اولو یکار و رفاه اجتماع
 قرار دهد.

بفراجرد، با توجه به ارسال  یدر روستا یمحل نیبرادران شاد با دو نفر از معارض یآب معدن یرابطه با مشکل کارخانه بسته بند در -4
استان  با اعزام  یاستان  مقرر شد آب منطقه ا یمربوطه در شرکت آب منطقه ا تهیه کمامور آب شهرستان ب ینامه از سو

 .ندیاعالم نما یبصورت کتب رخانهیو دب  یرا به استاندار قداماتا جهینت یدانیم یکارشناس و  بررس

بدون  یطرح صنعت نیچند یاجرا یبرا یعقوبیاحمد  دیس یبه آقا نیهشج یصنعت هیناح نیهکتار زم ۵کل  یرابطه با واگذار در -5
برابر  نکهیمتر مربع، با توجه به ا یهزار تومان برا 24 یتوافق متیها به  ق رساختیز ریسا یو آماده ساز یکش ابانیجدول و خ
استان  یصنعت یدر شهرستان خلخال مقرر بود شرکت شهرک ها یاقتصاد مقاومت یو رهبر تیریکارگروه مد 2۸/۰9/99مصوبه 

 ی: شرکت شهرکهادیمقرر گرد د،ینما ییرا نها یکشور مصوب و واگذار یصنعت یشهرکها رهیمد ئتیلسه هموضوع را در ج
 .ندیاعالم نما یبصورت کتب  رخانهیو دب  یاقدامات را به استاندار جهیاستان  نت یصنعت
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 ریاست جمهوری

 سازمان برنامه م بودجه کشور

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲۲شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
  تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار 16/11/1399 6132۷1
 برنامه ریزی

 شهرستان  یفرماندار
 پارس آباد

 اور جلسه:دس
 مصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان پارس آباد یبررس-1

 ( شهرستان پارس آبادیو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیتاندار محترم )با رعااس استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 21/11/1399صبح روز سه شنبه مور   ۸جلسه راس ساعت 

 . دیوزارت بهداشت( برگزار گرد یبهداشت

دهه  داشتیمقدم و گرام ریاستان با عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه جناب آقا ابتدای در ✳
اقتصاد  یاز پروژه ها یضمن ارائه گزارش استان یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده ریمبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

 یدستگاه ها هیپروژه ها، از کل نیبه موقع از ا یو بهره بردار لیبر تکم دیتاک زی، و ن 1399 سالاستان در  دیو جهش تول یمقاومت
است( مرتبا توسط  دهیگرد پایوارد سامانه ن ییاجرا یپروژه ها )که توسط دستگاه ها نیا نکهیاستان خواستند: با توجه به ا ییاجرا
استان توسط دستگاه  دیو جهش تول یاقتصاد مقاومت یپروژه ها  ید گزارش اجرای. فلذا باردیگ یقرار م شیمورد پا یمرکز رخانهیدب
 دشبریپ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ رخانهیبصورت مستمر به دب یمتول یها
 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا

باالخص استاندار  زانیعز یو تشکر از حضور تمام ریمقدم  و تقد رخی عرض با آباد پارس شهرستان محترم فرماندار جلسه ادامه در✳
 دیسائل و مشکالت جددر شهرستان ارائه و م یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یعدم اجرا ایاز اجرا  یمحترم، گزارش

 نمودند.  انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیتسه زینشهرستان و  یپروژه ها

 لیهدف از تشک  ،یشکوهمند انقالب اسالم یروزیسالروز پ کیمهندس بهنامجو استاندار محترم با تبر یجناب آقا انپای در ✳
 یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده سیبه توسعه شهرستان ها دانستند. رئ دنیاب بخشدر شهرستان ها را شت یجلسات اقتصاد مقاومت

 هیظالمانه را تک یها میتنها راه مقابله با تحر ،یدر خصوص اقتصاد مقاومت یمقام معظم رهبر یغابال یکل یها استیاستان با اشاره س
 میبا تالش و کوشش ت ،یاعتبار دیشد یها تیوجود محدود رغمیدانسته و افزودند: عل ینفت ریاز صادرات غ تیو حما یداخل دیبر تول
 میدواریشده که ام لیتبد یگذار هیو سرما یعمران یپروژه ها یاجرا یاتیلاستان به کارگاه عم یشهرستان ها یاستان، تمام یتیریمد

 شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند. ک،ینزد ندهیاستان در آ زیمردم عز

پروژه ها و  دیمسائل و مشکالت جد زیو ن شیدر شهرستان پا یتک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت تک ان،یدر پا 
 .دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یماتیقرار گرفته و تصم یمورد بحث و بررس یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها
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 ماوبات:
 یتخصص تهیکم قیراس گاو( که از طر 2۵ یدرصد و دارا 3۵ یکیزیف شرفتی)با پ یمحسن سرمد یرأس ۵۰ یریش یطرح  گاودار-1

و  دهیگرد یتومان به پست بانک معرف ونیلیم 13۸۰به مبلغ ییروستا داریاز محل اشتغال پا یبانک التیاز تسه یاشتغال جهت بهره مند
سازمان جهاد  دیه است. مقرر گردطرح و مبلغ مصوب پرونده طرح را عودت نمود نهیهز ثیح از یبانک عامل به جهت عدم همخوان

 4نشست  یطرح ط یپست بانک استان به همراه مجر تیری، مد یاستاندار یامور اقتصاد یکل دفتر هماهنگ ریاستان، مد یکشاورز
 و اقدامات الزم را بعمل آورند. یجانبه موضوع را بررس

به برق سه فاز دارد و در  ازین اءیراکد بوده و جهت اح ینچچما نیحس یرأس 1۰۰ یگوساله صنعت یواحد پرواربند نکهیبا توجه به ا-2
باشد  یواحد خارج م ریبرآورد نموده که از توان مد نهیتومان هز ونیلیم 1۰۰برق مبلغ  عیشرکت توز 9۸سال  یجلسات تخصص

 یدر اقساط بلند مدت همراهآن  نهیدر هز فیواحد عالوه بر تخف ازیبرق مورد ن نیدر خصوص تام تانبرق اس عی: شرکت توزدیمقررگرد
 طرح بعمل آورد. یالزم را با مجر

از واحد و  یبخش یو بانک کشاورز دهیکامل نرس یبه مرحله بهره بردار سیاز بدو تاس یصفر اکبر یآقا وریط یکشتارگاه صنعت -3
انجام گرفته بالغ  یگذار هیشده و سرما زیروز کشور تجه  یتکنولوژ نیواحد مذکور به آخر نکهیا لیرا تملک نموده و به دل یبانک قیویا
از  انتیص یدر راستا ییقضا ماتیاستان وتصم یمقام عال ماتیتصم ازمندین اءیجهت اح نیگردد، بنابرا یتومان برآورد م اردیلیم 1۰بر 

 الزم را بعمل آورد. یریگیپ ی: سازمان جهاد کشاورزدیباشد فلذا مقرر گرد یانجام گرفته م یگذار هیسرما

 ازین یو بهساز اءیواحد راکد است و جهت اح نکهیقاسمزاده، با توجه به ا ریقد یمولد آقا یرأس ۵۰ یریدر خصوص پرورش گاو ش-4
شهرستان پارس آباد موضوع را  یجهاد کشاورز تی:  شرکت آب و فاضالب استان با محوردیمقرر گرد نیمبرم به انشعاب آب دارد بنابرا

 .دیمعمول نما االزم ر داتیو تمه یریگیپ

مستقر در  یگلخانه ا یطرح ها نکهیبا توجه به ا ،یو محمد جبار یقاسم جبار  انیآقا یفیو ص یخصوص طرح گلخانه سبز در-۵
: دیباشند، فلذا مقرر گرد یالزم از جمله گاز، قادر به کشت محصوالت در موعد مقرر نم  یرساختهایبه جهت نبود ز یشهرک گلخانه ا
رساندن گلخانه ها  یدر راستا ازیگاز مورد ن قیزمان ممکن نسبت به تزر نیعتریاستان در سر زو شرکت گا یاورزکش یشرکت شهرکها
 اقدام عاجل را بعمل آورند. یبه کشت فصل

طرح مذکور را با استفاده از آورده  یمجر نکهیبا توجه به ا ،یسرباز نیحس یآقا  تیریبه مد ینیبادام زم یدر خصوص طرح فرآور-6
تومان از محل بند الف  ونیلیم 16۰۰در گردش واحد به مبلغ  هیسرما نیجهت تام ینموده و جهاد کشاورز لیاحداث و تکم یخصش

امتناع  التیقبول ننموده و از پرداخت تسه نیطرح را بعنوان تضم تینموده و بانک عامل سند مالک یمعرف یبه بانک کشاورز ۵2ماده 
 الزم را بعمل آورند. یو اقدامات مقتض یریگیپ یاستاندار یامور اقتصاد یفتر هماهنگورزد. مقررشد موضوع توسط د یم

 مهرداد باباوند یخودرو( آقا رانیفلزات شکوفه موتور )ا یطرح  رنگ کار-۷

 یاز مکمل ها یکیفلزات بعنوان  یطرح رنگ کار  نکهیخودرو و نظر به ا رانیا  یندگیاز نما یبهره بردار  اتیبه آغاز عمل تی*  با عنا
موضوع توسط سازمان  دیاست مقرر گرد یبانک التیتسه ازمندیاز طرح مذکور ن یو بهره بردار لیخودرو بشمار آمده و جهت تکم رانیا

 الزم را بعمل آورد . یو اقدامات مقتض یریگیاستان پ تصنعت معدن و تجار

واحد درارتباط  با مشکالت  ریاهد، با امعان نظر به عرضحال مدش میبا برند کر یگوسفند یسنت یساز ریدر خصوص طرح کارگاه پن -۸
توسط  فرماندار ، شبکه بهداشت و درمان و جهاد  یدانیم دیبازد ی: طدیشبکه بهداشت و درمان شهرستان مقرر گرد یاز سو یجادیا

 الزم را معمول دارند. داتیو تمه یررسب کیموضوع از نزد یکشاورز

شهرستان،  انشاء و  یصنعت هیاز ناح یدانیم یدهایو بازد هایریگیپ رویشهرستان ، پ یصنعت هیناح یتهاساخ ریدر خصوص مشکل ز -9
خانه،  هیفاضالب و تصف یوآسفالت معابر شبکه جمع آور یساز ریارسال صورتجلسات مورد لزوم در ارتباط با رفع  نواقص از جمله ز

 لیاستان عالوه بر تکم یصنعت ی: شرکت شهرکها و نواحدینده است مقرر گردتاکنون  بال اقدام ما کهتلفن همراه  یعدم آنتن ده
اقدام الزم را بعمل  14۰۰دیتا قبل از ع  یصنعت هیمعابر ناح یینمودن طرح انتقال آب و روشنا یاتیفوق  نسبت به عمل  یرساختهایز

 آورد. 

طرح شرکت بهدام آرتا  یو معرف بتصوی به نظر پور، فرهاد بابک– اتیانواع لبن دیتول-مغان  رانیدر خصوص شرکت بهدام آرتا ج-1۰
، و  یبه بانک کشاورز ۵2یابت از محل بند الف ماده  هیتومان سرما اردیلیم ۸به مبلغ  اتیانواع لبن دیتول تیمغان با موضوع فعال رانیج
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در خصوص پرداخت  ی:  بانک کشاورزدیقرر گردامتناع م یبانک التیفاز از پرداخت تسه کیتنها از  یبهره بردار انهبانک عامل به به
 یو  فرماندار یاستاندار یامور اقتصاد یرا به دفتر هماهنگ جهیالزم را معمول داشته و نت یشده همراه یمصوب معرف التیتسه

 . دیشهرستان پارس آباد ارسال نما

 کیبه باالبودن حجم تردد و تراف تیسربند ، با عنا -دپارس آبا یدر ارتباط با قطعه اول پروژه چهار بانده نمودن محور مواصالت -11
 نیسبک و سنگ یتردد خودروها زانیم شیافزا یو از طرف یالخصوص در زمان برداشت محصوالت کشاورز یآالت عل نیماش نیسنگ

 یمحور مواصالت در چهاربانده نمودن عیو ضرورت تسر ریمس نیمنجر به فوت  در ا یجاده ا ادفاتتص یو آمار باال هیکشور همسا
 ریواقع در مس یفونهایس یمربوطه نسبت به اجرا مانکاریپ قیاستان  در اسرع وقت از طر یاداره کل راه و شهرساز دیمزبور،  مقرر گرد

 . دیفوق الذکر اقدام الزم را معمول نما

 نیمشگ یسربند تا سه راه یسه راه ریسربند)مس-پارس آباد یدر ارتباط با قطعه سوم پروژه چهاربانده نمودن محور مواصالت -12
مزبور اقدام  یخود واقع در محور ارتباط ساتیتثس ییدر اسرع وقت نسبت به جابجا ییاجرا یادارات و دستگاهها هیکل دیشهر(، مقرر گرد

 الزم را معمول دارند.

 ستیاز بروز مسائل و مشکالت ز یریخانه فاضالب پارس آباد)بلحاظ جلوگ هیپروژه تصف لیدر تکم عیبا توجه به ضرورت تسر -13
رود ارس و به تبع  هیخام فاضالب در مرداب واقع در حاش هیبه تخل تیها به رود ارس( و با عنا ندهیاز ورود پسابها و آال یناش یطیمح

و  هیور همسااعتراض کش  ،یطیمح ستیو ز یمشکالت بهداشت جادیموضوع عالوه بر ا نیبه رود ارس ، که ا اه ندهیآال نیا هیآن تخل
و  زاتیتجه دی: شرکت آب و فاضالب استان در اسرع وقت نسبت به خردیداشته است، مقرر گرد یدر پ زیساکن را ن یاعتراض اهال

 .دیاقدام الزم را معمول نما یآت الپروژه حداکثر تا هفته دولت س لیمربوطه و تکم ساتیتثس

استان و  یسوخت فرودگاه پارس آباد توسط شرکت فرودگاهها گاهیث ساختمان جااعتبار احدا نیو تثم یبه اعالم آمادگ تیبا عنا -14
شرکت نفت به  یمزبور و برآورد اعالم گاهیجا ازیمورد ن زاتیتجه دیاعتبار جهت خر نیبا توجه به توافقات بعمل آمده در ارتباط با تثم

 نیتحقق ا یبرا ژهیاعتبار و نیالزم را جهت تثم یها یریگ یاستان پ ی: شرکت فرودگاههادیمقرر گرد ال،یر اردیلیم 24۰حدود  زانیم
 . دیمعمول نما  یآت ای یسالجار یبرا یاستان اریمنابع در اخت ای یامر از وزارت راه و شهرساز

پارس واقع در غرب   یاز روستاها یاسالم آباد و مغانسر وتعداد یشهرها داریآب شرب پا نیساله تثم نیبه مشکالت چند تیبا عنا-1۵
گردد. لذا در  یم نیتثم ییروستا یخانه ها هیاسالم آباد و مغانسر از تصف یدر حال حاضر  آب شرب شهرها نکهیآباد و با توجه به ا

آب  نیشهرها ، مشکل تثم نیا یبرا داریآب شرب پا نیاسالم آباد و مغانسر، عالوه بر تثم یبه شهرها یبرسانپروژه آ  لیصورت تکم
: شرکت آب دیگردد، مقرر گرد یاضافه م زیشهرستان ن ییآب شرب روستا تیو به ظرف دهیحل و فصل گرد  زیستا نرو 2۵شرب حداقل 

خط انتقال آب شهر  لیمزبور ، نسبت به تکم یپروژه ها لیجهت تکم الیر اردیلیم 1۰۰اعتبار الزم به مبلغ  نیو فاضالب استان با تثم
اقدام الزم را معمول  یخط انتقال آب شهر اسالم آباد حداکثر تا هفته دولت سال آت لیتکم و یماه سال آت نیمغانسر حداکثر تا فرورد

 .دینما

شهرک  اچهیدر یستیو تور یگردشگر تینظر به ظرف ،یاهلل غفار تیآ دیشهرک شه اچهیدر یگذار هیدر خصوص طرح سرما -1۵
مقرر  هیساختها و اقدامات  اول ریز یجهت انجام برخ یگرو گردش یدست عی،صنا یفرهنگ راثیاداره کل م یاعتبار از سو صیوتخص
 الزم بعمل آورد. داتیتمه یآن به بخش خصوص یدر خصوص واگذار یو گردشگر یدست عی،صنایفرهنگ راثی: اداره کل مدیگرد

دود شدن آن در ابعاد ومح یو آموزش یو تره بار در حوزه مسکون وهیم دانیو تربار، با توجه به استقرار م وهیم دانیدر خصوص م-16
دانش آموزان و حجره  یای، اول نیساکن  یتیمحوطه موجبات نارضا یبرا یمسائل و مشکالت بهداشت جادیمتر مربع عالوه بر ا2۷۰۰

،  ی، راه و شهرساز ی، جهاد کشاورز یاستاندار ندهیبا حضور نما یجلسه تخصص ی: موضوع طدیمقرر گرد نیاست، بنابرا دهیداران گرد
 الزم معمول دارند داتیو تره بار تمه وهیم دانیدر خصوص برون رفت از مشکل م یو فرماندار یارشهرد
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 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
  تاریخ:
 ره:شما

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

رئیس سازمان مدیریت و  اردبیل استاندار 16/11/1399 6132۸1
 برنامه ریزی

 نیشهرستان نم یفرماندار

 دساور جلسه:
 نیمصوبات جلسه قبل ستاد در شهرستان نم یبررس-1

 نی( شهرستان نمیو معدن یت)صنعیدیتول یمشکالت طرح ها یبررس -2

 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 مان مذاکرات:
پروتکل  تیاستاندار محترم )با رعا استیجلسه و به ر یبا حضور اعضا 21/11/1399عصر روز سه شنبه مور   16جلسه راس ساعت 

 . دیوزارت بهداشت( برگزار گرد یبهداشت

دهه  داشتیمقدم و گرام ریاستان با عرض خ یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیرئ یقیشا یجلسه جناب آقا ابتدای در ✳
اقتصاد  یاز پروژه ها یاستان ضمن ارائه گزارش یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده ریمبارک فجر دستورات جلسه را قرائت نمودند. دب

 یدستگاه ها هیپروژه ها، از کل نیبه موقع از ا یو بهره بردار لیبر تکم دیتاک زی، و ن 1399 سالاستان در  دیو جهش تول یمقاومت
است( مرتبا توسط  دهیگرد پایوارد سامانه ن ییاجرا یپروژه ها )که توسط دستگاه ها نیا نکهیاستان خواستند: با توجه به ا ییاجرا
استان توسط دستگاه  دیو جهش تول یمقاومت اقتصاد یپروژه ها  ید گزارش اجرای. فلذا باردیگ یقرار م شیمورد پا یمرکز رخانهیدب
 شبردیپ کپارچهی)سامانه نظام پایپروژه ها به سامانه ن یکیزیف شرفتیاستان منعکس و اطالعات پ رخانهیبصورت مستمر به دب یمتول یها
 ( وارد گردد.   یاقتصاد مقاومت شیو پا

باالخص استاندار  زانیعز یو تشکر از حضور تمام ریو تقد مقدم  ریبا عرض خ ننمی شهرستان محترم فرماندار جلسه ادامه در✳
 دیدر شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جد یمصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یعدم اجرا ایاز اجرا  یمحترم، گزارش

 . نمودند انیرا ب یو معدن یصنعت یدیتول یواحدها ازیموردن التیسهت زیشهرستان و ن یپروژه ها

 لیهدف از تشک  ،یشکوهمند انقالب اسالم یروزیسالروز پ کیمهندس بهنامجو استاندار محترم با تبر یجناب آقا انپای در ✳
 یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده سیبه توسعه شهرستان ها دانستند. رئ دنیدر شهرستان ها را شتاب بخش یجلسات اقتصاد مقاومت

 هیظالمانه را تک یها میتنها راه مقابله با تحر ،یدر خصوص اقتصاد مقاومت یمقام معظم رهبر یغبالا یکل یها استیاستان با اشاره س
 میبا تالش و کوشش ت ،یاعتبار دیشد یها تیوجود محدود رغمیدانسته و افزودند: عل ینفت ریاز صادرات غ تیو حما یداخل دیبر تول
 میدواریشده که ام لیتبد یگذار هیو سرما یعمران یپروژه ها یاجرا یاتیلعم استان به کارگاه یشهرستان ها یاستان، تمام یتیریمد

 شاهد توسعه و تحول در سطح استان باشند. ک،ینزد ندهیاستان در آ زیمردم عز

پروژه ها و  دیمسائل و مشکالت جد زیو ن شیدر شهرستان پا یتک تک مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت ان،یدر پا 
 .دیاتخاذ گرد لیبه شرح ذ یماتیقرار گرفته و تصم یمورد بحث و بررس یو معدن یصنعت یدیتول یاحدهاو

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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 ماوبات:
 ۸۰ یکیزیف شرفتیگوسفند نژاد رومانوف و پ یواحد پرواربند یرأس 12۰۰ یطرح دامدار یو پشتکار مجر تیبا توجه به جد -1

 یاستان، سازمان نظام مهندس یو ستاد اقتصاد مقاومت یکشاورزجهاد  تیو مسئول یهماهنگ قیاز طر دیمقرر گرد ،یدرصد
تا در روند واردات گوسفند نژاد موصوف توسط  دیزمان ممکن اقدام نما نیعتریدر سر ینسبت به صدور پروانه بهره بردار یکشاورز
 گردد. لیطرح تسه یمجر

 نترنتیطرح و ضرورت حل مشکل ا لیتوجه به تکم کاغذ از سنگ( با دیسبز )واحد تول نیآرتا نم یدر خصوص مجموعه صنعت   -2
 اطالعات و ارتباطات استان موضوع حل و فصل گردد. یاداره کل فناور قیساعت از طر 4۸ظرف  دیافتتاح، مقرر گرد یمحل برا

 ید صنعتبه واح رانیخشه ح یدر روستا یمرسل یراکد آقا یواحد دامدار یو کاربر یپروانه بهره بردار لیلحاظ ضرورت تبد به -3
مقرر شد  دیبر فعال شدن واحد مذکور در صنف جد یاستاندار محترم مبن دیو پالستوفوم،با توجه به تثک ،خرپایفلز رچهیت دیتول

و صنعت و معدن و تجارت استان در اسرع وقت معمول  یسازمان جهاد کشاورز قیاز طر زمهمه جانبه و اقدام ال یها یهمکار
 گردد.

به  یبرا یمجر تیآرتا و جد مانیکارخانه س یقانع در روبرو یآقا کیالست دیتول یواحد صنعت ییاجرا اتیتوجه به شروع عمل با -4
سازمان  یریگیبا پ یاستان ربطیذ ییاجرا یدستگاهها قیهمه جانبه از طر یها ییمر رساندن طرح در اسرع وقت، مقرر شد همکار

 .دیصمت استان به عمل آ

 یسطح شهرستان از جمله واحد صنعت یصنعت یدر واحدها یکه موجب مشکالت ریمکرر برق اخ یها یتوجه به نوسانات و قطع با -5
 یموضوع و حل و فصل مشکل واحد صنعت تیریبرق مجدانه نسبت به مد یروین عیمقرر شد شرکت توز ده،یگرد جانیآهک آذربا

 .دیمذکور در اسرع وقت اقدام نما
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 ریاست جمهوری

 ودجه کشورسازمان برنامه م ب

 ریزی برنامهم  تیریسازمان مد

 لیاساان اردب

 ۲۴شماره  جلسه صورت

 مقاممای اساان اردبیلسااد راهبردی م مدیریت اتاااد 
  تاریخ:
 شماره:

 محل برگزاری جلسه دبیر جلسه ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

ت و رئیس سازمان مدیری اردبیل استاندار 16/12/1399 6۷۸92۰
 برنامه ریزی

شهرستان  یفرماندار
 مشگین شهر

 دساور جلسه:
 مشگین شهردر شهرستان  یمصوبات جلسه قبل ستاد اقتصاد مقاومت یبررس -1
 مشگین شهر( شهرستان یو معدن ی)صنعتیدیتول یمشکالت واحدها یبررس - 2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمود ها -3

 

 مان مذاکرات:
با حضور اعضای جلسه و به ریاست استاندار محترم )با رعایت پروتکل  16/12/1399عصر روز شنبه مور   16ت جلسه راس ساع 

 بهداشتی وزارت بهداشت( برگزار گردید. 

ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با عرض خیر مقدم و گرامیداشت دهه مبارک  در ✳

ورات جلسه را قرائت نمودند. دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان از کلیه دستگاه های اجرایی استان خواستند با توجه به فجر دست

، نسبت به تکمیل هفت پروژه اقتصاد مقاومتی استان اقدام نموده و عملکرد نهایی و اطالعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها را  1399اتمام سال 

 ( وارد نمایند.   یمقاومت اقتصاد شیپا و شبردیپ کپارچهی نظام سامانها)به سامانه نیپ

در ادامه جلسه فرماندار محترم شهرستان مشکین شهر با عرض خیر مقدم  و تقدیر و تشکر از حضور تمامی عزیزان باالخص استاندار ✳

مقاومتی در شهرستان ارائه و مسائل و مشکالت جدید  محترم، گزارشی از اجرا یا عدم اجرای مصوبات مربوط به جلسه قبل ستاد اقتصاد

  پروژه های شهرستان و نیز تسهیالت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی را بیان نمودند.

در پایان جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم، هدف از تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها را شتاب بخشیدن به  ✳

به پتانسیل های شهرستان مشکین شهر نسبت به تکمیل پروژه های در دست اجرای شهرستان با اشاره  ه شهرستان ها دانسته وتوسع

 حداکثر تا پایان دولت تدبیر و امید تاکید کردند.

 

 ماوبات:

عه شهرستان مقررگردید کلیه مصوبات باقیمانده و اجرانشده صورتجلسات قبلی اقتصادمقاومتی استان بامحوریت توس -1

سازمان مدیریت و برنامه  23/11/9۸   6۷۷1۸1موضوع نامه شماره  1۸/11/9۸مشگین شهر خصوصاً صورتجلسه مورخه 

 ریزی استان اردبیل توسط ادارات و دستگاههای اجرایی ذیربط مورد عمل واقع شوند.

جدی توسط نماینده محترم باعنایت به ضرورت و اهمیت طرح های آبرسانی مشگین شهر مقررگردید پیگیریهای  -2

پروژه مذکور که درالیحه تقدیمی بودجه  13۰۷۰۰2۰۷2درکمیسیون تلفیق و مجلس جهت افزایش ردیف ملی شماره 

میلیارد تومان مورد 1۵میلیارد تومان رسیده ، انجام گیرد وکل مبلغ 1۰میلیارد تومان به  4دولت به مجلس از  14۰۰سال 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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 یندگان مجلس نیز به این پروژه اختصاص داده شود.نظر برای هرحوزه انتخابیه نما

باتوجه به افتتاح رسمی سداحمدبیگلو درسفرپرخیروبرکت سال قبل ریاست محترم جمهوری مقررگردید نواقصات فنی  -3

واجرایی سد وشبکه های اصلی و فرعی اراضی پایاب آن بشرح ذیل توسط آب منطقه ای وجهادکشاورزی و منابع طبیعی 

یکماه آینده انجام و نسبت به بهره برداری سریع توسط کشاورزان وباغداران عزیز و زحمتکش منتطقه وافزایش حداکثر تا 

 برابر اقدام الزم معمول گردد. ۵راندمان کشاورزی به میزان 

هکتار از اراضی ملی واقع درپایاب سداحمدبیگلو توسط  3۰۰حل و فصل مسایل ومشکالت موجود درحدود  -1-3

 ی اجرایی ذیربطدستگاهها

 2۰3۵رفع نواقصات فنی و اجرایی شبکه فرعی اراضی پایاب سد توسط جهادکشاورزی و بهره برداری سریع ازکل  -2-3

 .3و2و1هکتار واحدهای عمرانی 

پیگیری وحل مشکل ذیحسابی آب منطقه ای و تکمیل عملیات حفاظتی وامنیتی سداحمدبیگلو ازجمله فنس کشی  -3-3

 نصب و دروبین های پایش تصویری ، قایق موتوری و امکانات و تجهیزات غریق نجات و ...کامل مخزن سد، 

میلیارد ریال بصورت  6۰۰باعنایت به تامین اعتبار الزم برای شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد سبالن به میزان  -4

میلیارد تومان درمرحله اول 1۵داخت فاینانس ازطریق بانک توسعه تعاو مطابق مصوبات سفرریاست محترم جمهوری و پر

 مقررگردید پیگیری و اقدام جدی توسط آب منطقه ای استان جهت تکمیل و بهره برداری سریغ ازپروژه معمول گردد.

باتوجه به اینکه پروژه اجرای فاضالب مشگین شهر به لحاظ توسعه شهر و افزایش حجم عملیات شبکه هنوز به اتمام  -۵

نده مقررگردید پیگیریهای جدی ازطریق آب وفاضالب استان وشهرستان ، سازمان برنامه وبودجه و نرسیده ونیمه تمام ما

پروژه جلوگیری و  1۵۰3۰۰22۰6نماینده محترم انجام تاقبل ازتکمیل و بهره برداری کامل از حذف ردیف ملی شماره 

 اعتبار مورد نیاز تامین وکماکان پاداربماند.

میلیارد  12۵روستای تحت پوشش به میزان  2۰۰زم برای مجتمع آبرسانی سبالن بابیش از باعنایت به تامین اعتبار ال -6

ازطریق بانک صادرات و اهمیت و ضرورت اجرای پروژه به لحاظ مسائل  ۵6تومان ازمحل فاینانس داخلی ماده 

ل بمنظور طی مراحل ومشکالت عدیده ناشی از بحران کمبود آب وخشکسالی درمنطقه مقررگردید پیگیری و اقدام عاج

تشریفات قانونی وپرداخت اعتبارات مورد نظر ازطریق بانک عامل و برگزاری مناقصه وانتخاب پیمانکار و شروع عملیات 

 اجرایی حداکثر یکماه آینده معمول گردد.

انرژی  پیرو صورتجلسات قبلی و قول مساعد وزیرمحترم نیرو درجریان سفرریاست محترم جمهوری و معادن اموربرق و -۷

وزارت نیرو درجریان بازدید سالجاری مبنی برتکمیل و بهره برداری سریع از فازاول پروژه نیروگاه زمینی گرمایی و شروع 

مقررگردید پیگیری و اقدام جدی توسط شرکت توزیع نیروی  99کیلوولت مشگین شهر درسال  23۰عملیات اجرایی پست 

 م گیرد.برق استان و برق منطقه ای آذربایجان انجا

جدول طرحهای مطالعاتی و اجرایی شماره  4تختخوابی مشگین شهر درردیف  12۰باتوجه به اینکه پروژه بیمارستان جدید  -۸

قانون بودجه قرارگرفته مقررگردید پیگیریهای الزم پیرو دستورمساعد ریاست محترم سازمان برنامه وبودجه ۵۵۰۰۰۰ -1۰

معمول واقدام جدی جهت  14۰۰ملی و تامین اعتبار الزم دربودجه سال  کشور درسفر به استان بمنظور ایجاد ردیف

اخذمصوبه هیئت امناء فروش اراضی مازاد بیمارستان بمنظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز و تسریع درروند تکمیل و 

 گردد. بهره برداری ازاین پروژه توسط دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان معمول
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باعنایت به مسائل ومشکالت عدیده ناشی از کمبود امکانات و تجهیزات درمانی و بیمارستانی و جهت هدف حدود  -9

هزارنفری تامین اجتماعی وموقعیت ویژه جغرافیایی شهرستان و قرارگرفتن درمسیر ترانزیتی وگردشگری وقول مساعد ۷۰

م سازمان تامین اجتماعی درسفربه استان و شهرستان مقررگردید وزیرمحترم تعاون ، کارورفاه اجتماعی و ریاست محتر

پیگیریهای جدی توسط مدیریت محترم درمان تامین اجتماعی استان بمنظور احداث بیمارستان تامین اجتماعی 

 درشهرستان معمول و نتیجه تاجلسه بعدی گزارش شود.

درصد ساختمان  ۵۰پارک علم وفناوری استان و واگذاری  پیرو تفاهم نامه فیمابین استانداری ودانشگاه محقق اردبیلی و -1۰

میلیارد ریال از محل اعتبارات  معاونت علمی  4۰دانشکده کشاورزی مشگین شهر به پارک علم وفناوری و تخصیص 

وفناوری ریاست جمهوری بابت سهم پارک علم و فناوری و مابقی ازمحل اعتبارات استانی جهت تکمیل و بهره برداری 

از ساختمان نیمه تمام موجود مقررگردید پیگیری و اقدام جدی توسط استانداری و نماینده محترم ودانشگاه محقق سریع 

 اردبیلی و پارک علم وفناوری استان معمول و نتیجه تایکماه آینده اعالم گردد.

ومتی استان با محوریت ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقا23/11/9۸   6۷۷1۸1صورتجلسه ابالغی شماره  14پیرو بند  -11

توسعه شهرستان مشگین شهر و نظر به اینکه هیچگونه سهمیه ای از طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن برای این 

واحدی بنیاد مسکن 3۰۰شهرستان در نظر گرفته نشده بود مقرر گردید ضمن تسریع در شروع عملیات اجرایی 

کن استان و راه و شهرسازی به لحاظ درخواستهای زیاد مردم و واحدی مشارکتی پیگیری جدی توسط شورای مس2۰۰و

قیمت باالی زمین و مسکن در مشگین شهر و تبعات سوءاجتماعی ناشی از این قضیه در منطقه جهت اختصاص زمین 

 ۰واحد دیگر در سال آتی معمول گردد1۰۰۰برای حداقل 

انان جهت احداث ساختمتن کانون به مساحت حداقل با توجه به درخواست زمین کانون پرورشی فکری کودکان و نوجو -12

متر مربع به لحاظ نیاز ضروری و توسعه شهر و سوابق امر و مکاتبات انجام یافته با راه و شهرسازی استان مقرر ۵۰۰

گردید اقدام الزم در این خصوص معمول و اعتبار مورد نیاز توسط فرمانداری از محل اعتبارات استانی سهم شهرستان در 

 ۰تامین و ابالغ گردد 14۰۰سال 

با عنایت به تامین اعتبارات الزم جهت تکمیل ساختمان موزه باستان شناسی مشگین شهر از محل اعتبارات ملی و  -13

متمرکز میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان در جلسه مقرر گردید نسبت به تکمیل و بهره برداری کامل 

 ۰پوشش کامل سقف مجموعه باستانی شهر یئری تا سه ماه آینده اقدام الزم معمول گرددو 14۰۰موزه حداکثر تا تیرماه 

ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان و قول 23/11/9۸   6۷۷1۸1صورتجلسه ابالغی شماره  11پیرو بند  -14

سریع از پروژه چهار بانده مساعد مدیر کل محترم راه و شهرسازیی استان مقرر گردید نسبت به تکمیل و بهره برداری 

اقدام و تمهیدات الزم جهت شروع عملیات اجرایی ادامه مسیر 14۰۰مشگین شهر تا پایان فصل کاری سال-اردبیل

 ۰مشگین شهر بطرف اهر و تبریز معمول گردد

ندن پروژه های با توجه به تغییر و تحوالت انجام شده در حوزه راههای محوری و فرعی و روستایی و راکد و نیمه تمام ما -1۵

مهم شهرستان از جمله راههای محوری و گردشگری مشگین شهر به سمت موئیل و قینرجه و الهرود بطرف شابیل و 

قوتورسویی مقرر گردید بوروکراسی و تشریفات اداری الزم قبل از شروع فصل کاری معمول و از سال آینده ادامه عملیات 

 ۰حمل و نقل جاده ای استان انجام گیرداجرایی پروژه های مذکور توسط راهداری و 

با عنایت به اتمام مراحل اکتشاف و بهره برداری از دو پهنه مهم معدنی نیاز دوست بیگلو و پیرو صورتجلسات و مکاتبات  -16
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انجام شده مقرر گردید پیگیری و اقدام جدی توسط سازمان صمت استان جهت شروع عملیات اجرایی احداث کارخانه 

معدن مس و مولیبدن و طالی دوست بیگلو توسط شرکت جلگه های آسمانی و مسایل و مشکالت فیما بین کنسانتره در 

 ۰شرکت عمراکود در معدن مس و مولیبدن نیاز حداکثر تا یکماه آینده معمول گردد

کیل و پیرو مکاتبات و صورتجلسات قبلی مقرر گردید اولین جلسه شورای معادن استان در حضور استاندار محترم تش -1۷

نسبت به تعیین و تکلیف معدن هماتیت موئیل و شرکت توانگران سهند اقدام و مذاکرات الزم با شرکت سرمایه گذاری 

 ۰شاهد جهت فرآوری و ایجاد کارخانه انجام گیرد

 مقرر گردید مجموعه شورای اسالمی شهر و شهرداری مشگین شهر نسبت به انتقال ترمینال و میدان میوه و تره بار به -1۸

خارج از شهر به منظور حل مشکل ترافیگ در میدان جانبازان و از طرفی ایجاد اشتغال و رونق تولید در منطقه حداکثر تا 

 ۰سه ماه آینده اقدام نمایند

با توجه به سوابق امر و مکاتبات و صورتجلسات انجام شده و رفع نواقص فنی و بهداشتی کشتارگاه شهرداری و توسعه و  -19

شارکت بخش خصوصی و اتحادیه قصابان مشگین شهر و میزان کشتار زیاد بیش از ظرفیت کشتارگاه دام و تجهیز آن با م

طیور سیمرغ و آمار بسیار زیاد کشتار غیر مجاز در مشگین شهرو محورهای اصلی و گردشگری قصابه،احمد آبادو مزعه 

ر کل دامپزشکی استان در حضور معاونت ضمن جلسه مشترک فرماندار ،شهردار و مدی ۰۰۰۰خلف و همچنین الهرود و

محترم سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری مساعدت الزم از طریق کمیته ساماندهی کشتارگاههای استان معمول تا از 

 ۰هر گونه ضرر و زیان مادی به شهرداری و بیت المال و تبعات سوءاجتماعی در منطقه جلوگیری شود

ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان، مقرر گردید 23/11/9۸   6۷۷1۸1ماره صورتجلسه ابالغی ش 21پیرو بند  -2۰

معمول 14۰۰تغییر و تحوالت الزم جهت بهره برداری از سینما و فرهنگسرای مشگین شهر توسط شهرداری در سال 

 ۰گردد

مقاومتی استان، مقرر گردید ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد 23/11/9۸   6۷۷1۸1صورتجلسه ابالغی شماره ۷پیرو بند  -21

هکتاری ناحیه صنعتی رضی توسط راه و شهرسازی و شرکت شهرکهای صنعتی 49نسبت به حل مشکل واگذاری زمین 

 ۰اقدام و تامین آب مورد نیاز از سد سبالن پیگیری و حداکثر تا یکماه آینده تعیین تکلیف گردد

منطقه ای استان تهیه و جهت ارتقای سطح خدمت رسانی به  مقرر گردید یک دستگاه خودروی ریچ دو کابین توسط آب -22

 ۰مردم منطقه تحویل امور آب شهرستان گردد

در کمسیون تلفیقی مجلس شورای اسالمی در حال بررسی و تصویب می باشد مقرر  14۰۰با عنایت به اینکه بودجه سال  -23

دیف ملی موجود شهرستان و همچنین ایجاد ردیف گردید رایزنی های الزم توسط نماینده محترم برای افزایش اعتبارات ر

تختخوابی مشگین  12۰های ملی جدید برای طرحها و پروژه های مهم و زیر بنایی از جمله،بیمارستان جدید

شهر،بیمارستان تامین اجتماعی ،سد اهل ایمان،مجتمع آبرسانی سبالن،راههای محوری و گردشگری مشگین شهر به 

ود به طرف شابیل و قوتورسویی،بیجق،آق درق،فرهنگ و یوسف خانکندی،قوشه،امیرکندی و سمت موئیل و قینرجه،الهر

  ۰کنجوبه معمول گردد–مشیران 

برای راه اندازی کارخانه کاغذ سازی آقای حسن صادقی، مقرر گردید دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری طرح  -24

 ر گردش به یکی از بانک های عامل استان معرفی نماید.میلیارد ریال سرمایه د ۵۰مذکور را برای دریافت مبلغ 



 

 
 :دومفصل 
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 : تحلیل عملکرد استان در بخش اشتغال )پنجره واحد اشتغال(اولبخش 

 ماهبه تفکیک  -۱۳۹۹ی اجرایی اساان در سال ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 تعداد اشاغال محقق شده ماه

 2463 فروردین

 2314 اردیبهشت

 2۵3۰ خرداد

 1۷22 تیر

 19۵6 مرداد

 1۵11 شهریور

 2۵2۵ مهر

 1۵92 آبان

 ۷6۷ آذر

 44۰ دی

 4۷3 بهمن

 2۷۷ اسفند

 ۱۸5۷۰ جمع

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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 به تفکیک جنسیت -۱۳۹۹ی اجرایی اساان در سال ها دساگاهسط آمارهای اشاغال ثبت شده تو
 

 مرد زن مجموع

۱۸5۷۰ 6۰۲۲ ۱۲5۴۸ 

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ

 

 فعالیت اتااادیبه تفکیک  -۱۳۹۹ی اجرایی اساان در سال ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 کشامرزی خدمات صنعت مجموع

۱۸5۷۰ ۷۱۸۳ 6۱۸۳ 5۲۰۴ 
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 ۱۳۹۹ در سالی اجرایی اساان ها دساگاهتوسط آمارهای اشاغال ثبت شده 

 ی اجرایی اساانها دساگاهبه تفکیک  -
 

 تحققدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۷۷ 241 31۰ اداره ورزش و جوانان

 ۷3 39 ۵3 ای حرفهسازمان فنی و 

 ۵2 34 6۵ اردبیلیه محقق دانشگا

 ۰ ۰ ۵ اداره کل پست

 1۰۰ 1۵ 1۵ دامپزشکی

 124 ۵43 423 راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ 4 حج و زیارت

 ۸۵ 1۷ 2۰ یبت احوال

 1۵ 9 6۰ منابع طبیعی

 69 ۷4 1۰6 توزیع نیروی برق

 9۵ 23 24 جهاد دانشگاهی

 49 223 4۵1 امور عشایر

 9۸ 126 129 شیالت

 14۷ 962 6۵2 و گردشگری دستی صنایعرهنگی، میراث ف

 ۷۵ ۷96۰ 1۰۵64 صنعت، معدن و تجارت

 ۸4 1113 1316 دانشگاه علوم پزشکی

 93 1۸۷2 2۰۰۵ کمیته امداد

 1۵۸ 111 ۷۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 6۵ 2۵ 3۸ ای منطقهآب 

 ۸۵ 3۷۸۵ 4421 جهاد کشاورزی

 ۵۸ 6۷۰ 114۰ آموزش و پرورش

 ۷۸ ۵۵3 ۷۰4 بهزیستی

 31 134 426 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ 4۵ اداره زندان ها

 ۰ 41 ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۸۰ 1۸۵۷۰ 23۰46 جمع

  : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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 ۱۳۹۹ی اجرایی اساان در سال ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 شهرساانبه تفکیک  -

 
 کد

 شهر
 شهرساان

 تعهد اشاغال

 مطابق با برنامه اشاغال 

 اشاغال

 محقق شده 
 تحققدرصد 

 ۵2 ۵96۰ 114۸۸ اردبیل 24۰1

 12۰ 1۷۸۸ 14۸9 بیله سوار 24۰2

 1۸1 13۵۸ ۷3۸ خلخال 24۰3

 ۸3 19۸6 2393 شهر مشکین 24۰4

 116 1۸2۷ 1۵۷۰ گرمی 24۰۵

 2۰۰ 32۰9 16۰3 آباد پارس 24۰6

 123 4۸4 392 کویر 24۰۷

 3۵ ۸۵۷ 24۷2 نمین 24۰۸

 1۰3 ۵۰2 4۸6 نیر 24۰9

 14۷ 6۰9 41۵ سرعین 241۰

 درصد ۸۰ ۱۸5۷۰ ۲۳۰۴6 جمع
 

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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 ۱۳۹۹در سال شهرساان اردبیل ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 

 عهد شدهتعداد شغل ت دساگاه اجرایی
تعداد شغل محقق 

 شده
 حققتدرصد 

 64 2۰1 31۰ اداره ورزش و جوانان

 1۵۸ 19 12 ای حرفهسازمان فنی و 

 ۵2 34 6۵ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۵ اداره کل پست

 12۵ ۵ 4 دامپزشکی

 ۸6 344 4۰۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ 2 حج و زیارت

 1۰۰ 6 6 یبت احوال

 4 2 42 منابع طبیعی

 24 19 ۷9 توزیع نیروی برق

 1۰۰ 2۰ 2۰ جهاد دانشگاهی

 ۰ ۰ ۰ امور عشایر

 43 16 3۷ شیالت

 19۰ 19۸ 1۰4 و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 3۸ 29۸۷ ۷۸21 صنعت، معدن و تجارت

 ۸1 461 ۵66 دانشگاه علوم پزشکی

 1۰1 6۵۵ 64۸ کمیته امداد

 ۸۸ 62 ۷۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۰ ۰ ۰ ای منطقهآب 

 1۰2 ۵1۵ ۵۰3 جهاد کشاورزی

 ۵۰ 1۷۰ 339 آموزش و پرورش

 ۵۸ 119 2۰2 بهزیستی

 46 96 2۰۸ بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ 4۵ اداره زندان ها

 ۰ 41 ۰ پارک علم و فناوری

 درصد 5۲ 5۹6۰ ۱۱۴۸۸ جمع

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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 ۱۳۹۹در سال شهرساان بیله سوار ی اجرایی ها دساگاهرهای اشاغال ثبت شده توسط آما

 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ ۰ ۰ اداره ورزش و جوانان

 4۰ 4 1۰ ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 33 1 3 دامپزشکی

 44 ۸ 1۸ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ ۰ یبت احوال

 ۰ ۰ ۰ منابع طبیعی

 ۵۰ 1 2 توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 9 11 121 امور عشایر

 ۰ ۰ ۰ شیالت

 2۷2 49 1۸ و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 1۷26 32۸ 19 صنعت، معدن و تجارت

 ۸4 ۵۸ 69 پزشکیدانشگاه علوم 

 1۰6 ۸۰ ۷۵ کمیته امداد

 ۰ ۰ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 1۰۰ 1۰ 1۰ ای منطقهآب 

 113 113۵ 1۰۰4 جهاد کشاورزی

 ۵3 3۵ 6۵ آموزش و پرورش

 1۰9 6۸ 62 بهزیستی

 ۰ ۰ 13 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۱۲۰ ۱۷۸۸ ۱۴۸۹ جمع

 : برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ
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 ۱۳۹۹در سال  آباد پارسشهرساان ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 

 

 حققترصد د تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ 1۵ ۰ اداره ورزش و جوانان

 1۰۰ 6 6 ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 66 2 3 دامپزشکی

 ۰ 44 ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ ۰ یبت احوال

 4۵ ۵ 11 منابع طبیعی

 1۸3 11 6 توزیع نیروی برق

 1۰۰ 1 1 جهاد دانشگاهی

 1۰۵ 1۵۸ 1۵۰ امور عشایر

 2۰۰ 1۰ ۵ شیالت

 1۸۰ ۸1 4۵ و گردشگری دستی نایعصمیراث فرهنگی، 

 434۵ 1۵21 3۵ صنعت، معدن و تجارت

 6۰ 199 329 دانشگاه علوم پزشکی

 ۵۷ 94 164 کمیته امداد

 ۰ 1۰ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۰ ۰ 1۰ ای منطقهآب 

 1۵۵ ۷۵9 4۸۸ جهاد کشاورزی

 ۸3 1۷۷ 211 آموزش و پرورش

 116 114 9۸ بهزیستی

 4 2 41 ایثارگران بنیاد شهید و امور

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۲۰۰ ۳۲۰۹ ۱6۰۳ جمع

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹۹در سال شهرساان خلخال ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
 

 

 حققتدرصد  محقق شدهتعداد شغل  تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ ۸ ۰ اداره ورزش و جوانان

 1۰۰ 3 3 ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۰ ۰ ۰ دامپزشکی

 ۰ 4۷ ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ 2 یبت احوال

 ۰ ۰ ۰ منابع طبیعی

 4۰۰ 4 1 توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ شگاهیجهاد دان

 ۰ ۰ ۰ امور عشایر

 ۰ 1۰ ۰ شیالت

 166 93 ۵6 و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 ۰ ۵2۸ ۰ صنعت، معدن و تجارت

 ۰ 21 ۰ دانشگاه علوم پزشکی

 1۰4 34۸ 333 کمیته امداد

 ۰ 3 ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۰ ۰ ۰ ای منطقهآب 

 ۸9 13۰ 146 جهاد کشاورزی

 11۸ 1۰2 ۸6 آموزش و پرورش

 ۷3 4۸ 6۵ بهزیستی

 2۸ 13 46 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۱۸۱ ۱۳5۸ ۷۳۸ جمع
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 ۱۳۹۹در سال شهرساان سرعین ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ ۰ ۰ اداره ورزش و جوانان

 16 1 6 ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۰ ۰ ۰ دامپزشکی

 ۰ ۰ ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ ۰ یبت احوال

 ۰ ۰ ۰ طبیعی منابع

 13۵۰ 2۷ 2 توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 ۰ ۰ ۰ امور عشایر

 33 2 6 شیالت

 1۰۷ 122 114 و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 42۷ 23۵ ۵۵ صنعت، معدن و تجارت

 144 36 2۵ دانشگاه علوم پزشکی

 31 ۵ 16 کمیته امداد

 ۰ ۰ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۰ ۰ ۰ ای نطقهمآب 

 1۰۷ 133 124 جهاد کشاورزی

 ۸2 2۸ 34 آموزش و پرورش

 ۵4 1۸ 33 بهزیستی

 ۰ 2 ۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۱۴۷ 6۰۹ ۴۱5 جمع

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹۹در سال شهرساان کوثر ی اجرایی ها دساگاهده توسط آمارهای اشاغال ثبت ش
 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ 1 ۰ اداره ورزش و جوانان

 1۰۰ 3 3 ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۰ ۰ 1 دامپزشکی

 62۰ 31 ۵ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 1۵۰ 3 2 یبت احوال

 ۰ 2 ۰ منابع طبیعی

 1۰۰ 3 3 توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 ۰ ۰ ۰ امور عشایر

 44 1۵ 34 شیالت

 141 1۷ 12 و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 3۵6 1۰۷ 3۰ صنعت، معدن و تجارت

 13۰ 4۷ 36 دانشگاه علوم پزشکی

 11۰ ۷3 66 ته امدادکمی

 ۰ ۰ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۵۰ 3 6 ای منطقهآب 

 1۰6 14۰ 131 جهاد کشاورزی

 41 1۵ 36 آموزش و پرورش

 94 1۸ 19 بهزیستی

 ۷۵ 6 ۸ بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۱۲۳ ۴۸۴ ۳۹۲ جمع

 ز سامانه پنجره واحد اشتغال استانمثخذ: برگرفته ا
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 ۱۳۹۹در سال شهرساان گرمی ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ 3 ۰ اداره ورزش و جوانان

 33 2 6 ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ ره کل پستادا

 ۵۰ 1 2 دامپزشکی

 ۰ 3۰ ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ ۰ یبت احوال

 ۰ ۰ 1 منابع طبیعی

 1۰۰ 3 3 توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 ۵4 ۵4 1۰۰ امور عشایر

 414 29 ۷ شیالت

 134 63 4۷ و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 1۸۷ ۸44 4۵۰ و تجارت صنعت، معدن

 142 11۸ ۸3 دانشگاه علوم پزشکی

 12۷ 2۷2 214 کمیته امداد

 ۰ ۰ ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 1۰۰ ۷ ۷ ای منطقهآب 

 64 2۸۵ 44۰ جهاد کشاورزی

 ۷3 63 ۸6 آموزش و پرورش

 61 ۵1 ۸3 بهزیستی

 4 2 41 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ علم و فناوری پارک

 درصد ۱۱6 ۱۸۲۷ ۱5۷۰ جمع

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹۹در سال  شهر مشکینشهرساان ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ ۷ ۰ اداره ورزش و جوانان

 ۰ ۰ 4 ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۵۰۰ ۵ 1 دامپزشکی

 ۰ ۰ ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ 4 یبت احوال

 ۰ ۰ 6 منابع طبیعی

 2۸ 2 ۷ توزیع نیروی برق

 66 2 3 جهاد دانشگاهی

 ۰ ۰ ۸۰ امور عشایر

 93 29 31 شیالت

 1۸۸ 234 124 و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 ۸۸ 9۵۷ 1۰۸۵ صنعت، معدن و تجارت

 ۸4 1۰6 126 دانشگاه علوم پزشکی

 ۷۰ 229 326 کمیته امداد

 ۰ 32 ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 1۰۰ ۵ ۵ ای منطقهآب 

 ۸۵ 266 312 جهاد کشاورزی

 2۰ 33 161 آموزش و پرورش

 94 6۸ ۷2 بهزیستی

 2 1 46 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۸۳ ۱۹۸6 ۲۳۹۳ جمع

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹۹در سال شهرساان نمین ی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده عهد شدهتعداد شغل ت دساگاه اجرایی

 ۰ 6 ۰ اداره ورزش و جوانان

 33 1 3 ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۰ 1 ۰ دامپزشکی

 ۰ 19 ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ 2 حج و زیارت

 2۰۰ ۸ 4 یبت احوال

 ۰ ۰ ۰ منابع طبیعی

 1۰۰ 2 2 قتوزیع نیروی بر

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 ۰ ۰ ۰ امور عشایر

 44 4 9 شیالت

 66 ۷2 1۰9 و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 2۷ 2۷1 993 صنعت، معدن و تجارت

 ۸6 ۵۷ 66 دانشگاه علوم پزشکی

 66 ۸2 124 کمیته امداد

 ۰ 3 ۰ فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۰ ۰ ۰ ای منطقهآب 

 2۵ 2۵۸ 1۰2۰ جهاد کشاورزی

 4۷ 42 ۸۸ آموزش و پرورش

 ۷۰ 2۸ 4۰ بهزیستی

 2۵ 3 12 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۳5 ۸5۷ ۲۴۷۲ جمع

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 ۱۳۹۹در سال رساان نیر شهی اجرایی ها دساگاهآمارهای اشاغال ثبت شده توسط 
 

 حققتدرصد  تعداد شغل محقق شده تعداد شغل تعهد شده دساگاه اجرایی

 ۰ ۰ ۰ اداره ورزش و جوانان

 ۰ ۰ ۰ ای حرفهسازمان فنی و 

 ۰ ۰ ۰ اردبیلیدانشگاه محقق 

 ۰ ۰ ۰ اداره کل پست

 ۰ ۰ 1 دامپزشکی

 ۰ 24 ۰ راهداری و حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ حج و زیارت

 ۰ ۰ 2 حوالیبت ا

 ۰ ۰ ۰ منابع طبیعی

 2۰۰ 2 1 توزیع نیروی برق

 ۰ ۰ ۰ جهاد دانشگاهی

 ۰ ۰ ۰ امور عشایر

 ۰ 11 ۰ شیالت

 139 32 23 و گردشگری دستی صنایعمیراث فرهنگی، 

 2۵2 192 ۷6 صنعت، معدن و تجارت

 62 1۰ 16 دانشگاه علوم پزشکی

 ۸۷ 34 39 کمیته امداد

 ۰ 1 ۰ یفرهنگ و ارشاد اسالم

 ۰ ۰ ۰ ای منطقهآب 

 64 164 2۵3 جهاد کشاورزی

 14 ۵ 34 آموزش و پرورش

 6۰ 1۸ 3۰ بهزیستی

 ۸1 9 11 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۰ ۰ ۰ اداره زندان ها

 ۰ ۰ ۰ پارک علم و فناوری

 درصد ۱۰۳ 5۰۲ ۴۸6 جمع

 مثخذ: برگرفته از سامانه پنجره واحد اشتغال استان
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 یگذار هیاشتغال و سرما ،یكارگروه اقتصادگزارش ساالنه و تحلیل عملکرد : مدو بخش

مصوبه داشته است  ۸۷دستور جلسه و  2۷، 1399جلسه در سال  ۸با برگزاری  یگذار هیاشتغال و سرما ،یکارگروه اقتصاد
 ها اجرایی شده است. که همه آن

 

 
 1399در سال  یگذار هیاشتغال و سرما ،یكارگروه اقتصادگزارش ساالنه 

ف
ردی

  

تاریخ برگزاری 

 جلسه

 رتعداد دستو

 جلسه

 وضعیت مصوبات

 تعداد مصوبات اجرا شده تعداد مصوبات

1 6/3/99 6 22 22 

2 22/3/99 3 18 18 

3 27/3/99 2 6 6 

4 7/4/99 2 7 7 

5 12/4/99 2 7 7 

6 11/5/99 4 7 7 

7 10/6/99 3 5 5 

8 6/8/99 5 15 15 

 87 87 27 وعمجم
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 یگذار هیاشتغال و سرما ،یكارگروه اقتصادصورتجلسه های 

 
 یجمهور استیر

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

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یكارگروه اقتصاد

 حل برگزاری جلسهم ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 6/3/99 1

 دستور جلسه:

اشتغال  یکارگروه تخصص ریتوسط دب 9۸سال  یجذب اعتبارات مشاغل خانگ تیوضع نیگزارش آخر-1
 استان 

اشتغال  یکارگروه تخصص ریتوسط دب یریو عشا ییروستا داریاشتغال پا التیتسه تیوضع نیگزارش آخر-2
 استان 

محترم  استیو سفر ر 9۷قانون بودجه سال  1۸عملکرد بند الف تبصره  نیعامل از آخر یگزارش بانکها-3
 به استان  یجمهور

اشتغال وزارت تعاون کارورفاه  یعال یشورا رخانهیدب سیرئ 23/2/99مور   2۵1۷۸طرح نامه شماره -4
 در سامانه مذکور  دیجد نیغلمجدد سامانه رصد و یبت اطالعات شا تیدر رابطه با فعال یاجتماع

و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه  ینیمعاون محترم توسعه کارآفر 1۷/2/99مور   212۰۸طرح نامه شماره -۵
 فعال بازار کار  یها استیس یریگیدر رابطه با پ یاجتماع

 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-6

 متن مذاكرات:

 جلسه: مصوبات

ضمانت در استان( جهت حضور در  یصندوق ها یندگیشرکت پژوهشگران فن گستر )نمااز  دیمقرر گرد-1
 .دیاشتغال استان دعوت به عمل آ یجلسات کارگروه تخصص

عامل هر گونه عملکرد حوزه  یو بانکها ییاجرا یدستگاهها دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیبا عنا-2
 .ندینما یاشتغال به صورت منظم و مرتب اطالع رسانو  یگذار هیسرما د،یرا در بخش تول شیخو
 شرفتیاستان براساس پ یگذار هیاشتغال و سرما جادیا دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیبا عنا-3
روز( در دستور جلسات کارگروه قرار گرفته و  1۵پروژه )کنترل پروژه( به صورت مستمر )هر  یکیزیف

 .ندیرائه گزارش اقدام نمانسبت به ا ییاجرا یدستگاهها
استان توسط  یاقتصاد یدر حال احداث بر شاخص ها یو نقش پروژه ها لیوتحل هیتجز دیمقرر گرد-4
 گزارش گردد. انیدر م کیدر جلسات کارگروه به صورت  ییو دارا یسازمان امور اقتصاد سیرئ
 لیتعد شنهادین در رابطه با پاستا یشعب بانک کشاورز تیریمد 3/3/99مور   ۷۰۵/23/92نامه شماره -۵

اشتغال  التیتورات، استفاده کنندگان از تسه یرجب دیو سع یرسول گوهر انیآقا یطرحها هیسطوح اول
موضوع با  دیگرد ررطرح گلخانه در شهرستان پارس آباد مطرح و مق یاجرا یبرا یریو عشا ییروستا داریپا
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 ماتیاشتغال استان مطرح تصم یفن تهیجلسه کماستان در  یسازمان جهاد کشاورز یارائه نظر تخصص
 اتخاذ گردد. یمقتض

 وانید رادیاستان در رابطه با ا یشعب بانک کشاورز تیریمد 1۷/2/99مور   446/23/92نامه شماره -6
از لحاظ محل  ریآب ن یمستقر در شهرک تخصص یطرحها ریسبالن و سا رآبیمحاسبات استان به طرح س

جلسه  نیوزدهمدر روستا واقع شده و موضوع در ن ریمحل شهرک آب ن نکهیوجه به اطرح مطرح و با ت یاجرا
بانک  یبر آمادگ یاشتغال استان مطرح و به استناد مورد مصوبه مذکور مبن یکارگروه تخصص ۷/۷/9۷مور  

جهت  یبانک کشاورز یمرکز تیریمد 1/۷/9۷مور 4۷۰9/4۰2/۷3عامل با در نظر قرار دادن نامه شماره 
و  ستیب کین مصوبه بند یمستقر در شهرک مذکور و هم چن یآب معدن یبر طرحها التیاخت تسهپرد
در شهرک  یآب معدن یطرحها نکهیدرخصوص ا دیو رفع موانع تول لیستادتسه 14/9/9۷جلسه مور   نینهم

 یااسالم آباد واقع شده که با لحاظ مدارک و مستندات و مصوبات مذکور طرحه یدر روستا رین یتخصص
بانک عامل  دیاستاندار محترم مقرر گرد دییبه تا تیشده اند لذا با عنا یمربوطه مصوب و به بانک عامل معرف

اقدام و  یریوعشا ییروستا داریحوزه مربوطه از محل منابع اشتغال پا هالتی( نسبت به پرداخت تسی)کشاورز
 .ندیکارگروه اعالم نما رخانهیو دب یرا به استاندار جهینت
 یشناور استان برا هیسهم یریگیسازمان صنعت،معدن و تجارت استان نسبت به پ سیرئ دیقرر گردم-۷

را در اسرع وقت  جهیوزارت متبوع اقدام و نت قیاز طر 1۸مشخص از محل اعتبارات بند الف تبصره  یطرحها
 .ندیکارگروه اعالم نما رخانهیو دب یبه استاندار

و  یدست عیصنا یفرهنگ راثیزه صنعت معدن وتجارت و مشده حو یمعرف یطرحها دیمقرر گرد-۸
به  ییاجرا یدستگاهها یعامل با همکار یبانکها یاز سو 1۸از محل اعتبارات بند الف تبصره  یگردشگر
 باراعت نیجهت تام دییتا در صورت تا دهیگرد هیاول یبررس التیاز لحاظ پرداخت تسه یررسمیصورت غ
 مذکور اقدام شود. یطرحها

طرح  ۵از  شیب نکهیبر ا یمبن یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل م ریتوجه به گزارش مد با-9
 یبه بانکها یو در مرحله معرف بیتصو 1۸وزارت متبوع از محل بند الف تبصره  یفن تهیحوزه مربوطه در کم

به بانک  یهت معرفج وعموض یریگینسبت به پ 1۰/3/99تا روز شنبه مور   دیباشند لذا مقرر گرد یعامل م
 .ندیعامل و ابالغ به استان اقدام نما

شعب پست بانک استان نسبت به جذب کامل  تیریمد دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیبا عنا-1۰
کارگروه  رخانهیو به دب یرا به استاندار جهیاقدام و نت ندهیتا هفته آ 1۸بند الف تبصره  یصیتخص التیتسه

 .ندیاعالم نما
 یصی% اعتبارات تخص۸۷بر پرداخت  یشعب بانک توسعه تعاون مبن تیریمد ندهیبا توجه به گزارش نما-11

 رخانهیو دب یرا به استاندار جهیاعتبارات اقدام و نت ماندهینسبت به جذب باق دیمقرر گرد 1۸بند الف تبصره 
 .ندیکارگروه اعالم نما

مربوط به  1۸و صنعت و معدن از محل تبصره  شده به بانک تجارت یمعرف یطرحها دیمقرر گرد-12
و به استاندار  یریگیپ یاستاندار یامور اقتصاد یمعاون هماهنگ یاز سو ژهیشهرستان خلخال به صورت و

 محترم گزارش گردد.
از  1۸در گردش از محل بند الف تبصره  هیسرما ازمندین یطرحها دیجد ستیظرف دو روز ل دیمقرر گرد-13



 تی استان اردبیلستاد اقتصاد مقاوم   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

89 

رابطه مقرر شده  نیکه درا ندیت، معدن وتجارت استان احصاء و به بانک سپه ارسال نماسازمان صنع یسو
را  جهیو نت عیتسر التیساله در جهت پرداخت تسه کیبانک عامل با شرط بازپرداخت اقساط شش ماهه و 

 .ندیکارگروه اعالم نما رخانهیو دب یبه استاندار
کامل و با  تیباجد 1۸بند الف تبصره  التیداخت تسهعامل در جهت پر یبانک ها هیکل دیمقرر گرد-14

 .ندیکارگروه اعالم نما رخانهیو دب یرا به استاندار جهیاقدام و نت ییاجرا یتنگاتنگ دستگاهها یهمکار
 صیو تخص نینسبت به تام 1۸اعتبار درحوزه بند الف تبصره  یدارا ییاجرا یدستگاهها دیمقرر گرد-1۵

 .ندیعامل اعالم نما یرا به بانکها جهیه مربوطه اقدام ونتحوز یطرحها ارانهیاعتبار 
مسائل و  یبحث پنجره واحد اشتغال باموضوع بررس دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیبا عنا-16

 و گزارش گردد. یریگیدر هر جلسه پ ییاجرا یمختلف با گزارش دستگاهها یمشکالت و عملکرد حوزه ها
مجدد سامانه  تیاشتغال در رابطه با فعال یعالیشوار رخانهیدب سیرئ 23/2/99ور  م 2۵1۷۸نامه شماره -1۷

 : دیرصد اشتغال مطرح و مقرر گرد
 یدر سطح شهرستان و استان جهت اختصاص کد کاربر ندهینما ینسبت به معرف ییاجرا یدستگاهها-1۷-1
 .ندیم نماکارگروه اقدا رخانهیدرسامانه مذکور به دب نییبت اطالعات شاغل یبرا
 یجداول مربوط به تعهد دستگاه به صورت بخش لینسبت به تکم ییاجرا یدستگاهها دیمقرر گرد-1۷-2
را جهت یبت در سامانه رصد به  جهیاقدام و نت یوستیمطابق جدول پ ی، گانه و شهرستان12سه گانه  یها

 . ندیکارگروه ارسال نما رخانهیو دب یاستاندار
 یبرنامه ها یگذار هیسرما یمحترم پروژه ها ریمد یدکتر اسد یآقا 1/2/99  مور 1۰499نامه شماره -1۸

قانون اشتغال  یدرخصوص گزارش عملکرد اجرا یوزارت تعاون کارورفاه اجتماع ییروستا ریاشتغال فراگ
 یسه سهم بخشهایچهار مرحله و مقا یو مصرف منابع ابالغ لیاستان اردب یریو عشا ییروستا داریپا

( مطرح و مقرر 13/4/9۷مور   1۷۵16۵نامه شماره  یشده توسط سازمان برنامه و بودجه )ط نییعت یاقتصاد
مفاد  یو اجرا تینسبت به رعا یبخش یعامل و دستگاهها یبانکها ژهیاستان به و یفن تهیکم یاعضا دیگرد

 نییجهت تع 1۵/2/99استان مور   ییاشتغال روستا یفن تهیصورتجلسه کم نیاول 1بند  قینامه مذکور و مطا
تا مرحله عقد قرارداد و پرداخت در جهت جذب  تیعامل و هدا یموجود  کارتابل بانکها یطرحها فیتکل

 .ندیابالغ اعتبار مرحله پنجم اقدام نما یبه عنوان شرط اصل یکامل اعتبار قبل
و  ینیکارآفرمعاون محترم توسعه  یدکتر منصور یآقا 9/1/99مور   146۰به نامه شماره  تیبا عنا-19

درصد به  4۰ زانیبه م یلیتکم التیدرخصوص امکان پرداخت تسه یاشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماع
باشد و  یم 29/12/9۷ خیآنها تا تار یعقد قرارداد بانک خیکه تار یریو عشا ییتمام روستا مهین یطرحها
 وهیو ش یصندوق توسعه مل یامنا تایه 2۰/12/9۸/ص مور  1۵۸4۰/9۸شماره  هیبه استناد ابالغ نیهمچن

مور   13۷9۵6و  24/۷/9۸مور   136۷12به شماره  یمحترم تعاون کارورفاه اجتماع ریوز ینامه ابالغ
تعداد  بیدر خصوص تصو 1۵/2/99 ور استان م ییاشتغال روستا یفن تهیجلسه کم نیمصوبات اول 2۸/۷/9۸
مطرح و ضمن موافقت کارگروه با پرداخت  الیر ونیلیم 911۰۰متمم به مبلغ  التیطرح مشمول تسه 13
موضوع به  یعامل نسبت به اطالع رسان یبانکها  دیمذکور مقرر گرد یبه طرحها یلیتکم التیتسه

متمم اقدام  التیجهت مراجعه به شعبات بانکها و ارائه مدارک و مستندات الزم و پرداخت تسه انیمتقاض
 لیاستان به دل یبخش یعامل ودستگاهها یول از طرف بانکهامشم ی.ضمنا در صورت اعالم طرحهاندینما
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مرحله پنجم  یمشمول از محل اعتبارات ابالغ یطرحها یمتمم برا التینزد بانکها تسه یاتمام منابع مال
 .دو پرداخت خواهد ش رشیو پذ ییروستا
از محل اعتبارات  دیادشهیبناعتبار مانده  ییبر موافقت با جابه جا یبه دستور استاندارمحترم مبن تیباعنا-2۰
 ریوز 16/4/9۸مور   6۵۵32به استناد نامه شماره  الیر اردیلیم 1۰۰در حدود  ییاشتغال روستا یتیحما

کارگروه استان  رخانهیدب دیمقرر گرد ییاشتغال روستا یطرحها ریبه سا یمحترم تعاون کارورفاه اجتماع
باحضور   ییروستا داریاشتغال پا یفن تهیه کمجلس لینسبت به تشک یهفته آت کیحداکثر ظرف مهلت 

 الیر اردیلیم 1۰۰نحوه جذب مانده اعتبار  یبرا یریدرخصوص تصمم گ یبخش یبانکها و دستگاهها رانیمد
و  طیشرا ریدر سامانه کارا و با درنظر گرفتن سا طرحکد  یدارا ییاشتغال روستا یطرحها یبرا دیشه ادیبن

 تهیکم دییمورد تا یاقدام و طرحها یپروژه ها یبرا یبخش یسط دستگاههاتو یضوابط دستورالعمل اجرائ
 گردد. یعامل معرف یبه بانکها رخانهیتوسط دب

 ازدهمی)جلسات دهم و  ۵/3/99استان تامور   یریو عشا ییروستا داریاشتغال پا یفن تهیمصوبات کم-21
اشتغال استان قرار گرفت و مقرر  یکارگروه تخصص بیو تصو دیی(مورد تا 99و جلسه اول سال  9۸سال 
 .ندیاقدام نما تمصوبا ییدر امر درجهت اجرا لیو عوامل دخ ییاجرا یعامل و دستگاهها یبانکها دیگرد
اشتغال  یاعضا کارگروه تخصص بیو تصو دیینظارت استان در جلسه مطرح و مورد تا تهیمصوبات کم-22

عوامل  ریو سا ییاجرا یعامل و دستگاهها ی، بانکها کارگروه رخانهیدب دیاستان قرار گرفت و مقرر گرد
 .ندیرا اعالم نما جهیمصوبات اقدام و نت یدر موضوع در جهت اجرا لیدخ
 
 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

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

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیسرما اشتغال و ،یكارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

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

 دستور جلسه:

 کرونا روسیو وعیاز ش دهید بیآس یبه کسب و کارها التیتسه ینامه اعطا وهیش حیتشر-1
 حوزه مربوطه دیجهش تول یدررابطه با برنامه ها ییاجرا یگزارش دستگاهها-2
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-3

 متن مذاكرات:

 

 جلسه: مصوبات

اشتغال استان  یکارگروه تخصص یاز جلسه بعد دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیبا عنا-1
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم-صنعت، معدن و تجارت-یاستان)جهاد کشاورز ییاجرا یدستگاهها
 الو اشتغ دیحوزه جهش تول یطرحها یاجرا یو برنامه زمان بند یکیزیف شرفتی( در رابطه با پیگردشگر

راکد که  ییطرحها-رسند ب یم یسال به بهره بردار انیکه تا پا ییطرحها-الف  تیبخش مربوطه )با محور
 نتییموجود ( در قالب پاور پو یو اشتغال واحدها دیتول تیظرف شیافزا-بازخواهند گشت ج دیبه چرخه تول

 .ندیارائه نما ریهمراه با عکس و تصو
امرنسبت به  یمتول یدستگاها یعامل با همکار یبانکها دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیبا عنا-2

پرداخت  که امکان ییاقدام و طرحها 1۸بند الف تبصره التیشده از محل تسه یمعرف یطرحها شیپاال
 .ندینما یمعرف نیگزیمربوطه عودت تا جا ییاجرا ینبوده را به دستگاهها سریم التیتسه
باشد  یبه صورت شناور م 1۸عامل در محل بند الف تبصره  یاز بانکها یاعتبارات بعض نکهیبا توجه به ا-3

را به  جهیاقدام و نت عامل یپروژه به بانکها یو معرف فینسبت به تعر یتخصص یدستگاهها دیلذا مقرر گرد
 .ندیاعالم نما یاستاندار

 برگزار گردد. یروز درمحل استاندار 1۵اشتغال استان هر  یجلسات کارگروه تخصص دیمقرر گرد-4
 دیسامانه رصد مقرر گرد تیوضع نیاشتال استان از آخر یکارگروه تخصص ریبا توجه به گزارش دب-۵

( نسبت به ارائه یمنطقه ا ،آبیت احوال، پارک علم و فناوریب ،ی)دانشگاه علوم پزشکییاجرا یدستگاهها
به منظور یبت اطالعات  یکد کاربر جادیمشخصات کاربران جهت ا نیتعهد اشتغال بخش مربوطه و هم چن

اشتغال  یکارگروه تخصص رخانهیرا به دب جهیاقدام و نت یاکسل ارسال لیدر سامانه مذکور مطابق فا نیشاغل
 .دنیاستان اعالم نما

و  یو س کصدیجلسه  ماتیکرونا)تصم یمصوبه جلسه شانزدهم ستاد مل 11ماده  لیبه استناد تبصره ذ-6
معاونت  3/2/99مور   2۷۵۸/11شماره  هیو ابالغ 2/2/99دولت مور   یاقتصاد یدوم ستاد هماهنگ
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استان  دهید بیبه شدت آس یبنگاهها ژهیو هالتینامه پرداخت تس وهیش یاجرا یجمهور استیر یاقتصاد
 یو بانکها یبخش یدستگاهها دیاستاندار محترم آغاز و مقرر گرد دیکرونا با دستور و تاک روسیاز و لیاردب

هفته  کینامه مذکور حداکثر ظرف مهلت  وهیمفاد ش تیکارگروه اشتغال استان با رعا رخانهیعامل و دب
به بانک در سامانه کارا جهت  یو معرف دییمشمول تا یاحصا و طرحها ان،ییبت نام متقاض یینسبت به شناسا
 .ردیبه سامانه کارا انجام گ یبا توجه به سطح دسترس التیپرداخت تسه

 التیپرداخت تسه یاستان برا یصیجذب اعتبار تخص تیریو دستور استاندار محترم درخصوص مد دیباتاک-۷
 یبا حضور معاونت هماهنگ یفن تهیکم دیکرونا مقرر گرد روسیاز و دهید بیکسب و کار آس یبه و احدها
اتاق -یبازرگان اقات-عامل ی، بانکها یبخش یدستگاهها نیمعاون ای رانمدی– یاستاندار یامور اقتصاد

 اتیو ضمن مشخص نمودن چارچوب عمل لیکارگروه اشتغال استان تشک رخانهیو دب-اتاق تعاون-اصناف
 24/3/99جلسات از روز شنبه مور   التیتسهعامل جهت پرداخت  ینامه و تعامل با بانکها وهیش ییاجرا

 برگزار گردد.
 التیموضوع تسه یبرا نیکارشناس مشخص و مع الت،یعامل پرداخت کننده تسه یبانکها دیمقرر گرد-۸

 .دینما یکارگروه اشتغال استان معرف رخانهیو دب یو کتبا به استاندار نییدر شعبات تع
واشتغال وزارت تعاون کارورفاه  ینیمحترم توسعه کارآفر معاون 21/3/99مور   42۷۷2نامه شماره -9

از  یناش دهید بیبه شدت آس یبه کسب و کارها التیتسه ینامه اعطا وهیدر خصوص ابالغ ش یاجتماع
 نیمشمول یبرا التیتسه یاعطا ندیو شروع فرا 6/3/99مور   334۸2نامه نامه شماره  یکرونا ط روسیو

و  ینامه نسبت به اطالع رسان وهیمندرج در ش یبخش یدستگاهها دیر گرداستان مطرح و مقر طیواجد شرا
-اتاق اصناف-صنعت و معدن و تجارت ،یاتاق بازرگان ژهیو به و یو تعاون یخصوص یمشارکت با تشکلها

کارا به آدرس  امانهدر س انیمتقاض ازیاطالعات مورد ن لینسبت به یبت نام و تکم-اتاق تعاون
kara.mcls.gov.ir خرداد ماه  انیکرونا اعالم وتا پا یستاد مل یرسته اعالم 13سهم استان و  تیارعاب

 گردد. لیو تسه عیتسر التیعامل و پرداخت تسه یمشمول به بانکها یطرحها ینسبت به معرف
 صیاز تخص یبخش یعامل دستگاهها یبانکها ندگانیاز نما یبرخ یاطالع یبا توجه به اعالم اظهار ب-1۰

 التیطرحها به بانک جهت پرداخت تسه یو معرف دییبه سامانه کارا جهت تا ید کاربرک یو دسترس
 یریگیبه پ نسبت 24/3/99حداکثر تا روز شنبه مور   دیاز کرونا مقرر گرد دهید بیکسب و کار آس یواحدها

ان از تهر یبخش یعامل ودستگاهها یبه سامانه کارا توسط بانکها یاستان یسطح دسترس اریاخت ضیتفو
کارگروه اشتغال استان با شماره  رخانهیاقدام و در صورت هر گونه سوال وابهام در نحوه کار با سامانه با دب

 .ندینما یدادجو( هماهنگ ی)آقا 3323۸4۰4تماس 
 یاستان برا یصیدر جذب اعتبار تخص عیو تسر لیبر تسه یاستاندار محترم مبن دیبه دستور و تاک-11

تومان  اردیلیم ۵3۵کرونا به مبلغ  روسیو وعیاز ش دهید بیکسب و کار آس یحدهابه و ا التیپرداخت تسه
 یطرحها دییتا هنسبت ب یخرداد ماه سالجار انیعامل تا پا یو بانکها یبخش یدستگاهها دیمقرر گرد

اعتبار به  ازینامه در صورت ن وهیش 4اقدام تا به استناد تبصره ماده  التیمشمول درسامانه کارا و پرداخت تسه
استانها  ریمنابع سا ییکارگروه اشتغال استان جهت جابه جا رخانهیموضوع توسط استاندار محترم ودب د،یجد

ستاد کرونا  یالزم با کارگروه مل یو هماهنگ داماتبه استان اق دیاعتبار جد صیودستگاهها جهت تخص
 .ردیصورت گ
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 یتوسط دستگاهها انیمتقاض یدرخواست تالیو سقف تسه نیشاغل تیبا توجه به ضرورت استعالم وضع-12
کشور به صورت  یاجتماع نیاز سازمان تام یافتیسامانه کارا براساس اطالعات در نکهیعالوه بر ا یبخش

کد  لیاز قب ین اجتماعیبه استعالم از تام ازیموارد ن یکند لکن در برخ یهوشمند موضوع را کنترل و رصد م
و  تیاستان بنا به حساس یاجتماع نیسازمان تام دیباشد لذا مقرر گرد یم کارگاه نیشاغل مهیو کد ب یکارگاه

عامل و  ی، بانکها یبخش یدستگاهها یو کتب یبه استعالمات تلفن ییضرورت موضوع نسبت به پاسخگو
 و اداره تعاون یخصوص کتبا به استاندار نیدر ا اریاالختتام  ندهیکارگروه اشتغال استان اقدام و نما رخانهیدب

 .ندینما یمعرف یکارورفاه اجتماع
کسب  یقابل اخذ از واحدها نیو تضام قیبر ویا یمبن ینامه ابالغ وهیش 11مفاد ماده  تیدرخصوص رعا-13

 وهیش 1۵-14-13-11مفاد مواد  یو اجرا تیعامل با رعا یبانکها دیعامل مقرر گرد یو کار توسط بانکها
 ی. ضمنا درخصوص ابهام مستثنندینما عیو تسر لیتسه یتقاضم یواحدها التیپرداخت تسه ندینامه در فرا

 یو بده یمربوط به چک برگشت یتهایبودن محدود ینامه )مستثن وهیش  13بودن ضامن از مفاد ماده
کارگروه اشتغال استان از تهران استعالم و  رخانهیعامل دب یموضوع توسط بانکها دی( مقرر گردیرجاریغ
 کتبا اعالم گردد. جهینت
 روسیاز و دهید بیکسب و کار آس یبه واحدها التینامه پرداخت تسه وهیش 1۷به استناد مفاد ماده -14

در سامانه کارا بر  انیمتقاض یو درخواستها طیو ضوابط دستورالعمل با شرا طیکنترل شرا دیکرونا مقرر گرد
بر عهده  التیتسه ختانظارت بر حفظ اشتغال بنگاه پس از پرد-1موضوع ماده  یبخش یعهده دستگاهها

عامل و  یبر عهده بانکها هالتیکرد وباز پرداخت تس نهینظارت بر نحوه هز یوزارت تعاون کارورفاه اجتماع
 یاقتصاد ینامه بر عهده معاونت هماهنگ وهیش یبر اجرا یباشد و نظارت عال یم یموسسات اعتبار

 باشد. یم یاستاندار
کرونا به عنوان  التیتسه انیموضوع قبول سهام عدالت متقاض دیجلسه مقرر گرد یاعضا شنهادیبه پ-1۵
مشخص  یها یکارگروه اشتغال استان به عنوان دارائ رخانهیعامل توسط دب یو ضمانت در بانکها قهیوی

 گردد. بالغعامل ا یکتبا ارسال تا در صورت موافقت جهت اجرا به بانکها یافراد به کارگروه مل
 یفیاز بالتکل یریکرونا در سطح استان و به منظور جلوگ التیتسه انیمتقاض با توجه به حجم مراجعان-16

کارگروه استان مقرر  رخانهیو دب یبه استاندار یمورد یو ب یرضروریو مراجعات غ انیمتقاض یو سردرگم
و  ییشناسا ای یاماندهنسبت به س یبخش ینامه مربوطه دستگاهها وهیش ۷به استناد بند ب ماده  دیگرد
خصوص صرفا  نیجهت یبت نام در سامانه کارا اقدام و در صورت ابهام و سوال در ا انیمتقاض یمائراهن
 یهماهنگ 3323۸4۰4کارگروه اشتغال استان به شماره  رخانهیدادجو دب یبا آقا یدستگاه بخش ندگانینما

جاع ارباب رجوع به و ار ییاز راهنما ندیفرا نتر شد یاز طوالن یریالزم به عمل آورده و به منظور جلوگ
 . ندینما یکارگروه خودار رخانهیدب
بر بالمانع بودن  یکرونا مبن یستاد مل رینامه و مصوبه اخ وهیش 6ماده  2موضوع بند  دیمقرر گرد-1۷

 نیو فرورد 9۸ماهها اسفند  یبرا یکاریب مهیکسب و کار که کارگران آنها ب یبه و احدها التیپرداخت تسه
کتبا به اعضا  جهیاستعالم و نت یکارگروه استان از کارگروه مل رخانهیرفته اند توسط دبگ 99سال  بهشتیوارد

 ابالغ گردد.
استان در خصوص کاهش مبلغ  یسازمان جهاد کشاورز ۷/2/99مور   113۸2/9921۰نامه شماره -1۸
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 تیبه عاملسوار  لهیدانش مقدم واقع درشهرستان ب الیخانم ل یمصوب طرح پرورش گوسفند داشت التیتسه
و با تعهد  الیر ونیلیم 12۰۰۰به  الیر ونیلیم 2۰۰۰۰از مبلغ  ۸۰34۰9با کد طرح  دیام ینیصندوق کارآفر

کارگروه استان نسبت به اصالح  رخانهیدب دینفر مطرح و ضمن موافقت با کاهش مبلغ مقرر گرد ۸ ییاشتغالزا
جهت  دیام ینیرا کتبا به صندوق کارآفر هجیمصوب طرح مذکور در سامانه کارا اقدام و نت التیمبلغ تسه
 ندیاعالم نما یاقدام بعد

 

  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 ،یكارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 27/03/1399 3

 دستور جلسه:

 یبه اسب و کارها التیپرداخت تسه ندیعامل در خصوص فرا یو بانک ها ییاجرا یگزارش دستگاهها-1
 کرونا روسیو وعیاز ش دهید بیآس
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-2
 

  متن مذاكرات:

 جلسه: مصوبات

 التیعامل استان به سامانه کارا )تسه یو بانکها یبخش یدستگاهها یسطح دسترس فیبه تعر تیبا عنا-1
( جوانان و ورزش – پزشکی علوم دانشگاه – ی)راه و شهرساز یبخش یدستگاهها دیکرونا( مقرر گرد

نسبت به  31/3/99ز شنبه مور  و انصار( حداکثر تا رو ناسی – نکارآفری – کویر –عامل )سپه  بانکهای
در کارتابل سامانه کارا به  یمنتظر بررس یطرح ها عیو توز یبه شعبات شهرستان یکد کاربر صیتخص

 .ندیکار گروه استان گزارش نما رخانهیبه دب جهیشعبات اقدام و نت
صنعت، معدن و  ژهیبو یبخش یمحترم دستگاهها رانیمد دیبا توجه به دستور استاندار محترم مقرر گرد-2

 سازمان –( ی)حمل و نقل جاده ا شهرسازی و راه – یو گردشگر یدست عیصنا یفرهنگ راثمی –تجارت 
 31/3/99 ر مو شنبه روز تا جوانان و ورزش – پزشکی علوم دانشگاه – پرورش و آموزش – یرانتاکسی

جهت  یاجتماع نیشده تام شیاکسل پا ستیموجود در ل انیبه متقاض یو اطالع رسان ینسبت به تماس تلفن
مذکور نبوده و فعال امکان یبت نام  ستیکه در ل یو حقوق یقیافراد حق نییبت نام در سامانه کارا و همچن

اقدامات را به  جهیو نت ندینما یریگیپ تیجدبا  باشدیکرونا( مقدور نم التیآنها در سامانه کارا )تسه یبرا
 .ندیکار گروه اشتغال استان گزارش نما رخانهیو دب یاستاندار یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ

جهت  یبخش یدستگاهها ریبا دستور استاندار محترم مقرر شد سازمان صنعت معدن و تجارت استان و سا-3
کرونا( از  التیبه مخاطبان تحت پوشش خود جهت یبت نام در سامانه کارا )تسه یدر اطالع رسان عیتسر
 . ندینما فادهاست اصناف اتاق – یاتاق بازرگان ژهیبو یخصوص یها تشکل ینهادها یو همکار تیظرف
به سامانه کارا امکان یبت نام ندارند فعال توسط  یعدم دسترس لیکه بدل یانیمقرر شد آن دسته از متقاض-4

نحوه یبت نام  دینامه و دستورالعمل جد وهیو احصاء گردند تا پس از ابالغ ش ییشناسا یبخش یدستگاهها
 یینسبت به راهنما یجتماعتوسط وزارت تعاون کار و رفاه ا مهیب ستیفاقد کد کارگاه و ل یههاکارگا
 .ندیجهت یبت نام اقدام نما انیمتقاض

کرونا مکاتبه  التیرسته پوشاک تسه ریپوشاک در ز یدیتول یمقرر شد در خصوص اضافه شدن واحدها-۵
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با وزارت محترم تعاون کار و  یاستاندار یمور اقتصادا یاستاندار محترم توسط معاونت هماهنگ یبا امضا یا
 .ردیصورت گ یرفاه اجتماع

درخواست  یعامل در خصوص معرف یو بانک ها یبخش یبه منظور رصد و کنترل عملکرد دستگاهها-6
مصوب مقرر  التیکرونا به بانکها و پرداخت تسه روسیو وعیاز ش دهید بیکسب و کار آس یواحدها یها
از  یپرداخت التیشدگان و تسه یبصورت روزانه آمار معرف یاستاندار یامور اقتصاد یت هماهنگمعاون دیگرد

 . ندیو به شخص استاندار محترم روزانه گزارش نما یعامل را جمع بند یو بانک ها یبخش یدستگاهها
 

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاستان اردب یزیامه رو برن تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یكارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 07/04/1399 4

 دستور جلسه:

به کسب و  التیپرداخت تسه تیوضع نیعامل از آخر یو بانک ها ییاجرا یگزارش دستگاه ها -1 
 از کرونا دهید بیآس یکارها

 استاندار محترم یاز رهنمودها استفاده -2

 متن مذاكرات:

 

 جلسه: مصوبات

 التیاستان در پرداخت تسه نییبر عملکرد پا یکارگروه اشتغال استان مبن رخانهیبه گزارش دب تیبا عنا -1
و با توجه به دستور و  انیدرخواست متقاض 3۵۰۰ یبانک یفمعر رغمیاز کرونا عل دهید بیآس یبه بنگاه ها

ضمن  یبخش یدستگاه ها یعامل با همکار یبانکها یهفته جار انیتا پا دیاستاندار محترم مقرر گرد دیتاک
 .ندیاقدام نما یپرداخت التیآمار تسه شیشده به شعب، نسبت به افزا یمعرف انیبه متقاض یاطالع رسان

 یشده به شعبات بانکها یمعرف انیو مراجعه متقاض التیپرداخت نسه ندیفرا لیو تسه عیبه منظور تسر -2
 یبانکها موضوع ضمن تماس تلفن تیریمد یطرحها از سو عیهمزمان با توز دیعامل در سامانه کارا مقرر گرد

نک و جهت مراجعه به با همربوط یبخش یعامل و دستگاه ها یتوسط بانکها انیبه متقاض امکیارسال پ ای
 گردد. یاطالع رسان التیپرونده تسه یریگیپ
 هیاز کرونا کل دهید بیآس یبنگاه ها ژهیو التینامه پرداخت تسه وهیش 1طبق ماده  نکهیبا توجه به ا -3

شده  یساز ادهیدر سامانه کارا)کرونا( پ یکیتا مرحله پرداخت به صورت الکترون یکار ندیمراحل یبت نام و فرا
و بانک عامل استان  ربطیذ ییاجرادر کارتابل دستگاه  انیوص مشاهده درخواست متقاضخص نیاست که در ا

 دیباشد فلذا مقرر گرد یم یو ارسال در سامانه کارا به مرحله بعد دییدرخواست بنگاه، تا تیبه منزله مشمول
 یکارگاه ها -عامل پس از مشاهده درخواست در کارتابل سامانه خود)در قسمت اطالعات کارگاهها یبانکها
شعبه درخواستها در اسرع  وقت  عینموده و نسبت به توز یتلق ربطیذ ییدستگاه اجرا دیی( به منزله تادیجد

 .ندینما یمربوطه خوددار ییاجرا یبا دستگاه ها یاستعالم کتب ایو از درخواست هر گونه نامه  ندیاقدام نما
شده به  یمعرف یبنگاه ها یسرنوشت درخواستها یریگیبه دستور استاندار محترم و به منظور رصد و پ -4

نسبت  یبخش یو دستگاه ها یاستاندار یامور اقتصاد یروزانه دفتر هماهنگ دیعامل، مقرر گرد یبانک ها
 .ندیسامانه کارا و گزارش به شخص استاندار محترم اقدام نما یریبه گزارشگ

کرونا به  التیمشمول تسه یبنگاه ها شیوص پاسامانه کارا در خص ریاخ یروزها یط نکهیبا توجه به ا -۵
موضوع را  یبخش یدستگاه ها دیمتصل خواهد شد فلذا مقرر گرد یاجتماع نیبه سازمان تام نیصورت آنال
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 نیتام قیطر زا 9۸حداقل تا اسفند  نهیب ستیل یتحت پوشش خود در خصوص بروزرسان انیبه متقاض
 مهیدر امهال پرداخت حق ب زیاستان ن یاجتماع نیه کل تام. ضمناً، ادارندینما یاطالع رسان یاجتماع
 مهیمعاونت ب یابالغ 26/12/9۸مور   16۷۷4/9۸/1۰۰از کرونا به استناد نامه شماره  دهید بیآس یواحدها

 .ندیکشور، عمل نما یاجتماع نیسازمان تام یا
کارا اختصاص داده شده و  استان در سامانه یبخش یدستگاه ها یبه تمام یدسترس نکهیبا توجه به ا -6

دستگاه  دیاست مقرر گرد یریگیتحت پوشش آنها قابل رصد و پ انیدرخواست متقاض یکار ندیفرا یتمام
سامانه کارا  تکارتابل خود اقدام و مراجعان خود را بر اساس اطالعا ینسبت به فعال ساز یبخش یها

کد کارگاه  دییدر سامانه کارا)مشکل عدم تا طیرامشمول و فاقد ش ریغ انینموده و از ارجاع متقاض ییراهنما
خارج  -139۸فعال تا اسفند ماه  مهیب ستینداشتن کد کارگاه و ل -با کد کارگاه یکد مل رتیمغا -در سامانه
 .ندینما یاشتغال استان خوددار کارگروه رخانهیو دب یگانه و ...( به استاندار 13از رسته 

و  نیدرصد از بابت دستمزد شاغل ۵۰به صورت  التیف پرداخت تسهموضوع حذ یریگیبه پ تیبا عنا -۷
به  التیپرداخت تسه ندیعامل در فرا یکارفرما توسط بانک ها یاتیعمل یها نهیهز ریدرصد از بابت سا ۵۰

د موضوع حذف یعامل، مقرر گرد یو بانکها یبخش یاز کرونا توسط دستگاه ها دهید بیآس یبنگاه ها
به حساب کارفرما توسط  التیکارگاه و پرداخت کل تسه نیبه حساب شاغل التیاز تسه یپرداخت بخش

 گردد. جهیو اعالم نت یریگیپ یکارگروه اشتغال استان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع رخانهیدب

  جلسه: غایبین
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 یجمهور استیر

 برنامه و بودجه کشور سازمان
 لیاردب استان یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 «صـورتجلسه»

 استان اردبیل یگذار هیاشتغال و سرما ،یكارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 12/04/1399 5

 دستور جلسه:

 یتوسط بانکها کرونا روسیاز و دهید بیآس یبه بنگاهها التیعملکرد پرداخت تسه نیآخر یبررس-1 
  یعامل و دستگاه بخش

 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها-2

 متن مذاكرات:

 

 جلسه: مصوبات

و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیتحت پوشش اداره کل م انیمتقاض نییبا توجه به آمار یبت نام پا-1
 دیکرونا مقرر گرد روسیو وعیاز ش دهید بیآس یبنگاهها نیشتریاستان در سامانه کارا به عنوان ب یگردشگر

 یسامانده هنسبت ب 1۵/4/99مور   کشنبهیاستان تا روز  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم
صاحبان  لیو درصورت اعالم عدم تما دیمشمول خود و یبت نام در سامانه کارا اقدام نما یبنگاهها
به  ینامه ا یط جهیازآنها اخذ و نت یانصراف کتب التیو اخذ تسه یریگیجهت پ دهید بیآس یبنگاهها
 .دیکارگروه اشتغال استان گزارش نما رخانهیو دب یاستاندار

 ،یو حمل و نقل جاده ا یازسازمان صنعت، معدن و تجارت ، اداره کل راهدار شتریبا توجه به انتظار ب-2
گسترده به  یاتاق اصناف درجهت اطالع رسان ،یرانیتاکس ،یآموزش وپرورش ، دانشگاه علوم پزشک

مذکور  یبخش یههادستگا دیتحت پوشش خود به منظور یبت نام در ساماه کارا )کرونا( مقرر گرد انیمتقاض
 ییو راهنما تیآمار یبت نام خود درسامانه و هدا شینسبت به افزا 1۵/4/99مور   کشنبهیحداکثر تا روز 

 .دیخود اقدام نما یتالیپرونده تسه یریگیعامل جهت پ یشده به بانکها یمعرف انیمتقاض
واشتغال وزارت تعاون کارورفاه  ینیمعاون محترم توسعه کارآفر 9/4/99مور   ۵6۸93نامه شماره -3

 نیتام ییفرما شیدر قالب خو یتعاون یمشخصات رانندگان شرکتها ستیدر خصوص ارسال ل یاجتماع
 ستانا یاداره کل راهدار دیمطرح و مقرر گرد یوحمل ونقل جاده ا یتوسط اداره کل راهدار یاجتماع

 یرانندگان مذکور به استاندار ستیو ارسال ل ینسبت به جمع بند 1۵/4/99مور   کشنبهیحداکثر تا روز 
درسامانه کارا و  یو بارگزار یکارگروه اشتغال استان جهت مکاتبه با وزارت تعاون کارورفاه اجتماع رخانهیودب

 .دنیاقدام نما ندیفرا یاجاره یبت نام و ط
عامل در پرداخت  یبانکها نییبر عملکرد پا یکارگروه اشتغال استان مبن رخانهیباتوجه به گزارش دب-4

 یماه ازمعرف 1از  شیرغم گذشت ب یکرونا عل روسیو وعیاز ش دهید بیآس یبه بنگاهها التیتسه
نسبت  یکار تیتان با اولوعامل اس یبانکها دیو دستور استاندار محترم مقرر گرد دیبه بانکها با تاک انیمتقاض
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در جلسه  جهیشده به بانکها اقدام و نت یمعرف انیبه متقاض التیپرداخت تسه ندیدر فرا لیو تسه عیبه تسر
 محترم بانکها گزارش گردد. رانیتوسط مد 16/4/99روز دوشنبه مور  

شده به بانکها  یرفرانندگان مع یبرا نیبراخذ برگ سبز ماش یمبن یبخش یبا توجه به گزارش دستگاهها-۵
و  نیبرگ سبز ماش ایعامل از اخذ هر گونه سند  یبانکها دیمقرر گرد الیر ونیلیم 6۰ التیجهت اخذ تسه

 .ندینما عیتسر ورمذک التیپرداخت تسه ندیو در فرا یکرونا خوددار التینامه تسه وهیخارج از ش
 یریگیامل جهت ارتباط و پع یو بانکها یبخش یمشخصات رابطان دستگاهها ستیل دیمقرر گرد-6

 .ردیجلسه قرار گ یبخش یدستگاهها اریعامل در اخت یشده به بانکها یمعرف انیسرنوشت متقاض
به  یو تلفن یامکیپ ینسبت به اطالع رسان یبخش یدستور استاندار محترم مقرر شد دستگاهها دیبا تاک-۷

 .ندیخود اقدام نما یالتیپرونده تسه یریگیشده به بانکها جهت پ یمعرف انیمتقاض
 

  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 ،یكارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری ستاندارا 11/05/1399 6

 دستور جلسه:

 دهید بیآس یکسب و کارها التیتسه تیوضع نیعامل از آخر یو بانک ها ییاجرا یگزارش دستگاهها-1
 از کرونا 

در خصوص  یمحترم کار و رفاه اجتماع ریوز 21/4/99مور   6۵3۰9نامه شماره  یطرح و بررس -2
 رابطه  نیدر ا یریگ میو تصم یریو عشا ییروستا داریمرحله پنجم اعتبار اشتغال پا صیتخص

و اشتغال وزارت  ینیمعاون محترم توسعه کارآفر 11/4/99مور   ۵۸3۷6نامه شماره  یطرح و بررس -3
 داریمرحله پنجم اشتغال پا التیپرداخت تسه یها تیاولو تیدر خصوص رعا یتعاون کار و رفاه اجتماع

 استان یفن تهیعامل و کم ی، بانک ها یخشتوسط دستگاه ب یریو عشا ییروستا
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها -4

 متن مذاكرات:

 

 جلسه: مصوبات

 بهشتیو ارد نی، فرورد139۸اسفند ستیل یو بررس افتیبر در یبانک سپه استان مبن ریمد حینظر به توض-1
 یاز کرونا به استناد بخشنامه داخل دهید بیآس یکسب و کارها التیتسه یمتقاض نیشاغل مهیب 1399ماه
 بیبه شدت آس یاههابنگ ژهیو التینامه پرداخت تسه وهیموضوع در ش نیبانک عامل که ا یمرکز تیریمد
با  رتیموضوع مغا دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تینشده است لذا با عنا دیکرونا ق روسیاز و دهید

و  ینیروز از معاونت توسعه کارآفر کیاحصاء و ظرف  یاستاندار یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ تیمسئول
 گردد. استعالمو  یریگیپ یاشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماع

به  التیو پرداخت تسه رشیدر رابطه با پذ یمورد یها رتیو مغا یناهماهنگ یبه لحاظ گزارش بعض -2
 دیو دستور استاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیناکرونا در جلسه ،با ع روسیاز و دهید بیآس یبنگاهها

با  یاستاندار یصادامور اقت یکل دفتر هماهنگ ریمد تیها با محور رتیموضوع مسائل و مشکالت و مغا
بصورت بانک به بانک  یبانک عامل و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماع ،یدستگاه بخش ندهیحضور نما

 تاندار محترم گزارش گردد.اقدامات به اس جهیو نت یبررس
 یبرا یدستگاه بخش یاز سو یکتب نامهیبر درخواست معرف یمبن یمورد یبا توجه به گزارش ها -3

موضوع مذکور  نکهیعامل نظربرا یکرونا توسط بانکها روسیاز و دهید بیآس یبنگاهها التیتسه انیمتقاض
 زیپره دایاک نامه یعامل از درخواست معرف یابانک ه دینشده است لذا مقرر گرد دینامه مربوطه ق وهیدر ش
 .ندینما
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موجود در کارتابل  ینسبت به ارجاع طرح ها عتریعامل هر چه سر یشعب بانک ها تیریمد دیمقرر گرد -4
 .ندیبه شعبات مربوطه اقدام نما شیخو
کرونا  روسیاز و دهید بیآس یبه بنگاهها التیاز مهلت پرداخت تسه ماندهیبه اندک زمان باق تیبا عنا -۵

و در صورت عدم ارائه مدارک و   عیمربوطه تسر التیپرداخت تسه یعامل در راستا یبانک ها دیمقرر گرد
 .ندیاقدام نما یینسبت به عودت طرح به دستگاه اجرا ،یمتقاض تیشمول

کان یبت نام در عدم ام لیکار گروه بدل رخانهیبصورت روزانه به دب انیاز متقاض یریتعداد کث نکهینظر بر ا -6
گردند با توجه به  یم ییراهنما یاجتماع نیتام ایعامل و  یبانک ها ،یدستگاه بخش یسامانه کارا از سو

 یستاد مل یاحصاء و از سو یبخش اهکرونا توسط دستگ روسیاز و دهید بیآس یواحدها هیاطالعات پا نکهیا
 دیاعالم شده است لذا مقرر گرد یرفاه اجتماع در سامانه کارا به وزارت تعاون کار و یکرونا جهت بارگذار

 یریگیکار گروه نسبت به اعالم و پ رخانهیبه دب انیمتقاض ییاز راهنما زیضمن پره یبخش یدستگاهها
 .ندینمااقدام  شیوزارت متبوع خو قیموضوع از طر

عامل  رانیمد»با عنوان  یمحترم تعاون کار و رفاه اجتماع ریوز 21/4/99مور   6۵3۰9نامه شماره  -۷
 هیرابطه با ابالغ در«دیام ینکارآفری صندوق و بانک پست – تعاون توسعه – یکشاورز یمحترم بانک ها

با استفاده  یریو عشا ییمناطق روستا داریاز اشتغال پا تیمرحله پنجم اعتبارات موضوع قانون حما صیتخص
معاون محترم توسعه  11/4/99مور   ۸۵3۷6و نامه شماره  یبه شعبات استان یاز منابع صندوق توسعه مل

در « استانداران محترم سراسر کشور»با عنوان  یو اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماع ینیکارآفر
و طرح  یلیتکم التیتسه ازمندین یاطرح ه یمرحله پنجم برا التیپرداخت تسه یها تیخصوص اولو

و سهم بخش  یهدف در سطح مل یسهم بخشها تیو مصوبات موسسات عامل با رعا یدر دست بررس یها
و  رشیبر پذ یعامل استان مبن یبانک ها رانیمد یدر استان مطرح و با توجه به اعالم آمادگ یاقتصاد

 : دیمرحله پنجم مقرر گرد التیپرداخت تسه
 نی( عقد قرارداد شده و همچنیلیمتمم )تکم التیتسه ازمندین یطرح ها تیبا اولو ی( دستگاه بخش۷-1

 ریامکان پذ یمصوب قبل التیتورم امکان اتمام طرح با تسه لیمصوب نزد بانک عامل که بدل یطرح ها
 رخانهیو دب یستانداررا احصاء و به ا دیخواهند رس یمتمم به بهره بردار التیبا تسه نکهینبوده به شرط ا

 (کشنبهی. )تا روز ندیکارگروه ارسال نما
 رخانهیو دب یاجرائ یمتمم را احصاء و به دستگاهها التیتسه ازمندین یطرح ها زیعامل ن ی( بانک ها۷-2

 . )تا روز سه شنبه(ندیاعالم نما یکار گروه و استاندار
 ریو با حضور مد یاستاندار یامور اقتصاد یمعاون هماهنگ تیریاحصاء شده با مد یطرح ها ستی( ل۷-3

 یریگ میو تصم یعامل بررس یو بانکها ییجراا یدستگاهها ندگانیو نما یکل تعاون کار و رفاه اجتماع
 یجمع بند 1۸/۵/99عامل تا روز شنبه مور   یبه بانک ها یاستان و معرف یفن تهیجهت طرح در کم یینها

 و اقدام گردد.
 به صورت شناور جذب گردد. التیتسه دی(با توجه به کم بودن اعتبارات مرحله پنجم مقرر گرد4-۷
 گردد. تیرعا یفن تهیعامل و کم ی،بانکها ییاجرا یدستگاهها یاز سو یاقتصاد ی( سهم  بخش ها۵-۷

  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 ،یكارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 10/06/1399 7

 دستور جلسه:

 دهید بیآس یکسب و کارها التیتسه تیوضع نیعامل از آخر یو بانک ها ییاجرا یگزارش دستگاهها-1
 از کرونا 

 یگذار هیاز سرما تیکل دفتر جذب و حما ریمد 9/۵/99مور   191۷۵/63/1۷طرح نامه شماره  -2
 طرحها. انیو مجر ییاجرا یدستگاهها یدرخصوص مسائل و مشکالت مطرح شده از سو یاستاندار

 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها -3
 

 متن مذاكرات:

 

 جلسه: مصوبات

 دهید بیآس یکسب و کارها التیپرداخت تسه ندیفرا لیاستاندار محترم د رجهت تسه دیبه تاک تیبا عنا -1
 اریتام االخت ندگانی)ستاد اشتغال( و با حضور نما یاستاندار تیبا محور یا تهیکم دیکرونا مقررگرد روسیواز 

،  یشناس بیآس یدرراستا استاناشتغال  یکارگروه تخصص رخانهیعامل و دب ی، بانکها ییدستگاه اجرا
 گردد. لی( تشکالتیسهتا پرداخت ت یعامل )ازمعرف یشده به بانک ها یمعرف انیو رصد متقاض یریرهگ
کرونا کمتر  التیتسه افتیدر انیمتقاض هیکل ستیبا یکه م یمربوط به بانک مل وایدررابطه با نرم افزار ا-2
درنرم افزار  انیبروز نبودن اطالعات متقاض لیبه دل یول ندیتومان درنرم افزار مذکور یبت نام نما ونیلیم 12از

شده است لذا مقرر  التیند پرداخت تسهیفرا یموجب کند« کارا»به سامانه  نکیعدم ل لیمربوطه به دل
 .ندیرا اعالم نما جهیبه عمل آورده و نت یموضوع اقدام جد یریگینسبت به پ یبانک مل تیریمد دیگرد
 انیکرونا تا پا روسیاز و دهید بیآس یکسب و کارها التیتسه انیمتقاض رشیمهلت پذ نکهیبا توجه ا-3

مذکور به  التیو پرداخت تسه رشیعامل نسبت به پذ یبانکها دیت لذا مقرر گردشده اس دیتمد وریشهر
 .ندیاقدام نما ژهیصورت و

برنامه و بودجه کشور با عنوان  یو هماهنگ یمعاون امور اقتصاد 1/6/99مور   2۷۸2۷3نامه شماره -4
طرح  یاعتبارات استان هیابالغدر رابطه با  یمحترم تعاون کارورفاه اجتماع ریوز یعتمداریدکتر شر یجناب آقا

 1399 یال 139۷ یبودجه سالها ونقان 1۸و اشتغال موضوع بند الف تبصره  دیبرنامه تول لیدستمزد ذ ارانهی
 باشد لذا : یهدف م یجزء استانها زین لیاستان اردب نکهیکل کشور مطرح و با توجه به ا

کارگروه  رخانهیدب یاز سو« دستمزد ارانهیدستورالعمل طرح پرداخت »ظرف دو روز   دی( مقرر گرد1-4)
 استان ابالغ گردد. ییاجرا یاشتغال استان به دستگاهها یتخصص



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل

 

104 

الخصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت ، سازمان جهاد  یعل ییاجرا یدستگاهها دی( مقرر گرد2-4)
نسبت به هفته  کیاستان ظرف مدت  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م ،یکشاورز

به  ذکورنامه م وهیمندرج درش طیضوابط و شرا تیبا رعا رویجذب ن ییکه توانا ییطرحها ستیل هیاحصاء و ته
شهرستان  کیها( )با مشخصات کامل کارگاهها( به تفک ی)شغل اول رویجذب ن یبرا ازیمورد ن تیهمراه ظرف

 .ندیااعالم نم یاشتغال استان و استاندار یکارگروه تخصص رخانهیبه دب
دستمزد موضوع دامنه پوشش که درصورت  ارانهیدستورالعمل پرداخت  3ماده  هی( در رابطه با اصالح3-4)

استان از مشوق مربوطه مقدور نخواهد شد لذا  یاز شهرستانها یتعداد یماده مذکور امکان برخوردار تیرعا
کشور باالتر بوده و  یکارینر  ب طز متوساستان ا یکارینر  ب نکهیاستاندار محترم نظر برا دیبه تاک تیبا عنا
کل  یدامنه پوشش طرح مذکور برا دیباشند لذا مقرر گرد یباال م یکارینر  ب ریکل استان درگ یبه نوع

 اعالم گردد. یهفته به صورت مکتوب به وزارت تعاون کارورفاه اجتماع کیو موضوع ظرف  میاستان تعم
اعضا  بیو تصو دیینظارت استان در جلسه مطرح و مورد تا هتیکم 1/6/99جلسه مور   نیمصوبات سوم-۵

 یعامل و دستگاهها یکارگروه ، بانکها رخانهیدب دیاشتغال استان قرار گرفت و مقرر گرد یکارگروه تخصص
 .ندینما المرا اع جهیمصوبات اقدام و نت یدر موضوع در جهت اجرا لیعوامل دخ ریو سا ییاجرا
 

  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 ،یكارگروه اقتصاد

 محل برگزاری جلسه ریاست جلسه برگزاریتاریخ  جلسهشماره 

 سالن جلسات استانداری استاندار 06/08/1399 8

 دستور جلسه:

  
 دهید بیآس یکسب و کارها التیتسه تیوضع نیعامل از آخر یو بانک ها ییاجرا یگزارش دستگاهها-1

 از کرونا 
 کارگروه  ریدستمزد توسط دب ارانهیعملکرد طرح  نیگزارش آخر -2
 کارگروه ریسامانه رصد اشتغال توسط دب تیوضع نیگزارش آخر-3
 یریو عشا ییروستا داریمرحله پنجم از محل اشتغال پا یدرخصوص اعتبارات ابالغ رکارگروهیگزارش دب-4
 استاندار محترم یاستفاده از رهنمودها -۵
 

 متن مذاكرات:

 

 جلسه: مصوبات

استان  یمشاغل خانگ تیوضع نیدر رابطه با آخر یکل تعاون کارو رفاه اجتماع ریبا توجه به گزارش مد-1
 یمشاغل خانگ التتسهی پرداخت بحث در( تعاون عهتوس–مربوطه )رفاه کارگران  یبانکها دیمقرر گرد
 .ندینما عیتسر یسالجار

استان  ثارگرانیو امور ا دیشه ادیاداره کل بن یبرا یسالجار یاز محل اعتبارات مشاغل خانگ نکهینظر بر ا-2
 اقدام نکرده هیبه تناسب سهم طیشرا نیواجد یتاکنون نسبت به معرف یول افتهیجداگانه اختصاص  هیسهم

 .ندیمااقدام ن انیمتقاض یاداره کل مربوطه نسبت به معرف دیاند لذا مقرر گرد
« دستمزد ارانهی»عملکرد طرح  نیدر رابطه با آخر یکل تعاون کارور فاه اجتماع ریبا توجه به گزارش مد-3

 دیباشد لذا مقرر گرد یم کاریجوانان ب یریاشتغال پذ یاز برنامه ها یکیطرح مذکور  نکهینظر بر ا
 یایمزا یاز محل طرح مذکور نسبت به اطالع رسان کارانیاشتغال ب شیدر جهت افزا ییاجرا یدستگاهها

 .ندیتحت پوشش حوزه مربوطه اقدام نما یطرح مزبور به طرحها و واحدها
 دیدر جلسه مطرح و مقرر گرد« پنجره واحد اشتغال استان» و « سامانه رصد اشتغال » عملکرد  نیآخر-4

تعهد مرحله اول در سامانه پنجره واحد اشتغال یبت و  یدارا ییاجرا یدستگاهها یاز سو یجادیااشتغال 
واحد اشتغال( مجددا  رهپنج یشده )خروج دییاطالعات تا یاز ستاد اشتغال استاندار ییپس از راست آزما

ور در شهرستانها رصد برنامه مذک تیدر سامانه رصد یبت شود که مسئول ییاجرا یتوسط کاربران دستگاهها
 باشد. یبر عهده فرمانداران م
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فرمانداران  تیاشتغال بخش صنعت ساختمان استان با مسئول دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیباعنا-۵
بوده است را رصد و احصا نموده و جهت  دیبوده و چه تعداد اشتغال جد تیچه تعداد اشتغال تثب نکهیا ثیاز ح

 .ندیاعالم نما اناشتغال است یکارگروه تخصص رخانهیو دب یستانداربه ا یاقدامات بعد
الخصوص  یتعهد اشتغال )عل یدارا ییاجرا یدستگاهها دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیباعنا-6

اشتغال ماه به ماه  جادیا یبرنامه زمان بند هیباشند( نسبت به احصا و ته یتعهد باال م یکه دارا ییدستگاهها
 .ندی(گزارش نما ندهیآ ته)هف یتعهد شده اقدام و از جلسه بعد یسال( براساس طرحها انیتا پا) 
استان نسبت به ارائه آمار و  یاجتماع نیاداره کل تام دیاستاندار محترم مقرر گرد داتیبا توجه به تاک-۷

 کیبه تفک یماعاجت نیتام مهیکار استان به استناد ب یروی( نشی)افزا شی)کاهش( و روزشیعملکرد ر
اداره کل تعاون کارور  و یهفته به استاندار کیرا ظرف  جهیمورد نظر استخراج و نت یشهرستان و بخش ها

 .ندیاستان اعالم نما یفاه اجتماع
در حوزه مربوطه  داریاشتغال پا جادی)ره( درخصوص اینیامداد امام خم تهیکل کم ریبا توجه به گزارش مد-۸
با  یستاد اشتغال استاندار دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیو با عنا یدرسالجار از هزار نفر شیپ یبرا

و رصد اشتغال حوزه  ینسبت به بررس یاداره کل تعاون کارورفاه اجتماع یو همکار یمیعظ یآقا تیمسئول
 گردد. یاطالع رسان ییدستگاه اجرا یآمار مربوطه از سو دییمربوطه اقدام تا در صورت تا

 ینسبت به احصا طرحها یتخصص ییاجرا یدستگاهها دیاستاندار محترم مقرر گرد دیبه تاک تیبا عنا-9
و اداره کل  یو به استاندار هیهفته ته کییابت را ظرف  التیدرگردش و تسه هیسرما التیتسه یمتقاض

 .ندیاستان نما یتعاون کارورفاه اجتماع
 رخانهیو دب ییاجرا یدستگاهها دیدر جامعه مقرر گرد زهینگ،نشاط و ا دیام جادیدر جهت ا دیمقرر گرد-1۰

کرونا  یماریب تیبا توجه به وضع یموفق که در سالجار ییگذاران و صاحبان طرحها هیکارگروه از سرما
برنامه  حیباشند جهت تشر یطرح م یدرحال ساخت و راه انداز ایشاغل داشته اند و  یروین شیهمچنان افزا

 دعوت شوند.به جلسه  شیخو یها
کرونا با توجه به اتمام مهلت یبت نام  روسیو وعیاز ش دهید بیآس یبنگاهها ژهیو التیدرخصوص تسه-11
 دیمحترم مقرر گرد یو با توجه به دستور استاندار 3۰/۷/99 خیدرتار التیو مهلت پرداخت تسه 31/6/99در 

بنگاهها و  التیو پرداخت تسه یسنسبت به برر یهفته آت کیعامل استان حداکثر ظرف مهلت  یبانکها
 در سامانه کارا یبت گردد. جهیاقدام و نت یموجود در کارتابل شعبات شهرستان یکسب و کارها

توسط  ییدرگردش درمناطق روستا هیصرف سرما التیتسه یمتقاض یبا توجه به عودت طرحها-12
( به ۷/۷/99مور   ییروستا اشتغال یفن تهیپست بانک )مصوب جلسه چهارم کم-توسعه تعاون یبانکها

 یدر گردش به طرحها هیسرما التیاستاندار محترم موضوع استعالم امکان پرداخت تسه دیدستور و تاک
 یو مقررشد بانکها دیحل گرد 2۷/۷/99مور   یدکتر منصور یدر روستاها در جلسه مشترک با آقا مستقر

پرونده  لیتکم یندهایفرا یو ط رشینسبت به پذ یوزارت تعاون کارورفاه اجتماع یعامل تا ارسال پاسخ کتب
 .ندیاقدام نما ییروستا یفن تهیمصوب جلسه چهارم کم یطرحها یبانک
عامل مطرح و  یبه بانکها یریو عشا ییاعتبارات مرحله پنجم اشتغال روستا صیموضوع عدم تخص-13

 وحل گردد.مطرح  ندهیهفته آ یبه استان ط یدکترمنصور یآقا انیمقرر شد موضوع درجر
: الف ( با  دیمرحله پنجم و دستور استاندار محترم مقرر گرد ییاشتغال روستا دیباتوجه به ابالغ اعتبار جد-14
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سازمان جهاد  ژهیبه و یبخش یوسهم بخش خدمات دستگاهها یتوجه به اتمام سهم بخش کشاورز
 التیان تسهیتبه متقاضاستان از ارجاع و مکا یو گردشگر یدست عیصنا یفرهنگ راثیو م یکشاورز
 .ندینما یکارگروه استان خوددار رخانهیمذکور به دب یبخشها ییروستا
(سازمان صنعت، معدن و تجارت درخصوص جذب کامل اعتبار سهم بخش صنعت حداکثر ظرف مهلت ب
 کارگروه اشتغال استان اقدام رخانهیبه دب ییاشتغال روستا یطرحها ینسبت به احصا و معرف یروز آت 1۰
 . ندینما
حداکثر ظرف « درگردش هیصرف سرما»بخش  یجذب کامل سهم اعتبار ابالغ یبرا یبخش ی( دستگاههاج
دستورالعمل  9ماده  طیبا لحاظ شرا ییدر گردش اشتغال روستا هیصرف سرما یمتقاض یطرحها یروز آت 1۰
 .ندیکارگروه استان اقدام نما رخانهیبه دب ییاجرا
مطرح و  99استان در سال  یریو عشا ییروستا داریاشتغال پا یفن تهیچهارم کممصوبات جلسات اول تا -1۵

 اعضا قرار گرفت. بیمورد تصو
 

  جلسه: غایبین

 

 
  



 

 
 فصل سوم:

 
 عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی 

 یهب بخش خصوص رطح اه  یرد  واگذار 
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 های شناسایی شده جهت واگذاری بخش اول: پروژه

ب ه بخ ش    یا هیسرما یها ییتملک دارا یها طرح یواگذار ، 1399اردبیل در سال  استان یستاد اقتصاد مقاومت
( و 2دول ت )  یاز مق ررات م ال   یبخش   میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ 2۷ماده  یاجرای را در راستای خصوص
 در دستور کار خود قرار داد. کل کشور 1399قانون بودجه سال  19تبصره 

ز نخست اقدام به شناسایی پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی نمود ک ه در ای ن راس تا    این ستاد در فا
 شناسایی شده اند. 1399  پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی در سال ۷تعداد 

 

 ۱۳۹۹ی به بخش خاوصی در سال جهت ماگذار اساان اردبیل شده ییشناسا یها پرمژه
ردی

 ف
 مقدار)مار مربع( عنوان طرح

یشرفت پ

 فیزیکی)درصد(

محل اعابار 

 پرمژه
 دساگاه اجرایی

 ورزش و جوانان اردبیل ۰ 1۵۰۰ بهسازی سالن ورزشی شهدای نیار 1

2 
نفری فجر  12۰۰بهسازی سالن ورزشی 

 پارس آباد
 ورزش و جوانان پارس آباد ۰ 1۵۰۰

3 
احداث مرکز معلولین ذهنی فیاض بخش 

 مشگین شهر
 تیبهزیس مشسگین شهر 3۵ 1۷6۰

4 
احداث ساختمان معلولین ذهنی مغان ) 

 گرمی (
 بهزیستی مغان ۵۰ 129۵

۵ 
توسعه و تعمیر ساختمان توانبخشی تازه 

 کند ) مغانسر ( 
 بهزیستی پارس آباد ۰ 32۰

6 
احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

 کشاورزی 
 فنی و حرفه ای پارس اباد 44 ۵۵۰۰

۷ 
جوار احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

 شهرک صنعتی
 فنی و حرفه ای نمین ۸۵ 2۵44
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 1399به بخش خصوصی در سال  های واگذار شده بخش دوم: پروژه

تکلیف قانونی که بایستی یک پ روژه را در س ال   با استفاده از  1399ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل در سال 
 نموده است. یوصپروژه به بخش خص  1 یاقدام به واگذارواگذار می نمود،  99

 

 ۱۳۹۹در سال ی به بخش خاوصهای ماگذار شده در اساان اردبیل  پرمژه
 عنوان پرمژه عنوان طرح ردیف

مضعیت 

 پرمژه

عنوان دساگاه 

 اجرایی
 رمش ماگذاری

ظرفیت 

 تانونی

1 
نوسازی و بهسازی اماكن 

 ورزشی استان اردبیل

بهسازی سالن ورزشی 

شهید نخستین احمدی 

 زرناس 

بهره در حال 

 برداری

اداره كل ورزش 

و جوانان استان 

 اردبیل

 

R.O.L.T 

 

قانون  27ماده 

برنامه ششم 

 توسعه

 

 


