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آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها

ماده  1ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون :قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب 1395
ب – سازمان :سازمان برنامه و بودجه کشور
پ – سازمان استان :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (سازمان برنامه و بودجه استان).
ت – شورا :شورای برنامه ریزی و توسعه استان.
ث -دبیرخانه :دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان.
ج – کارگروه :کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

ماده  – 2ترکیب اعضای شورا بر اساس بند (الف) ماده ( )31قانون و وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:
الف – وظایف و اختیارات مندرج در بند (ب) ماده ( )31قانون.
ب – بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه ای استان به تفکیک دستگاه – برنامه ،با پیشنهاد دیبر شورا بر اساس
قوانین ،مقررات و اسناد باالدستی.
پ -بررسی و تصویب سیاست ها و اولویت های تعیین پروژه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان با
پیشنهاد دبیر شورا.
ت – سایر وظایف محول شده از طرف هیئت وزیران در چهار چوب قوانین و مقررات و اسناد باالدستی.
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ماده  – 3دبیرخانه شورا در سازمان استان مستقر است و وظایف آن به شرح زیر است:
الف – تهیه دستور کار و برنامه زمان بندی تشکیل جلسات شورا ،مطابق تبصره ( )5بند (الف) ماده ( )31قانون با
هماهنگی رییس شورا.
ب – ارسال تصمیمات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای اعضا و دستگاه های اجرایی
ذی ربط استان.
پ – ارایه گزارش های ارزیابی مستمر ،پیگیری مصوبات شورا ،تهیه گزارش های فصلی و ساالنه از عملکرد شورا و
کارگروه ها و ارسال آن به استاندار و اعضای شورا.
ت – بررسی پیشنهادهای کارگروه ها و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها و آماده سازی آنها برای طرح و تصویب
در شورا.
ث – پیگیری تهیه و هماهنگی برنامه های یکساله کارگروه ها.
ج – سایر موارد ابالغی از سوی شورا در چهارچوب قوانین و مقررات و اسناد باالدستی.
تبصره – مسئولیت هماهنگی ،نظارت و پیگیری انجام وظایف و ارزیابی عملکرد شورا بر عهده سازمان خواهد بود.

ماده  – 4به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا ،کارگروه های تخصصی به شرح زیر تشکیل می شود:
الف – کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری.
ب – کارگروه زیربنایی ،توسعه روستای ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست.
پ – کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده.
ت – کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری.
تبصره  – 1کارگروه ها می توانند با تصویب شورا ،به تناسب موضوع گروه کاری ایجاد کنند.
تبصره  – 2کلیه تصمیمات کارگروه ها جنبه پیشنهادی دارد و پس از طرح و تصویب در شورا در چهارچوب قوانین و
مقررات مربوط ،الزم االجرا است.
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تبصره  – 3با ابالغ این آیین نامه ،ایجاد و برگزاری هر گونه کارگروه ،ستاد ،کمیته ،کمیسیون ،شورا و عناوین مشابه
در موضوعات و وظایف شورا و کارگروه های ذیل آن توسط مقامات و دستگاههای اجرایی ملی و استانی به جز موراد
مصرح در قوانین در سطح استان و شهرستان مجاز نخواهد بود.

ماده  – 5شرایط و نحوه تشکیل جلسات کارگروه ها به شرح زیر است:
الف – اعضای کارگروه باید شخصاً در جلسات کارگروه ها حضور یابند .در صورت غیبت موجه اعضای ثابت کارگروه
ها در جلسه ،نماینده تام االختیار با هماهنگی رییس کارگروه و معرفی کتبی در جلسه بدون حق رأی حضور
می یابند.
ب – کارگروه ها موظفند دو سازمان مردم نهاد مرتبط استانی را به عنوان عضو ناظر و دو نفر از افراد حقیقی (که
حداقل یکی از آنها از بانوان باشد) را به عنوان صاحب نظر به پیشنهاد دبیر و تأیید کارگروه ،به طور سالیانه انتخاب و
به جلسات کارگروه دعوت کنند.
پ – دیبر کارگروه موظف است عالوه بر اعضای ثابت ،از اعضای متغیر کارگروه بر حسب موضوع دستور کار و به
تشخیص رییس کارگروه دعوت به عمل آورد .اعضای متغیر در جلسه دارای حق رأی هستند.
ت – در سایر موارد ،شیوه عمل کارگروه ها طبق روش های مصوب شورا خواهد بود.
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ماده  -6وظایف کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری به شرح زیر است:
الف – ارایه برنامه هایی برای اجرای سیاست های کلی اصل ( )44قانون اساسی.
ب – پیگیری اجرای برنامه های مرتبط با امور اقتصادی و بخش های صنعت ،معدن و تجارت ،کشاورزی ،گردشگری
و خدمات در چهارچوب برنامه های توسعه.
پ – ارایه پیشنهاد برای اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
ت – ارایه برنامه های حمایت از جریان های اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در سطح استان.
ث  -ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در سطح استان.
ج – ارایه شیوه های افزایش تولید ناخالص داخلی استان.
چ – ارایه برنامه هایی برای ترغیب و ترویج روش ها و الگوهای تولید و مصرف پایدار در سطح استان.
ح – ارایه برنامه هایی برای ارتقای معیشت و ظرفیت سازی اقتصادی خانوارهای استان.
خ – بررسی و ارایه پیشنهاد برای افزایش مشارکت های مردمی در فعالیت های اقتصادی.
د – پیگیری توسعه صادرات کاال و خدمات بخش های مختلف صنعتی ،تولیدی ،معدنی ،کشاورزی و خدماتی.
ذ – بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و صنعتی و ارایه راهکارهایی برای حل مشکل.
ر -بررسی ،پیگیری و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کاال و خدمات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ز -بررسی راکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک.
ژ – پیگیری تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب بر اساس آمایش سرزمین و عدم حمایت از تولید محصوالت کشاورزی
خارج از الگوی کست.
س – پیگیری مصرف بهینه آب در بخش اقتصادی.
ش – بررسی روند خرید محصوالت بخش کشاورزی و توسعه پوشش بیمه محصوالت کشاورزی و دامی در چهارچوب
قوانین و مقررات حمایتی.
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ص – ارایه راهکارهایی برای توسعه صنایع دستی ،صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و تنوع بخشی به اقتصاد
روستایی و عشایری.
ض – ارایه ساز و کار هایی برای بهره گیری بیشتر از ظرفیت های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و
ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی.
ط – ارایه برنامه هایی برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استان.
ظ – تسهیل فرآیند تأمین ،تجهیز و جذب و منابع مالی و درآمدی مورد نیاز استان.
ع – تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی ذی ربط از جمله شورای عالی اشتغال و شورای عالی آموزش و تربیت
فنی ،حرفه ای و مهارتی.
غ – ارایه برنامه هایی برای حمایت از سرمایه گذاری در کار آغازیان (استاارت آپ ها) ،کسب و کارهای نوپا و دانش
بنیان و توسعه کسب و کارهای جدید و کارآفرینی با همکاری کارگروه زیر بنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و
آمایش سرزمین و محیط زیست و کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری.
ف – بسترسازی ایجاد و توسعه برنامه های بلند مدت و میان مدتاشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته ،روستایی
و مرزی در چهارچوب برنامه های توسعه و اهداف توسعه پایدار.
ق – ارایه ساز و کار هایی برای همسو کردن سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه ای نظام بانکی و بخش های غیر
دولتی بر اساس اولویت های اسناد توسعه ای استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ک – پیگیری و ارایه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی با توجه به مزیت
های نسبی و رقابتی به ویژه در مناطق روستایی و مرزی.
گ – بررسی و ارایه پیشنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان های مرتبط از جمله بانک
ها ،اداره کل تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی.
ل – بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطالعاتی متقاضیان کار و استفاده از آموزش های فنی،
حرفه ای و مهارتی در چهارچوب صالحیت حرفه ای ملی در سطح استان و ارایه راه حل برای کاهش بیکاری.
م – ارایه برنامه های پیشنهادی برای حمایت از رسته فعالیت های اولویت دار با رعایت تصمیمات شورای عالی اشتغال
و اسناد آمایش سرزمین.
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ن – بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی و حرفه ای بخش دولتی و مراکز غیر دولتی متناسب با نیزاهای
بازار کار.

ماده  – 7اعضای کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری عبارتند از:
الف – اعضای ثابت:
 1ـ استاندار (رییس)
2ـ رییس سازمان استان (دبیر)
 3ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
4ـ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان
5ـ مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت استان
6ـ مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
7ـ مدیر کل امور مالیاتی استان
8ـ مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
9ـ مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان
10ـ مدیر کل آموزش و پرورش استان
11ـ مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری
12ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان
13ـ دبیر شورای هماهنگی بانک های استان
14ـ رییس اتاق تعاون استان
15ـ رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان
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16ـ رییس اتاق اصناف استان
17ـ رییس شورای اسالمی استان
18ـ یکی از رؤسای دانشگاه های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورا
19ـ ناظر یا مدیر کل گمرک استان
20ـ مدیر کل بهزیستی استان
21ـ مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
22ـ رییس سازمان بسیج سازندگی استان
23ـ رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان
ب – اعضای متغیر:
 -1مدیر کل اطالعات استان
2ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان
3ـ مدیر کل استاندارد استان
4ـ فرماندار شهرستان حسب مورد
5ـ رییس پارک علم و فناوری استان
6ـ مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان
7ـ مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان
8ـ مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی (در صورت وجود)
9ـ مدیر کل شیالت استان ()
10ـ مدیر کل بنادر و دریانوردی استان (در صورت وجود)
11ـ رؤسای بانک های استان حسب مورد
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ماده  – 8وظایف کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست به شرح
زیر است:
الف – بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص طرح های توسعه عمران منطقه ای ،ناحیه ای ،روستایی و شهری ،طرح
های مجموعه های شهری ،طرح های بهسازی ،نوسازی و مرمت بافت های قدیمی و فرسوده ،تبدیل روستا به شهر،
طرح های ساماندهی عشایر و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی با رعایت مالحظات آمایش سرزمین ،اسناد
توسعه استان و الزامات پدافند غیر عامل به مراجع قانونی ذی ربط.
ب – تسهیل اجرای تصمیات شوراهای عالی ذی ربط از جمله شورای عالی شهرستان و معماری ایزان.
پ – بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه های توسعه استان در حوزه های زیربنایی.
ت – بررسی و ارایه سازو کارهای الزم برای انجام وظایف مرتبط با اجرای آیین نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و
تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها.
ث – بررسی راهکارهای افزایش مشارکت های مردم و سازمان های مردم نهاد در راستای توسعه زیر ساختی شهرها،
روستاها و مناطق عشایری استان.
ج – ارایه پیشنهادهایی برای ارتقای زیر ساخت های مقاوم و پیگیری تحقق روستاها و شهرهای پایدار و تاب آور.
چ ـ پیگیری ارتقای دسترسی به آب سالم و سامانه جمع اوری و تصفیه فاضالب در سطح استان و برری و ارایه ساز
و کارهای نحوه بهره برداری و حفاظت از منابع پایه به ویژه آب در بخش های اقتصادی.
ح – بررسی مسایل و مشکالت روستاییان و عشایر و ارایه پیشنهادهایی برای راهبری توسعه روستایی و ساماندهی
عشایر.
خ – بررسی و پشنهاد برنامه های توانمندسازی دهیاران و بهره گیری از ظرفیت انها در پیشبرد امور توسعه روستاها.
د – بررسی و پیگیری طرح های مدیریت بحران و حوادث طبیعی.
ذ – ارایه راهکارهایی برای توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی (از قبیل بین شهری ،شهری ،روستایی ،ریلی و هوایی)
و ارتقای وضعیت ایمنی راه ها.
ر – بررسی برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی و ارایه ساز و کارهایی برای توسعه ظرفیت های ایجاد انرژی نو و
تجدید پذیر.
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ز – بهره برداری از ظرفیت شورای فنی استان در پیشبرد امور مرتبط.
ژ – پیگیری انتقال صنایع آالینده و مزاحم به خارج از شهرها و سکونت گاه ها.
س – برری و ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه های توسعه کمی و کیفی مسکن و زیر ساخت های مناطق شهری و
روستایی و عشایر.
ش – بررسی و پیشنهاد در خصوص برنامه آمایش و سند چشم انداز استان.
ص – بررسی برنامه های توسعه میان مدت استانی ،شهرستانی ،طرح های توسعه ناحیه ای و طرح های منظومه
روستایی از منظر مالحظات آمایشی ،محیط زیستی و اهداف توسعه پایدار و نظارت بر چگونگی اجرای آنها.
ض – تسهیل اجرای برنامه ها و سیاست های اجرایی شورای عالی آمار و شورای عالی آمایش سرزمین.
ط – بررسی و ایجاد هماهنگی آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی استان.
ظ – بررسی و پیشنهاد شاخص های و اولویت های آماری مورد نیاز برنامه های توسعه استان.
ع – بررسی و ارایه تدابیر الزم برای تهیه نقشه های اصلی سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISو داده های مکانی
استان و به روز رسانی آن.
غ – پیشنهاد سیاست ها و راهکارهای الزم برای کاهش نابرابری و توسعه متعادل استان و پایش تحقق آنها.
ف – بررسی مباحث مرتبط با انطباق توسعه محدوده و حریم شهرها و روستاها در چهارچوب سند آمایش سرزمین.
ق – بررسی و نظارت بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و پیشنهاد راهکارهایی برای اجرای برنامه مدیریت
سبز در سطح استان.
ک – بررسی برنامه های مورد نیاز برای ایجاد تعادل در نظم سکونت گاهی و استقرار جمعیت و فعالیت در استان در
پیوسن با اسناد فرادست.
گ – بررسی و ارایه راهکارهای توانمند سازی و ظرفیت سازی نهادی و انسانی برای تحقق اهداف توسعه پایدار.
ل – بررسی و پیگیری تحقق اهداف و ارتقای شاخص های توسعه پایدار در چهنه استان بر اساس دیدگاه های برنامه
ریزی منطقه ای.
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م – بررسی و تسهیل ارتقای زیست بوم (اکوسیستم) و حفاظت از تنوع زیستی در چهنه استان.
ن – بررسی و ارایه راهکارهای مقابله با پدیده بیابان زدایی ،گرد و غبار و ریز گردها.
و – بررسی و ارایه راهکارهای برنامه ریزی یکپارچه سرزمینی و ساماندهی فضایی استان.
ه – راهبری زیر ساخت داده های مکانی ()SDI
ی – پیگیری اجرای طرح های آمایشی مصوب استان و بررسی سیاست های ارتقای دسترسی به انرژی پاک و مقرون
به صرفه در سطح استان.

ماده  –9اعضای کارگروه زیر بنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست عبارتند از:
الف – اعضای ثابت:
 -1استاندار (رییس)
 -2مدیر کل راه و شهرسازی استان (دبیر)
 - 3معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
 - 4رییس سازمان استان
 - 5رییس سازمان جهاد کشاورزی استان
 - 6مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
 - 7مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
 - 8مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
 - 9مدیر صنعت ،معدن و تجارت استان
 - 10مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
 - 11نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر

18

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل – 1398

 - 12یک از شهرداران استان به انتخاب رییس کارگروه
 - 13مدیر عامل شرکت گاز استان
 - 14مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل
 - 15مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
 - 16مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان
 - 17مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان
 - 18مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری
 - 19مدیر کل هواشناسی استان
 - 20رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 - 21رئیس شورای اسالمی استان

ب-اعضای متغیر:
-1مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان
-2مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
-3مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان
-4مدیر کل ثبت احوال استان
-5مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان
-6مدی رعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان
-7مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
-8مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان
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-9مدیرکل امور عشایر استان(در موضوعات مرتبط)
-10مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان
-11مدیر کل نوسازی  ،توسعه و تجهیز مدارس استان
-12مدیر کل استاندارد استان
-13مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
-14مدیر کل بنادر و دریانوردی استان(استان های ساحلی)
-15فرماندار شهرستان حسب مورد
-16دهیار یک از روستاهای استانی به انتخاب رئیس کارگروه
-17یکی از روسای دانشگاه های دولتی مرکز استان به انتخاب رئیس شورا
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ماده -10وظایف کارگروه اجتماعی  ،فرهنگی  ،سالمت ،زنان و خانواده به شرح زیر است:
الف-تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی از جمله شورای اجتماعی کشور و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.
ب -بررسی و ارایه راهکارهای شناسایی کانون های آسیب پذیر اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی و آثار ناشی
از آن.
پ-بررسی و پیشنهاد برای بازریابی هویت ملی و مذهبی و ارتقای خودباوری در نسل جوان.
ت-بررسی و ارایه ساز و کارهایی برای تحکیم بنیان و حمایت از نهاد خانواده.
ث-بررسی مسایل و مشکالت و نیازهای بانوان و جوانان و بهبود شاخص های ذیربط.
ج-بررسی و ارایه راهکارهای حمایت حمایت از غنی سازی اوقاف فراغت به ویژه برای جوانان و بانوان.
چ-بررسی و نظارت بر حسن انجام پیوست های فرهنگی  ،اجتماعی و سالمت برای طرح های بزرگ توسعه استان.
ح-بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای الزم برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و حل مسایل و مشکالت مربوط
به آن
خ-بررسی و برنامه ریزی حفظ و بهره برداری از بناهای دارای ارزش فرهنگی – تاریخی و سانت از میراث معنوی.
د-بررسی و ارایه راهکارهای ساماندهی مراکز فرهنگی.
ذ-بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت های مردمی.
ر-همکاری با شوراهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی.
ز-هماهنگی برای فراهم نمودن زمینه های الزم در کاهش نابرابری های جنسیتی در سطح استان.
ژ-بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای شاخص های رفاه و توسعه اجتماعی و فرهنگی استان.
س-برنامه ریزی و ارایه راهکارهای فقرزدایی و کاهش فقر.
ش-بررسی و ارایه راهکارهای تشوی و توسعه بیمه های اجتماعی در مناطق محروم به ویژه روستایی و عشایری.
ص-بررسی و ارزیابی روند تغییرات شاخص های توسعه روستایی.
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ض-تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای مرتبط از جمله شورای عالی سالمت و امنیت غذایی.
ط-بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای سبک زندگی سالم و سالمت و امنیت غذایی.
ظ-بررسی و ارایه راهکارهای سالمت جسمی در گروه سنی کودکان و نوجوانان به ویژه دختران و راه های بهبود آن.
ع-بررسی راه های پیشگیری از عفونت و بیماری های نو پدید و مهار آنها.
غ -بررسی و پیشنهاد برنامه هایی برای رصد و پایش سالمت جسمی و روانی گروه های سنی مختلف.
ف-بررسی و ارایه راهکارهای تامین نیازهای بهداشتی و درمانی و ارتقای کیفیت بیمه سالمت استان در ابعاد مختلف
و اولویت های آن با توجه به نیازهای شهرستان ها و استان.
ق-بررسی و ارایه راهکارهای الگوی نظارت بر بهداشت محیط ،نظافت عمومی و واپایش(کنترل) مواد غذایی و
بهداشتی.
ک-پیشنهاد اصالح طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان استان با توجه به تحوالت جمعیتی.
گ-بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از بخش غیردولتی و جلب مشارکت در بخش بهداشتی و درمانی.
ل-بررسی ارایه و راهکارهای واگذاری امور تصدی گری دستگاههای دولتی به بخش غیردولتی.
م-بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه گردشگری سالمت
ن-بررسی وارایه راهکارهای حمایت از توسعه تولید و مصرف محصوالت سالم.
و-نظارت بر اجرای استانداردهای غذا و دارو.
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ماده-11اعضای کارگروه اجتماعی ،فرهنگی  ،سالمت  ،زنان و خانواده عبارتند از :
الف-اعضای ثابت:
-1استاندار(رئیس)
-2مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری (دبیر)
-3معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندارد
-4رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدات بهداشتی درمانی استان و در صورت تعدد به انتخاب وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
-5رئیس سازمان استان
-6مدیر کل امور بانوان و خانواده استان
-8مدیر کل اطالعات استان
-9مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
-10مدیر کل ورزش و جوانان استان
-11مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت استان
-12مدیر کل تعان  ،کار و رفاه اجتماعی استان
-13مدی رکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
-14مدیر کل استاندارد استان
-15مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان
-16مدیر کل بهزیستی استان
-17مدیر کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری استان
-18مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
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-19مدی رکل تبلیغات اسالمی استان
-20رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
-21مدیر کل دامپزشکی استان
-22مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان
-23مدیر کل شرکت آب و فاضالب روستایی استان
-24دادستان مرکز استان
-25مدیر کل بیمه سالمت استان
-26یکی از روسای دانشگاه های دولتی مرکز استان به انتخاب رئیس شورا
-27رئیس شورای اسالمی استان
-28فرمانده ناحیه انتظامی استان
-29فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان

ب-اعضای متغیر:
-1مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
-2مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان
-3مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان
-4مدیر کل تامین اجتماعی استان
-5مدیر کل ثبت احوال استان
-6مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان
-7مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان
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-8مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان
-9روستاییان و عشایر استان
-10مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان
-11فرماندار شهرستان حسب مورد
-12شهردار مرکز استن
-13رئیس حوره هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان
-14مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
-15مدی رکل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان
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ماده  -12وظایف کارگروه آموزش ،پژوهش  ،فناوری و نوآوری به شرح زیر است:
الف-تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی مرتبط از جمله شورای عالی آموزش و پرورش ،شورای عالی انقالب
فرهنگی و شورای عالی آموزش و تربیت فنی  ،حرفه ای و مهارتی.
ب-هماهنگی و ایجاد ارتباط بین دستگاهها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز تولیدی و صنعتی و بهره گیری از
توانمندیها و ظرفیت های تخصصی آنها برای توسعه و ارتقای کیفی تولیدات داخلی.
ت-تمهید راهکارهایی برای بهره گیری از توانمندیها و ظرفیت های تخصصی سازمان ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و
پژوهشی ،تشکل ها و انجمن های صنفی در جهت رفع نیازهای پژوهشی استان و کشور.
ث-تمهید برنامه هایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری در استان.
ج-بررسی و ارایه راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوری اطالعات در زمینه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی.
خ-پیگیری توسعه ارتباط متقابل با مراکز علمی و پژوهشی خارج از کشور.
د -پایش و پیگیری وضعیت کمی و کیفی مراکز آموزش عالی در استان.
ذ-تمهید برنامه هایی برای حمایت از تجاری سازی ایده ها ،نوآوریها ،اکتشاف و اختراعات.
ر-اتخاذسیاست هایی برای انطباق رشته های تحصیلی مراکز آموزش عالی متناسب با مزیت های منطقه ای و نیازهای
بازار کار استان
ز-بررسی راه های توسعه فضاها و تجهیزات آموزشی و غیرآموزشی.
ژ-بررسی و ارایه راهکارهای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در امور مربوط.
س-بررسی و ارایه پیشنهاد اولویت های نظام آموزش فنی ،حرفه ای و مهارتی استان به تفکیک بخش های اقتصادی
در تمامی سطوح علمی براسا آمایش سرزمین.
ش-بررسی و ارایه پیشنهد در زمینه توسعه مشارکت بهره برداران و نظام های حرفه ای و کلیه ذینفعان آموزش های
مهارتی در مراحل مختلف.
ص -همکاری در تدوین و زمینه سازی برای استقرار چهارچوب صالحیت حرفه ای ملی در استان
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ض-پایش و پیگیری پوشش کامل تحصیلی در مقاطع مختلف با تاکید بر مناطق روستایی و محروم.
ط-پیگیری توسعه آموزش های مهارتی و کاربردی.
ظ-تمهید برنامه هاییی برای تجلیل از چهره های برتر پژوهشی و فناوری.

ماده -13اعضای کارگروه آموزش  ،پژوهش  ،فناوری و نوآوری عبارتند از :
الف -اعضای ثابت:
-1استاندارد (رئیس)
-2رئیس سازمان استان(دبیر)
-3یکی از روسای دانشگاه های دولتی مرکز استان به انتخاب رئیس شورا
-4رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و در صورت تعدد با معرفی وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی.
-5مدیرکل آموزش و پرورش استان
-6مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات
-7مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان
-8مدیر کل استاندارد استان
-9رئیس پارک علم و فناوری استان
-10مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان
-11رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
-12مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری
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ب-اعضای متغیر
-1مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت استان
-2مدیر کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان
-3مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان
-4مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
-5مدیر کل هواشناسی استان
-6رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
-7رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان
-8رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد استانی
-9رئیس بنیاد ملی نخبگان استان
-10رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت
-11فرماندار شهرستان حسب مورد

ماده  -14در اجرای بند (ج) ماده ( )44قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (، )2
کمیته برنامه ریزی شهرستان با ترکیب و وظایف و اختیارات مندرج در بند یاد سده تشکیل می شود.
تبصره -شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند وظایفی را در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط به کمیته
برنامه ریزی شهرستان محول نماید.
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بخش اول  :گزارش ساالنه و تحلیل عملکرد شورای برنامهریزی و توسعه استان اردبیل
شورای برنامهریزی و توسعه استان مطابق جدول شماره ( )1با برگزاری  11جلسه در سال  52 ،1398دستور جلسه
و 63مصوبه داشته است که صد در صد مصوبات اجرا شده است.
جدول شماره (  :)1گزارش ساالنه عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل در سال 1398
وضع یت حضور و غ یاب

وضع یت مصوبات

تعداد مدیران عضو

اصلی شورا

مصوبات

مصوبات
اجرا شده

اجرا نشده

تعداد مدیران عضو

جلسات

دستور جلسه

تعداد

تعداد مصوبات

اصلی شورا

ردیف

تاریخ برگزاری

تعداد

تعداد

حاضر در جلسه

تعداد حاضرین در جلسه

اسامی دستگاههای اجرایی
غایب جلسه

اعضای اصلی شورا

1

1398/03/11

6

12

12

-

23

21

-

2

1398/04/01

4

3

3

-

23

20

-

3

1398/04/15

5

5

5

-

23

18

-

4

1398/05/10

4

10

10

-

23

20

-

5

1398/05/26

7

2

2

-

23

19

-

6

1398/07/24

5

8

8

-

23

18

-

7

1398/08/04

4

4

4

-

23

20

-

8

1398/08/28

5

3

3

-

23

19

-

9

1398/11/03

4

6

6

-

23

23

-

10

1398/12/03

4

5

5

-

23

19

-

11

1398/12/29

4

5

5

-

23

21

-

52

63

63

-

23

-

-

جمع کل
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بخش دوم  :صورتجلسه های شورای برنامهریزی و توسعه استان اردبیل

ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه

شماره جلسه

محل برگزاری جلسه

109726

1398/03/05

استاندار

1

سالن شیخ صفی استانداری

دستور جلسه:

 -1استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
 -2توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال  1398استان
 -3توزیع اعتبارات هزینه ای دستگاه های مشمول نظام بودجه استانی در سال 1398
 -4تشریح ظرفیت های قانون بودجه سال  1398کل کشور
 -5بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 -6سایر موارد
متن مذاکرات:

جلسه راس ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  1398/03/11با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با
تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن آرزوی توفیق برای
بهره مندی از فیوضات ماه مبارک رمضان ،اهم تبصره ها ،ردیف ها و ظرفیت های قانون بودجه سال  1398کل
کشور را تشریح نمودند .دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان ،ضمن تقدیر از تالش های جناب آقای مهندس
بهنامجواستاندار محترم اردبیل و همچنین نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی در کمک
به جذب اعتبارات متمرکز دستگاه های اجرایی(پروژه های عام) در سال  1397اظهار داشتند  :با همدلی و تالش
تیم مدیریتی استان و با بهره گیری از ابزارهای مختلف ،از ردیف های مختلف اعتبارات خوبی به پروژه های استان
از قبیل :راه آهن اردبیل -میانه ،بهسازی راه های شریانی استان ،پروژههای آبرسانی و تصفیهخانههای فاضالب
استان تزریق شد که نتیجه آن پیشرفت قابل مالحظه ی پروژه های استان می باشد.
جناب آقای حیدری مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان گزارشی در خصوص مصوبات کارگروه امور
زیربنایی و شهرسازی ارائه نمودند.
در ادامه آقایان دکتر فیضی و مهندس کریمی نمایندگان محترم مردم شریف شهرستان های اردبیل،نیر،نمین
و سرعین در مجلس شورای اسالمی و همچنین جناب آقای دکتر ملکی رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده
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محترم مردم شریف شهرستان مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی ،بر لزوم تعامل بیشتر مدیران محترم
دستگاههای اجرایی استان با نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرده و اظهار داشتند:
گزارش رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نشان از موفقیت تیم مدیریتی استان خصوصا استاندار محترم،
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیران برخی از دستگاه های اجرایی استان در جذب اعتبارات
متمرکز(پروژه های عام) و اعتبارات پروژه های ملی خاص و استانی ویژه می باشد که همگی نتیجه تعامالت بیشتر
مدیران آن دستگاه ها با نمایندگان محترم مردم شریف استان می باشد که جای بسی تقدیر و تشکر هست و سایر
دستگاههای اجرایی استان نیز بایستی با افزایش تحرک و تعامالت خود در توسعه استان بکوشند.
در پایان جلسه جناب آقای مهندس اکبر بهنامجو استاندار محترم اردبیل هم ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید
فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرین ،از همکاری و تالش های مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان و برخی از مدیران دستگاههای اجرایی استان و باالخص نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس
شورای اسالمی در جذب اعتبارات متمرکز و همچنین ایجاد ظرفیت های جدید در قانون بودجه سال  1398برای
توسعه استان ،قدردانی نموده و تصریح کردند :مدیران محترم استان با افزایش روابط عمومی خود و با استفاده از
ظرفیت های نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی برای توسعه استان تالش نمایند .در
ادامه رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان با تشریح موفقیت های استان در اجرای پروژه های تملک دارائی
های سرمایه ای در سال  1397تاکید کردند :فرمانداران محترم شهرستانها بایستی تکمیل و تقویت پروژههای
تولیدی ،سرمایهگذاری و کارآفرینی را بعنوان اولویت اول شهرستان پیگیری نمایند چرا که امسال ماموریت اصلی
ما در تحقق شعار سال(رونق تولید) ،حل موانع پروژههای تولیدی و اشتغالآفرین است.
مصوبات جلسه:

 )1با استناد به ابالغیه های شماره  23240مورخ  1398/01/26و  87976مورخ  1398/02/25جناب آقای
دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،توزیع اعتبارات تملک
دارائیهای سرمایه ای سال  1398به تفکیک شهرستان ،برحسب ضرایب قبلی شهرستان ها و با در نظر
گرفتن الزامات مندرج در قانون بودجه مطرح و پس از بحث وبررسی با اکثریت آراء به تصویب رسید.
ضمنا مقرر گردید فرمانداران محترم شهرستان ها در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسات کمیته برنامه
ریزی شهرستان مربوطه اقدام ،و توزیع اعتبارات را با لحاظ الزامات قانونی و رعایت ضوابط اجرایی قانون
بودجه سال  1398کل کشور انجام داده و در اسرع وقت ،لیست پروژه ها را جهت مبادله موافقتنامه به
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند.
 )2با استناد به ابالغیه های شماره  23240مورخ  1398/01/26و  87976مورخ  1398/02/25جناب آقای
دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،توزیع پیشنهادی اعتبارات
هزینه ای سال  1398دستگاه های مشمول نظام بودجه استانی مطرح و پس از بحث و بررسی به تفکیک
دستگاه اجرایی با اکثریت آراء اعضاء مورد تصویب قرار گرفت.
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 )3مقرر گردید در راستای اجرای تبصره  3بند(ب) ماده  31قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حداکثر تا بیست درصد از اعتبارارت تملک دارائیهای سرمایه ای
استان را با تعیین سقف و توزیع برنامه ای  ،درقالب کمک های فنی و اعتباری با رعایت دستورالعمل
ابالغی مربوطه اختصاص دهد.
 )4مقرر گردید در راستای اجرای تبصره  3بند(ب) ماده  31قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پس از ابالغ اعتبارات استان ،حداکثر پنج درصد از اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه ای (با رعایت سقف بیست درصد اعتبارات تملک استان) را در قالب کمک های فنی
و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطح استان اختصاص
دهد.
 )5مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای اجرای هرچه بهتر ماده  27قانون برنامه ششم
توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،با در نظر گرفتن ظرفیتها و پتانسیل های
بالقوه هر روستا ،برنامه توسعه ی جداگانه ای برای حداقل  5درصد از روستاهای استان را تهیه و برای
طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان آماده نمایند.
 )6نامه شماره /98/5936ص مورخ  1398/03/02اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص مصوبات
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید
قرار گرفت.
 )7برنامه زمانبندی پیشنهادی تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کار گروههای ذیل شورا
در سال  1398مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت .
 )8نامه شماره  98-30/887مورخ  1398/03/05اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مطرح و پس از
بحث و بررسی با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت.
 )9نامه شماره  100/98/296880مورخ  1398/02/23شرکت مخابرات در خصوص بدهی شبکه دولت
دستگاه های اجرایی استان مطرح و مقرر گردید :شرکت مخابرات استان بدهی دستگاه های اجرایی در
سنوات گذشته را بصورت ماهانه در قبض های تلفن ثابت دستگاه های اجرایی حداکثر ظرف دو سال
استمهال نماید.
 )10در اجرای تبصره  19قانون بودجه سال  1398کل کشور و برای حمایت از پروژه های تملک دارائی های
سرمایه ای قابل واگذاری جدید و نیمه تمام( دارای مجوز ماده  23قانون الحاق( ))2مقرر گردید دستگاه
های اجرایی استان نسبت به معرفی پروژه های قابل واگذاری و میزان اعتبار حمایتی هر پروژه (مصوب
کارگروه واگذاری) به کمیته برنامه ریزی شهرستان اقدام نمایند.
 )11در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان مازاد شرکت آب منطقه ای در شهرستان مشکین شهر
توسط جهاد دانشگاهی استان ،مقرر گردید موضوع از طریق دستگاه های اجرایی مربوطه و برابر آیین نامه
شرکت های دولتی اقدام گردد.
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 )12نامه شماره  71/20745مورخ  1398/03/06دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص ضرورت احداث
بیمارستان  1000تختخوابی در شهرستان اردبیل مطرح و پس از تایید مقرر گردید  :دانشگاه علوم پزشکی
جهت اخذ مجوز ماده  23از طریق وزارتخانه مربوطه اقدام نماید.
غایبین جلسه:
)1
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه

شماره جلسه

محل برگزاری جلسه

151620

1398/03/27

استاندار

2

سالن شیخ صفی استانداری

دستور جلسه:

 -1استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
-2ارائه گزارش مطالعات آمایش استان
 -5بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 -6سایر موارد
متن مذاکرات:

جلسه راس ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  1398/04/01با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با
تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تقدیر از حضور
اعضای جلسه باالخص استاندار محترم و جناب آقای مهندس کریمی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های
اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی ،از اتمام مطالعات آمایش استان در یک ماه آینده خبر داده و
افزودند :این مطالعات از سال  1397شروع و با همکاری خوب و فعال دستگاه های اجرایی استان در حال اتمام
هست که با پایان این مطالعات و ارائه آن به سازمان برنامه و بودجه کشور ،بستر عملیاتی و اجرایی شدن آن فراهم
خواهد شد .پرهیز از عملکرد جزیرهای ،هدایت سرمایهگذاری متناسب با تخصص استان ،توجه به فرصتها و
شایستگیها به همراه بها دادن به جاذبههای تاریخی و پتانسیل های طبیعی و تجمیع منابع آب و خاک و نیروی
انسانی و گردشگری سالمت ،پزشکی و درمانی جزو شاخصهای اصلی این سند تعریف شده است .دبیر شورای
برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه سند آمایش ،استان را در مسیر تحول و نوآوری قرار خواهد داد تصریح
کردند :استان اردبیل براساس مبانی تعریف شده در سند آمایش در افق  1424به یک استان متحول با تکیه بر
نوآوریها و منابع انسانی غنی تبدیل خواهد شد.
در ادامه جناب آقای حیدری مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان گزارشی در خصوص مصوبات کارگروه
امور زیربنایی و شهرسازی ارائه نمودند.
همچنین در ادامه مدیر محترم پروژه مطالعات آمایش استان اردبیل جناب آقای دکتر برج سفیدی ،آمایش را
یک مقوله راهبر و هدایت کننده ،هم افزایی سیستمهای شهری و منطقهای ،یک چارچوب منسجم ،جامع و ضمانت
کننده و یک مقوله بین بخشی و تنظیم کننده و ارتقادهنده ظرفیتها اعالم و خاطرنشان کرد :آمایش به عنوان
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ایجاد بستر و میثاق جمعی دست اندرکاران توسعه است که در حقیقت خروجی آن به توسعه پایدار منجر میشود.
وی با قدردانی از همکاری و همراهی نزدیک سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل به ویژه رئیس این
سازمان ،معاونان ،کارشناسان و مدیریت بخشهای مختلف گفتند :ما در یک سال گذشته و طی جلسات متعدد از
رهنمودهای استاندار اردبیل ،معاونین ،مدیران دستگاههای اجرایی ،سازمانها و نخبگان و مجموعههای علمی و
دانشگاهی و صاحبنظران در تدوین این سند استفاده کردیم که امیدواریم تا افق  1425این سند محور و اساس
برنامهریزیها و حرکتها باشد .پس از ارائه گزارش توسط مدیر محترم پروژه ،ناظرین طرح ،نخبگان و مدیران
محترم دستگاه های اجرایی به طرح دیدگاه های خود پرداختند.
جناب آقای مهندس کریمی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس
شورای اسالمی و نماینده ناظر مجلس در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بر عدم وجود ارتباط منطقی
بین مراکز آموزشی و دانشگاهی و صنعت استان(در مطالعات آمایش ارائه شده) اشاره کرده و تاکید کردند :بخشهای
حفاظت محیط زیست ،منابع طبیعی ،کشاورزی و همچنین تمرکز جمعیتی در بخشهای مختلف استان ،مزیتهای
مرزی و پیوستهای فرهنگی بصورت ویژه در مطالعات آمایش بررسی و دیده شوند.
در پایان جلسه جناب آقای مهندس اکبر بهنامجو استاندار محترم اردبیل از حضور فعال مدیران کل دستگاه
های اجرایی استان خصوصا جناب آقای مهندس کریمی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های اردبیل،نیر،نمین
و سرعین در مجلس شورای اسالمی به لحاظ حساسیت موضوع تشکر نموده و تاکید کردند :تمام دستگاههای
اجرایی استان اردبیل موظفند در افق  1424محور توسعه و پیشرفت را ،سند آمایش استان قرار دهند .رئیس شورای
برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به نقش مهم نیروی انسانی ماهر و توانمند ،توسعه نیروی انسانی را بسیار مهم
دانسته و خواستار بررسی و تشریح وضعیت نیروی انسانی در مطالعات آمایش شده و افزودند :ادبیات معرفی استان
در سند آمایش براساس پتانسیل شهرستان ها و حول محور کشاورزی ،گردشگری و صنعت می باشد.
مصوبات جلسه:

 )1نامه شماره /98/7922ص مورخ  1398/03/22اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص مصوبات
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید
قرار گرفت.
 )2فصل ششم مطالعات آمایش استان توسط نمایندگان محترم شرکت های مهندسین مشاور مآب تشریح و
پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء تصوب و مقرر گردید :شرکت مذکور نظرات اصالحی نهایی دستگاه
های اجرایی استان را حداکثر ظرف مدت دو هفته اخذ و اعمال نماید.
 )3مقرر گردید ظرف هفته جاری جلسه ای با حضورنمایندگان محترم شرکت مهندسین مشاور ماب و
دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشگاه علوم پزشکی،جهاد کشاورزی ،راه و
شهرسازی ،محیط زیست ،صنعت ،معدن و تجارت برگزار و اصالحات نهایی در مطالعات منظور گردد.
غایبین جلسه:
)2

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل – 1398

36

ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه

شماره جلسه

محل برگزاری جلسه

185493

1398/04/13

استاندار

3

سالن شیخ صفی استانداری

دستور جلسه:

 -1استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
 -2ارائه آیین نامه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان توسط دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان
-3بررسی طرح جامع شهر مشگین شهر
-4بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 -5سایر موارد
متن مذاکرات:

جلسه راس ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  1398/04/15با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با
تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تقدیر از حضور
اعضای جلسه باالخص استاندار محترم و جناب آقای مهندس کریمی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های
اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی ،از ابالغ آیین نامه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان
با  14ماده و  5تبصره خبر داده و افزودند 12 :کارگروه تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به 4
کارگروه تخصصی تقلیل یافته است .دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان در راستای اجرای دقیق آیین نامه
اجرایی جدید تصریح کردند :دبیرخانه های محترم کارگروه های چهارگانه با تشکیل جلسه ای در اسرع وقت نسبت
به تهیه وظایف و ساختار و کمیته های ذیل خود اقدام نمایند .وی در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر نکات
مهم آیین نامه جدید تاکید کردند :کارگرو ها به تناسب موضوع می توانند در ذیل خود گروه های کاری ایجاد کنند
و هر گونه ایجاد کارگروه  ،ستاد  ،کمیته  ،کمیسیون و شورا در کنار کارگروه های ذیل شورا تو سط دستگاه های
اجرایی مجاز نمی باشد .همچنین تصمیمات کارگروه ها همگی جنبه پیشنهادی دارد و پس از طرح و تصویب در
شورا و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط الزم االجرا می باشد.
در ادامه جناب آقای حیدری مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان و مشاور محترم طرح جامع شهر مشگین
شهر به ترتیب گزارشی در خصوص مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی و طرح جامع شهر مشگین شهر ارائه
نمودند.
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جناب آقای مهندس کریمی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس
شورای اسالمی و نماینده ناظر مجلس در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ضمن اشاره بر ظرفیت های
ایجاد شده در آیین نامه اجرایی جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان بر لزوم هماهنگی و اتفاق نظر شهرداری،
فرمانداری مشاور طرح و دستگاه های اجرایی مرتبط در تهیه طرح جامع شهر مشگین شهر تاکید کردند.
در پایان جلسه جناب آقای مهندس اکبر بهنامجو استاندار محترم اردبیل ضمن اشاره به تصویب و ابالغ آیین
جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان از دبیرخانه های کارگروه های ذیل شورا خواستند هر چه سریعتر نسبت
به تشکیل جلسه ،تدوین ساختار و وظایف کمیته های ذیل خود اقدام نموده و از این به بعد کارگروه ها با توجه به
آیین نامه جدید اقدام نمایند .وی همچنین با اشاره به اهمیت و مصوبه مجلس شورای اسالمی در خصوص اشتغال،
تشکیل جلسات کارگروه اشتغال به شیوه قبلی را خواستار شده و افزودند :مصوبات این کارگروه نیز بر اساس آیین
نامه جدید بعد از طرح و تصویب در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان الزم االجرا خواهد بود .در ادامه
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به نقاط قوت و ضعف طرح جامع مشکین شهر که توسط مشاور
محترم ارائه گردید ،گفتند :با توجه به توریستی بودن شهر مشکین شهر و به منظور بررسیهای کارشناسی دقیق
روی موضوعات مختلف ،مشاور محترم با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط ،طرح را مجددا بررسی نموده و در
جلسات بعدی شورا مطرح نماید.
در پایان پس از بحث و بررسی دستورات جلسه مواردی به شرح ذیل تصویب گردید:
مصوبات جلسه:

)1

)2

)3

)4

مقرر گردید دبیرخانه های کارگروه های چهارگانه ذیل شورا ضمن هماهنگی با روسای کارگروه ،جلساتی
با اعضای مصرح در آیین نامه اجرایی شورا برگزار و پس از بررسی و جمعبندی ،کمیته های ذیل کارگروه
مربوطه ،اعضای کمیته ها و وظایف آنها را حداکثر مدت دو هفته به دبیرخانه شورا پیشنهاد نمایند تا در
جلسه بعدی شورا جهت تصویب نهایی مطرح گردد
نامه شماره /98/10538ص مورخ  1398/04/13اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص مصوبات
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید
قرار گرفت.
نامه شماره /98/7845ص مورخ  1398/03/22اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص طرح جامع
شهر مشگین شهر مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید :مشاور محترم حداکثر تا یکماه آینده ،طرح
را با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط مجددا بررسی نموده و پس از انجام اقدامات اصالحی الزم در
جلسات بعدی شورا مطرح نماید.
نامه های شماره  1724مورخ  1398/02/29و  3798مورخ  1398/04/13شرکت شهرک های صنعتی
مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت.
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 )5در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان دو طبقه مازاد شرکت آب منطقه ای در شهرستان مشکین
شهر به جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری استان(هرکدام یک طبقه) ،مقرر گردید موضوع از طریق
دستگاه های اجرایی مربوطه و برابر آیین نامه شرکت های دولتی اقدام گردد.
غایبین جلسه:
)3
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه

شماره جلسه

محل برگزاری جلسه

75/1 /293

1398/05/05

استاندار

4

سالن شهید رجایی
استانداری

دستور جلسه:

 -1بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 -2استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
-3استفاده از بیانات و رهنمودهای جناب آقای دکتر پورمحمدی معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و
بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور
 -4سایر موارد
متن مذاکرات:

جلسه در ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  1398/05/10با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با
تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با عرض خیر مقدم حضور اعضای جلسه خصوصا
جناب آقای دکتر پورمحمدی معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور،
نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی کشور ،مدیران عامل محترم بانک ها ی کشور و
سایر میهمانان و مدعوین محترم ،پتانسیلها و ظرفیت های توسعه استان و نیز موانع و مشکالت پیش رو را تشریح
نموده و اظهار داشتند :اغلب سرمایه گذاری های صنعتی و کشاورزی در استان بر مبنای تولیدات صادرات محور
بوده و بیش از  4/5میلیون تن محصول کشاورزی در استان اردبیل تولید می شود .رئیس شورای برنامه ریزی و
توسعه استان ضمن تشریح نیازمندی های مالی پروژه های استان ،بانکها را عامل و محرک های اصلی توسعه و
بازوی توانمند دولت دانسته و افزودند :خوشبختانه بانکهای عامل در خروج طرح های راکد استان اهتمام جدی
داشته اند و از این بابت شایسته تقدیر هستند لکن به لحاظ شدت باالی محرومیت استان نیاز به مساعدت بیشتری
از جانب بانک ها و دولت محترم هستیم.
در ادامه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور
اعضای محترم جلسه،گزارشی مختصر از شاخصهای توسعه استان را ارائه نموده و اعالم داشتند 33 :درصد اشتغال
استان در بخش کشاورزی 24 ،درصد در بخش صنعت و  41درصد نیز در بخش خدمات می باشد و استان اردبیل
در بخش کشاورزی و در تولید گندم آبی رتبه  ،6دیم رتبه  ،4عدس رتبه  ،1کلزا رتبه  ،5سویا رتبه  1و در سیب
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زمینی رتبه دوم کشور را دارد .همچنین سهم استان در تولید ناخالص ملی  1.31درصد  ،میزان صادرات کاالهای
غیرنفتی استان  44میلیون دالر و صادرات چمدانی  32میلیون دالر می باشد.
جناب آقای دکتر برمکی رئیس محترم امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور،
فعالیت های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در سال  98را در قالب سه برنامه برشمرده و افزودند :این برنامه
ها شامل برنامه های توسعه اشتغال ،برنامه های اصالحات ساختاری اقتصاد و برنامه ها و پروژه های اقتصاد
مقاومتی می باشد .ایشان در تشریح این برنامه ها ،سهم استان در برنامه اشتغال روستایی را  2/95درصد اعالم
نموده و گفتند :در اجرای بند(ب) تبصره  18قانون بودجه سال  98کشور ،علیرغم تخصیص  20درصد اعتبارات،
متاسفانه تاکنون هیچ استانی در کشور از این اعتبارات ریالی جذب ننموده است .دکتر برمکی در ادامه زیرساختهای
اقتصادی استان را ضعیف ارزیابی نموده و تاکید نمودند :علیرغم وجود پهنه های معدنی عظیم در این استان سهم
اقتصاد استان در بخش معدنی کمتر از یک درصد می باشد .وی در پایان دلیل کاهش کمی پروژه های اقتصاد
مقاومتی استانها در سال  98را در راستای باالبردن کیفیت و بهره پروژه ها اعالم نمودند.
جناب آقای مهندس کریمی رئیس محترم مجمع نمایندگان استان ضمن اشاره به مصوبه مجلس در خصوص
بخشودگی جرایم تسهیالت زیر  100میلیون تومان از مدیران بانکهای عامل خواستند در اجرای مصوبه اخیر
مجلس تسریع نمایند .ایشان همچنین به مطالبات مردمی به ویژه فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال
و تزریق سرمایه در گردش به آنها اشاره کرده و خاطرنشان کردند :بانکهای عامل در این سفر تعهدات خوبی را
در پرداخت تسهیالت به حوزههای مختلف دادند که امیدواریم با عمل به آن تعهدات شاهد تحول شایسته در مسیر
عمران و آبادانی استان اردبیل باشیم .در ادامه دکتر خالقی نماینده مردم شریف خلخال و کوثر در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه ساالنه  500میلیون مترمکعب آب تولیدی جنوب استان را به حوزه رود قزل اوزن وارد میکنیم
از تعلل وزارت نیرو در تخصیص حق آبه استان انتقاد کرده و خواستار رفع مشکل مهاجرت بی رویه در شهرستان
های استان از طریق ایجاد اشتغال پایدار شدند .دکتر فیضی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های اردبیل،
نیر ،نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی هم با اشاره به تخصیص  1/5میلیارد دالر از محل صندوق توسعه
ملی برای اشتغال روستایی ،خواستار تسریع در تخصیص سهم استان در این منابع و همچنین بند(ب)تبصره 18
قانون بودجه کل کشور جهت رونق بیشتر تولید در استان شدند.
جناب آقای دکتر حسین زاده رئیس محترم شورای عالی بانک ها و مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به
اینکه منابع هیچ بانکی در کشور به تناسب افزایش سه برابری قیمت ارز رشد نکرده افزودند :علیرغم مشکالت
فراوان و در کنار پرداخت تسهیالت مناسب برای رونق تولید ،هیچ بانکی تمایل به تملک کارخانه و واحد تولیدی
نداشته و یکدل و یکصدا مصمم هستیم چرخهای اقتصادی کشور را به گردش درآوریم .ایشان همچنین با اشاره
به اهتمام جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم و پیگیری نمایندگان محترم استان بیان داشتند :نقش
بانکهای عامل در توسعه و عمران کشور و تقویت صادرات غیرنفتی یک نقش بیبدیل می باشد و  7بانک عمده
و تاثیرگذار در عرصه مالی و اقتصادی کشور به همراه مدیریت کانون بانکهای خصوصی ،در اردبیل گردهم آمدیم
تا با تامین منابع اعتباری مناسب در حوزههای مختلف به تقویت بخش گردشگری ،کشاورزی و صنعت این استان
کمک کنیم.
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جناب آقای دکتر شهید زاده مدیر محترم صندوق توسعه ملی با اشاره به سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری
و دستور اکید ایشان ،هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی را هدایت اقتصاد کشور به سمت بخش خصوصی دانسته و
افزودند :بایستی براساس اصل 44قانون اساسی ،اقتصاد کشور را به سمت بخش خصوصی به حرکت درآوریم زیرا
با توجه به اتفاقاتی که در سطح جهانی در حال رخ دادن هست(تحریم های ظالمانه) ،در مواجهه با اقتصاد جهانی
تنها بخش خصوصی می تواند کشور را از بحران اقتصادی نجات داده و انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد .وی
در ادامه ضمن اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های استان از اعطای تسهیالت سرمایه درگردش دوساله به واحدهای
تولیدی خبر داده و افزودند :آمادگی داریم با مساعدت به پروژه های تولیدی صادرات محور استان ،منابع ارزی خوبی
در اختیار آنها قرار دهیم.
در ادامه مدیران عامل محترم بانک های کشور حاضر در جلسه با اشاره به تعهدات و پروژه های در حال
اجرای خود در استان ،به منظور کمک به توسعه و آبادانی استان اعالم آمادگی نمودند.
در پایان جناب آقای دکتر سید حمید پورمحمدی معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن قدردانی از پیگیری ها و تالشهای جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار
محترم به منظور ایجاد وحدت فرماندهی برای توسعه استان ،جناب آقای دکتر حسین زاده مدیر عامل محترم بانک
ملی ایران و جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تصریح کردند :از دالیل حضور
بنده در این استان گره گشایی از مشکالت مردم  ،فراهم آوردن مقدمات سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت
محترم دولت به استان و دستورات اکید جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور و جناب آقای
دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور(قول ایشان در سخنرانی  22بهمن سال  97در جمع مردم
شریف استان) به منظور پیگیری موضوعات توسعه استان می باشد .ایشان در ادامه با تحلیل تاریخ اردبیل( از حیث
علمی ،سیاسی و مدنیت) ،دوران صفویه را مهمترین قدرت سیاسی تاریخ تشیع دانسته و افزودند :با استناد به دالیل
متقن اردبیل هم قبل از اسالم و هم بعد از اسالم شهر مقدسی بوده است .ایشان با تحلیل آمار جمعیتی استان در
فاصله سالهای  1355تاکنون ،دلیل کاهش رشد جمعیت استان نسبت به رشد جمعیت کشور را مهاجرت بی رویه
مردم استان از روستاها و شهرهای استان به استانهای دیگر دانسته و گفتند :شتاب مهاجرت به دلیل بیکاری فزآینده،
ضعف اقتصاد استان و پایین بودن درآمد سرانه استان نسبت به شاخصهای کشوری می باشد .ایشان در ادامه با
اشاره به همراهی و حمایت همه جانبه امام جمعه محترم اردبیل جناب آقای دکتر عاملی از سرمایه گذاران بخش
خصوصی ،و همچنین مدیران استان ابراز امیدواری کردند با اجرای مصوبات این جلسه(سرمایه گذاری 76000
میلیارد ریالی بانک های عامل کشور در استان) ،این سفر نقطه عطفی در تاریخ توسعه این استان باشد.
مصوبات جلسه:

 )1به منظور تکمیل پایاب سد گیوی(تبدیل  4000هکتار اراضی دیم به آبی) مقرر گردید :بانک های سپه
و کشاورزی مبلغ  2200میلیارد ریال تسهیالت بانکی طی دو سال با مکانیزم ماده  56از طریق سازمان
برنامه و بودجه اختصاص نمایند.
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 )2برای تکمیل فاضالب شهرهای اردبیل و نمین مقرر گردید :مبلغ  1600میلیارد ریال تسهیالت توسط
بانک های ملت و مسکن طی دوسال آینده اختصاص یابد.
 )3برای تکمیل مجتمع های آبرسانی روستاهای استان مقرر گردید :مبلغ  2500میلیارد ریال تسهیالت توسط
بانک های صادرات و رفاه کارگران با مکانیزم ماده  56و همچنین مبلغ  1500میلیارد ریال اعتبار دولتی
از طریق سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد.
 )4به منظور تکمیل پایاب سد سبالن(تبدیل  3000هکتار اراضی دیم به آبی) مقرر گردید :بانک توسعه تعاون
مبلغ  600میلیارد ریال تسهیالت بانکی طی دو سال با مکانیزم ماده  56از طریق سازمان برنامه و بودجه
اختصاص یابد.
 )5مقرر گردید موسسه اعتباری ملل با همکاری بانک های کشاورزی و توسعه تعاون 350 ،هکتار گلخانه در
استان احداث نمایند.
 )6مقرر گردید موسسه اعتباری ملل نسبت به تامین مالی( 3000میلیارد ریال) مجموعه هتل و آبدرمانی در
شهرستان مشگین شهر اقدام نماید.
 )7مقرر گردید بانک پارسیان نسبت به تامین تسهیالت برای احداث هتل  5ستاره در شهرستان سرعین اقدام
نماید.
 )8مقرر گردید :پست بانک نسبت به تامین مالی برای ایجاد کارخانه کریستال(با  1500فرصت شغلی و تولید
صادرات محور) اقدام نماید.
 )9مقرر گردید :بانک ملی ایران مبلغ  23000میلیارد ریال در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال در استان
سرمایه گذاری نماید.
 )10مقرر گردید سازمان برنامه و بودجه کشور ،استان اردبیل را در استفاده از تسهیالت بانکی ،جزو استان های
کم برخوردار لحاظ نماید.
غایبین جلسه:
)4
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه

شماره جلسه

محل برگزاری جلسه

276695

1398/05/23

استاندار

5

سالن شیخ صفی استانداری

دستور جلسه:

 -1استفاده از بیانات و رهنمودهای استاندار محترم
 -2استفاده از بیانات و رهنمودهای سرکار خانم دکتر ابتکار معاون محترم رییس جمهور در امور بانوان و خانواده
 -3رونمایی از سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در استان در برنامه ششم توسعه
 -4گزارش ریاست محترم جهاد دانشگاهی استان از طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبنی
بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی
-5ارائه گزارش توسط رییس محترم دانشکده پرستاری و مامایی و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
در خصوص کنگره ملی سالمت در استان با محوریت زنان
 -6بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 -7سایر موارد
متن مذاکرات:

جلسه در ساعت  16عصر روز شنبه مورخ  1398/05/26با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با
تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
ابتدا جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر مقدم حضور
اعضای محترم جلسه باالخص میهمان جلسه سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور
زنان و خانواده ،دستورات جلسه را قرائت نمودند.
جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم نیز ضمن تبریک سالروز بازگشت آزادگان عزیز به میهن اسالمی،
حضور اعضای جلسه خصوصا سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
خیرمقدم عرض نمودند .همچنین رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به پتانسیلها و ظرفیت های
توسعه استان ،گزارشی از روند اجرای پروژه های فرهنگی و عمرانی استان در خصوص امور زنان و خانواده ارائه
نمودند.
در ادامه سرکار خانم محمدلو مدیر کل محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل ،گزارشی از روند
تدوین سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان ارائه نموده و افزودند :پس از انجام اقدامات اولیه و انتخاب مجری
طرح ،مولفه های موردنظر ،مسائل و مشکالت زنان استان در  7محور (نرخ باالی بیکاری زنان تحصیل کرده ،نرخ
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پایین مشارکت اقتصادی زنان 29-15ساله ،گسترش روز افزون میزان طالق در جامعه ،باالرفتن ازدواج دختران در
سطح استان ،مشارکت پایین زنان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی ،پایین بودن میزان سمن های فرهنگی-
اجتماعی در حوزه زنان ،تعداد اندک مسئولیت های زنان در سطح استان) اولویت بندی و مورد مطالعه و آسیب
شناسی قرار گرفت(.پیوست شماره ) 1
همچنین در ادامه روسای محترم دانشگاه علوم پزشکی و جهاد دانشگاهی استان ،به ترتیب گزارشی از نحوه
برگزاری کنگره ملی سالمت در استان و طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار(مبنی بر الگوی
نوین توسعه مشاغل خانگی) ارائه نمودند.
در پایان سرکارخانم دکتر معصومه ابتکار معاون محترم رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ضمن قدردانی از
پیگیری ها و تالشهای جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ،عدالت را شعار و آرمان محوری انقالب
اسالمی ایران دانسته و افزودند :علیرغم موفقیت زنان در بحث آموزش( بویژه آموزش عالی) در سالهای اخیر ،در
زمینه های مختلف عدالت از جمله :عدالت جنسیتی  -اجتماعی و اقتصادی خالء های زیادی داریم و در برخی از
شاخصها بانوان نسبت به مردان عقب افتاده که امیدواریم با برنامه ریزی های مناسب شاهد جبران آن باشیم .معاون
رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ،عدالت را مفهومی چند وجهی دانسته و بیان نمودند :مصداق عدالت سیاسی،
مشارکت در تعیین سرنوشت  -مصداق عدالت اقتصادی ،خلق ثروت و مصداق عدالت جنسیتی سالمت جسمی و
روانی زنان می باشد .همچنین با اشاره به تعریف دقیق شاخصهای عمومی و اختصاصی عدالت جنسیتی در معاونت
زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری گفتند :اینها سنجه و معیار حرکت ما در تحقق عدالت جنسیتی در کشور است
چرا که ما نیازمند سیاست منسجم در این عرصه هستیم.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محور بودن ارزشهای دینی و الگوی توسعه اسالمی در همه
برنامههای توسعه کشور اظهار داشتند :الزم است در راستای تحکیم نهاد خانواده اقدامات موثری انجام داده و زمینه
حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی از جمله حضور در فضاهای ورزشی و تفریحی مناسبسازی شده فراهم
گردد .و همه آمارها باید به تفکیک جنسیت زنان و مردان در کشور ارائه گردد تا شرایط آنها در همه زمینهها ،قابلیت
تحلیل داشته و بر اساس آن برنامهریزی های الزم انجام گردد .ایشان همچنین توانافزایی سازمانهای مردم نهاد
در امور خانواده و نیز توانافزایی زنان سرپرست خانوار و نیز ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار را از جمله
طرحهای حمایتی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری برای صیانت از نهاد خانواده در کشور اعالم کردند.
در پایان سرکار خانم دکتر ابتکار با اشاره به وجود اختالل ارتباطی در نهاد خانواده در ایران و جهان گفت :مهارت
خوب شنیدن ،حل و فصل اختالفات و گفت و گوی بین نسلی اگر مورد بی توجهی قرار گیرد روابط در نهاد خانواده
دچار اختالل میشود و امروزه به علت تغییر در سبک زندگی و گسترش شبکههای اجتماعی ،گفت وگو بین اعضای
خانواده از  2ساعت به حدود  20دقیقه در شبانهروز رسیده است که این امر کارکرد آرامش و آسایش نهاد خانواده
را دچار اختالل کرده است و به همین علت این گونه تغییرات توسط معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری
رصد میشود.
در پایان جلسه از سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان رونمایی گردید.
مصوبات جلسه:
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 )1در خصوص اجرای کنگره ملی سیمای سالمت خانواده در سال  ، 1399مقرر گردید  :دانشگاه علوم
پزشکی استان اردبیل ،پنج محور درخواستی دفتر امور بانوان و خانواده در خصوص آموزش ،توانمند سازی،
ارتقاء سالمت جسمی ،روحی و روانی بانوان را مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار داده و در کنگره فوق
ارائه نماید.
 )2نامه شماره /98/15118ص مورخ  1398/05/26اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص مصوبات
کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست مطرح و پس از
بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت.
غایبین جلسه:
)5
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه

شماره جلسه

محل برگزاری جلسه

480792

1398/07/16

استاندار

6

سالن شیخ صفی استانداری

دستور جلسه:

 -1استفاده از بیانات و رهنمودهای استاندار محترم
-2تعیین و تصویب کمیته ها و گروه های کاری ذیل کارگروه های شورای برنامه ریزی و توسعه استان
-3بررسی سند راهبردی و اجرایی طرح آمایش استان اردبیل به منظور تصویب در جلسه شورای عالی آمایش کشور
-4بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان
-5سایر موارد
متن مذاکرات:

جلسه در ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1398/07/24با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با
تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن عرض خیر
مقدم حضور اعضای محترم جلسه ،ضمن تشریح آیین نامه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان یادآوری
نمودند 12 :کارگروه تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به  4کارگروه تخصصی تقلیل یافته
است .دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان با تشریح عملکرد دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در
جهت اجرای دقیق مفاد آیین نامه اجرایی جدید اعالم داشتند :دبیرخانه های محترم کارگروه های چهارگانه پس از
دریافت آیین نامه جدید نسبت به تهیه وظایف و ساختار پیشنهادی کمیته های ذیل خود اقدام و طی مکاتبه ای به
دستگاههای اجرایی عضو کارگروه اعالم نمودند .سپس نظرات و پیشنهادات اصالحی دستگاههای اجرایی را اخذ و
جمعبندی نمودند .ایشان در ادامه افزودند :کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده به سه گروه
کاری(کمیته امور اجتماعی ،فرهنگی و گردشگری-کمیته امور بانوان و خانواده-کمیته سالمت و امنیت غذایی) ،
کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست به سه گروه کاری(کمیته
امور زیربنایی و توسعه شهری ،کمیته توسعه روستایی و عشایری ،کمیته آمایش سرزمین و محیط زیست) ،کارگروه
اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری به دو گروه کاری(کمیته امور اقتصادی و تنظیم بازار  ،کمیته امور اشتغال و
سرمایه گذاری) و همچنین کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری به یک گروه کاری تقسیم وظایف نمودند.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود ،روند تدوین سند راهبردی و اجرایی طرح آمایش استان اردبیل را گزارش
نمودند.
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در پایان جلسه جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم با عرض خیر مقدم حضور اعضای جلسه ،بر اجرای
دقیق آیین نامه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه تاکید نمودند.
مصوبات جلسه:

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

نامه شماره  17/22/39471مورخ  1398/07/20دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل در
خصوص گروه های کاری ذیل کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده مطرح و پس از بحث
و بررسی ،با اکثریت آرا به تصویب رسید.
نامه شماره /98/22396ص مورخ  1398/07/02اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل در خصوص گروه
های کاری ذیل کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست
مطرح و پس از بحث و بررسی ،با اکثریت آرا به تصویب رسید.
نامه شماره  484173مورخ  1398/07/20سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در خصوص گروه
های کاری ذیل کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری مطرح و پس از بحث و بررسی ،با اکثریت
آرا به تصویب رسید.
نامه شماره  504369مورخ  1398/07/10سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در خصوص
کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری مطرح و پس از بحث و بررسی ،با اکثریت آرا به تصویب
رسید.
کلیات سند راهبردی و اجرایی طرح آمایش استان اردبیل توسط مشاور طرح ارائه و پس از بحث و بررسی
با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفته و مقرر گردید مشاور طرح ،نسبت به اصالح موارد مطرح شده در اسرع
وقت اقدام نماید.
فصول هفتم و هشتم مطالعات آمایش استان توسط مشاور محترم طرح تشریح و پس از بحث و بررسی
با اکثریت آراء تصوب و مقرر گردید :مشاور طرح نسبت به تصحیح و تکمیل موارد مطرح شده در جلسه(در
اسرع وقت) اقدام نماید.
در راستای اجرای بند ب ماده  36قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی ،عوارض
حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستان های استان پس از بحث و بررسی
پیشنهادات ،مقرر گردید 25 :درصد از عوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده
شهرستان پس از تصویب پروژه های پیشنهادی(شهرداری ها و دهیاری های شهرستان های مذکور) در
کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد.
به منظور تکمیل مجتمع های چند منظوره اداری شهرستان ها مقرر گردید :سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان نسبت به تامین اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه های مذکور اقدام نماید.

غایبین جلسه:
)6
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه

شماره جلسه

محل برگزاری جلسه

420071

1398/07/29

استاندار

7

سالن شیخ صفی استانداری

دستور جلسه:

 -1استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
 -2بررسی طرح های هادی شهرهای مرادلو و قصابه
 -3بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 -4سایر موارد
متن مذاکرات:

متن مذاکرات :
جلسه راس ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  1398/08/04با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با
تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تقدیر از حضور
اعضای جلسه باالخص استاندار محترم و جناب آقای مهندس کریمی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های
اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی ،خاطر نشان کردند :هم اکنون وزارتخانهها و سازمانها درگیر
تنظیم بودجه سال  99هستند و قرار است نیمه اول آذرماه ،الیحه بودجه به مجلس برود .بنابراین مدیران محترم
دستگاههای اجرایی استان بایستی از این فرصت یک ماهه برای پیگیری مطالبات استان در همه حوزهها از طریق
وزارتخانهها و با همراهی استاندار محترم و نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی تالش
کنند تا همچنان از ردیف بودجه ملی در مراحل تکمیل پروژه ها بهرهمند شویم و با تالش جمعی مدیران استان
سهم استان از بودجه سال  1399اخذ شود.
در ادامه مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای استان ،مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی
استان ،مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان و همچنین مشاور محترم طرح های هادی شهرهای مرادلو و قصابه
شهرستان مشگین شهر به ترتیب گزارش هایی در خصوص برنامه های سازگاری با کم آبی ،توسعه و ایجاد نواحی
صنعتی جدید در سطح استان ،مصوبات کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و
محیط زیست و طرح های هادی شهرهای مرادلو و قصابه ارائه نمودند.
در ادامه جناب آقای مهندس کریمی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های اردبیل،نیر،نمین و سرعین
در مجلس شورای اسالمی با تحلیل گزارش ارائه شده توسط مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان(در خصوص
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برنامه های سازگاری با کم آبی) خواستار تهیه گزارشی از نیاز آبی استان با نگاه جامع در بازه های کوتاه مدت،
میان مدت و بلند مدت برای پیگیری از طریق وزارت نیرو شدند.
در پایان جلسه جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم ضمن عرض تسلیت سالروز رحلت نبی مکرم
اسالم ،حضرت محمد مصطفی(ص) و امامان حسن مجتبی(ع) و علی بن موسی الرضا(ع) حضور اعضای محترم،
از ایجاد نواحی صنعتی متنوع در سطح استان خبر داده و افزودند :شرکت شهرکهای صنعتی استان طرح احداث و
توسعه چندین شهرک و نواحی صنعتی را در سطح استان در دستور کار قرار داده که امیدواریم با تامین زیرساختهای
مورد نیاز و مکانیابی مناسب ،راهاندازی این شهرکها و نواحی صنعتی فراهم آید .و البته در کنار توسعه کمی این
شهرک ها و نواحی صنعتی ،توسعه کیفی را مهمتر میدانیم و بر این باوریم که در همه شهرهای استان باید در
محدوده تعیین شده با مزایای فوقالعاده واحدهای صنعتی راهاندازی شده و زمینه تولید و اشتغال فراهم آید .رئیس
شورای برنامهریزی استان در بخش دیگری از سخنان خود ،به وضعیت کمآبی در استانها و راهاندازی کارگروه
سازگاری با کم آبی اشاره کرده و تصریح کردند :به منظور تامین آب موردنیاز حوزه کشاورزی( با لحاظ کمبود آب
در دشت اردبیل) برنامهریزی ها و اقدامات الزم برای استفاده از ظرفیت های این کارگروه صورت گیرد.
مصوبات جلسه:

)1

)2

)3

)4

نامه شماره  7399مورخ  1398/07/11شرکت شهرک های صنعتی استان در خصوص توسعه و یا ایجاد
شهرک های صنعتی دولتی و غیردولتی در سطح استان مطرح و پس از بحث و بررسی ،با اکثریت آرا به
تصویب رسید
نامه شماره /98/22407ص مورخ  1398/08/02اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص مصوبات
کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مطرح و
پس از بحث و بررسی ،کلیه مصوبات کارگروه به استثنای طرح ایجاد کارخانه آرد گندم بهروز ارجمند(که
به علت تکمیل ظرفیت جهت بررسی مجدد به کارگروه عودت داده شد) با اکثریت آرا مورد تایید قرار
گرفت.
نامه شماره /98/15202ص مورخ  1398/05/26اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص مصوبات
کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مطرح و
پس از بحث و بررسی ،طرح های هادی شهرهای مرادلو و قصابه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
نامه شماره  428096مورخ  1398/08/02سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص مصوبات
کارگروه آموزش ،پژوهش ،نوآوری و فناوری استان مطرح و پس از بحث و بررسی ،کلیه مصوبات کارگروه
با اکثریت آرا مورد تایید اعضا قرار گرفت.

غایبین جلسه:
)7
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه

شماره جلسه

محل برگزاری جلسه

480802

1398/08/21

استاندار

8

سالن شیخ صفی استانداری

دستور جلسه:

 -1استفاده از بیانات و رهنمودهای استاندار محترم
 -2پیش بینی اعتبارات هزینه ای استان در سالهای  1399و  1400جهت درج در الیحه بودجه
-3بررسی و تصویب سند بودجه سال های  1399 ،1398و  1400در الیحه بودجه
 -4بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 -5سایر موارد
متن مذاکرات:

جلسه راس ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  1398/08/28با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و
با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تقدیر از حضور
اعضای جلسه ،عملکرد دستگاههای اجرایی استان در جذب اعتبارات ملی و استانی از محل های مختلف اعم از:
تبصره ها ،ردیف ها و سایر ظرفیت های قانون بودجه سال  1398کل کشور را تشریح نمودند .دبیر شورای برنامه
ریزی و توسعه استان ،ضمن تقدیر از تالش های جناب آقای مهندس بهنامجواستاندار محترم اردبیل و همچنین
نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی در کمک به جذب اعتبارات متمرکز دستگاه های
اجرایی(پروژه های عام) در سال  1398اظهار داشتند  :با همدلی و تالش تیم مدیریتی استان و با بهره گیری از
ابزارهای مختلف ،از ردیف های مختلف اعتبارات خوبی به پروژه های استان تزریق شده که نتیجه آن پیشرفت
قابل مالحظه ی پروژه های استان می باشد .وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کردند :تدوین سند
الیحه بودجه سال های  1399و  1400با همکاری خوب دستگاه های اجرایی استان به پایان رسید و هم اکنون
تدوین الیحه بودجه سال های  1399و  1400کشور مراحل پایانی خود را سپری می کند .بنابراین کلیه مدیران
محترم دستگاههای اجرایی استان بایستی از این فرصت کم باقیمانده برای پیگیری مطالبات استان در همه حوزهها
از طریق وزارتخانهها و با همراهی استاندار محترم و نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی
تالش کنند تا همچنان از ردیف بودجه ملی در مراحل تکمیل پروژه ها بهرهمند شویم و با تالش جمعی مدیران
استان سهم استان از بودجه سال  1399و  1400اخذ شود.
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در پایان جلسه جناب آقای مهندس اکبر بهنامجو استاندار محترم اردبیل هم ضمن تقدیر از همکاری و تالش
های دستگاه های اجرایی استان باالخص مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نمایندگان محترم مردم
شریف استان در مجلس شورای اسالمی در جذب اعتبارات متمرکز سال 1398و همچنین ایجاد ظرفیت های جدید
در قانون بودجه سال  1399و  1400برای توسعه استان ،قدردانی نموده و تصریح کردند :مدیران محترم استان با
افزایش روابط عمومی خود و با استفاده از ظرفیت های نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای
اسالمی برای توسعه استان تالش نمایند.
مصوبات جلسه:

 )1پیش بینی اعتبارات هزینه ای استان در سالهای  1399و  1400جهت درج در الیحه بودجه مطرح و
پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به تصویب اعضا رسید.
 )2سند پیشنهادی بودجه سال های  1399و  ( 1400الیحه بودجه) مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت
آرا به تصویب اعضا رسید.
 )3مصوبه مورخ  1398/08/02کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و
محیط زیست استان در خصوص طرح ایجاد کارخانه آرد بهروز ارجمند مطرح و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت.
غایبین جلسه:
)8
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه

شماره جلسه

محل برگزاری جلسه

628651

1398/11 /01

استاندار

9

سالن شیخ صفی استانداری

دستور جلسه:

 -1استفاده از بیانات و رهنمودهای استاندار محترم
 -2بررسی و بازنگری طرح جامع شهرستان مشکین شهر
 -3بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 -4سایر موارد
متن مذاکرات:

جلسه راس ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ  1398/11/03با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و
با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تقدیر از حضور
اعضای جلسه ،گزارشی از اعتبارات پروژه های استان در الیحه بودجه سال  1399کل کشور ارائه نمودند .دبیر
شورای برنامه ریزی و توسعه استان ،ضمن تقدیر از تالش های جناب آقای مهندس بهنامجو استاندار محترم اردبیل
و همچنین نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی در کمک به اخذ اعتبارات برای پروژه
های استان در الیحه بودجه سال  1399کل کشور ،از افزایش  13درصدی اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای
استان در سال  99نسبت به  98خبر داده و اظهار داشتند :هرچند در توزیع اعتبارات مصوب ساالنه( با توجه به
تناسب جمعیتی و سایر شاخصها ) رتبه  20کشوری را داریم ،ولی با همدلی و تالش تیم مدیریتی استان در سه
سال اخیر بیش از دو هزار و چهارصد میلیارد تومان منابع از محل اعتبارات ملی به این استان تزریق شده که در
ارزیابیهای کشوری از لحاظ جذب اعتبارات ملی جایگاه چهارم را در بین استانهای کشور داریم .وی همچنین در
ادامه خاطر نشان کردند130 :میلیارد تومان اعتبار مصوب سال  98برای پروژه راه آهن به شکل  100درصد
تخصیص یافته و در کنار آن  250میلیارد تومان سهم بانک ملی نیز به عنوان فاینانس برای این پروژه اختصاص
یافته است و در سفر اخیر رئیس جمهور به این استان نیز مصوب گردید تا سومین قسط بانک ملی به راه آهن که
 250میلیارد تومان است به جای سال  99در سالجاری به این پروژه تزریق شود که با احتساب این منابع و در
مجموع  630میلیارد تومان به راه آهن اردبیل در سال  98تخصیص مییابد .با تزریق این میزان اعتبار در سال 98
 ،تخصیص اعتبار برای این پروژه در طول تاریخ ساخت این پروژه بینظیر است و امیدواریم در سال آینده با تزریق
 700میلیارد تومان اعتبار شاهد افتتاح خط ریلی اردبیل – میانه باشیم.
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در ادامه مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان و مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان به
ترتیب توضیحاتی در خصوص طرح جامع شهرستان مشکین شهر ،مصوبات کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی،
عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان  ،توسعه ناحیه صنعتی رضی و توسعه شهرک صنعتی فاز
 2اردبیل ارائه نمودند.
همچنین در ادامه جناب آقای مهندس کریمی نماینده محترم مردم شریف شهرهای اردبیل ،نیر ،نمین و
سرعین در مجلس شورای اسالمی از آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بخاطر
اقدامات و گزارش خوب الیحه بودجه سال  1399کل کشور تقدیر نموده و از اهالی رسانه خواستند نتایج ارزشمند
حاصله از تعامل و همکاری مدیران ارشد و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی(که موجبات
خدمات بهتر را در استان فراهم نموده) را به نحو شایسته به مردم اطالع رسانی نمایند .ایشان همچنین در ادامه
خواستار بازنگری در شاخصهای توزیع اعتبار و طرح جامع شهری در بین شهرستان ها شدند.
در پایان جلسه جناب آقای مهندس اکبر بهنامجو استاندار محترم اردبیل هم ضمن تقدیر از همکاری و تالش
های دستگاه های اجرایی استان باالخص مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نمایندگان محترم مردم
شریف استان در مجلس شورای اسالمی در اخذ اعتبارات و ایجاد ظرفیت های جدید در قانون بودجه سال 1399
برای توسعه استان ،قدردانی نموده و تصریح کردند :با تالش و کوشش مدیران محترم ارشد استان و با جذب کامل
بیش از ده هزار میلیارد تومان اعتبارات مصوب سفر ریاست محترم جمهوری شاهد توسعه و پیشرفت سریع استان
خواهیم بود.
مصوبات جلسه:

)1
)2

)3

)4

نامه شماره  98/27300مورخ  1398/09/10اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص بررسی و بازنگری
طرح جامع شهرستان مشکین شهر مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت.
نامه شماره  98/37478مورخ  1398/11/02اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص مصوبات کارگروه
زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مطرح و پس از
بحث و بررسی با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت.
نامه های شماره  10002مورخ  1398/09/10و  10208مورخ  1398/09/13شرکت شهرک های صنعتی
استان به ترتیب در خصوص توسعه ضلع غربی شهرک صنعتی اردبیل 2و توسعه ناحیه صنعتی رضی
مطرح و پس از بحث و بررسی ،با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت.
نامه شماره  98110-5694مورخ  1398/10/18جناب آقای مسعود شفیعی رئیس محترم سازمان نقشه
برداری کشور در خصوص تشکیل گروه کاری((کاربران نقشه و اطالعات مکانی استان)) ذیل کارگروه
زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مطرح و پس از
بحث و بررسی با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت.
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 )5صورتجلسه های شماره  267688مورخ  454910 ، 1398/05/19مورخ  1398/08/18کارگروه آموزش،
پژوهش و فناوری و نوآوری مطرح و کلیه مصوبات آن پس از بحث و بررسی ،با اکثریت آرا مورد تایید
قرار گرفت.
 )6صورتجلسه های شماره  640016مورخ  64031 ، 1398/08/14مورخ  1398/09/10کارگروه اقتصادی،
اشتغال و سرمایه گذاری مطرح و کلیه مصوبات آن پس از بحث و بررسی ،با اکثریت آرا مورد تایید قرار
گرفت.
غایبین جلسه:
)9
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه

شماره جلسه

محل برگزاری جلسه

691919

1398/11 /29

استاندار

10

سالن شیخ صفی استانداری

دستور جلسه:

 -1استفاده از بیانات و رهنمودهای استاندار محترم
 -2گزارش میزان جذب اعتبارات عام(اعتبارات متمرکز در وزارتخانه ها) توسط دستگاه های اجرایی
 -3بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 -4سایر موارد
متن مذاکرات:

جلسه راس ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  1398/12/03با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با
تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تقدیر از حضور
اعضای جلسه ،عملکرد دستگاههای اجرایی استان در جذب اعتبارات ملی و استانی از محل های مختلف اعم از:
تبصره ها ،ردیف ها و سایر ظرفیت های قانون بودجه سال  1398کل کشور را تشریح نمودند .دبیر شورای برنامه
ریزی و توسعه استان ،ضمن تقدیر از تالش های جناب آقای مهندس بهنامجواستاندار محترم اردبیل و همچنین
نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی در کمک به جذب اعتبارات متمرکز دستگاه های
اجرایی(پروژه های عام) در سال  1398اظهار داشتند :با همدلی و تالش تیم مدیریتی استان و با بهره گیری از
ابزارهای مختلف ،از ردیف های مختلف اعتبارات خوبی به پروژه های استان تزریق شده که نتیجه آن پیشرفت
قابل مالحظه ی پروژه های استان می باشد .وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از کسب رتبه اول
استان اردبیل در واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی خبر داده و افزودند :واگذاری پروژهها به بخش
خصوصی از اولویتهای دولت تدبیر و امید بوده به نحوی که در سالهای اخیر بخش عظیمی از پروژههای عمرانی
نیمه تمام استان با واگذاری به بخش خصوصی تکمیل و راهاندازی شده است و دولت با این اقدامات تالش میکند
تا امر نظارت را انجام داده و عملیاتهای اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند تا با ورود بخش خصوصی هم
توسعه حقیقی در همه ابعاد اتفاق افتاده و هم بستر و زمینه اشتغال بیشتر فراهم آید.
در ادامه مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان گزارشی در خصوص مصوبات کارگروه زیربنایی ،توسعه
روستایی ،عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست ارائه دادند.

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل – 1398

56

در پایان جلسه جناب آقای مهندس اکبر بهنامجو استاندار محترم اردبیل هم ضمن تقدیر از همکاری و تالش
های دستگاه های اجرایی استان باالخص مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نمایندگان محترم مردم
شریف استان در مجلس شورای اسالمی در جذب اعتبارات متمرکز تصریح کردند :اقتصاد ،دید و بازدید و سایر
فرایض را می توان با کمی سخت کوشی به دست آورد اما سالمتی مردم با هیچ چیز قابل معاوضه نیست ،بنابراین
نباید با سهل انگاری و ندانم کاری عده ای زمینه بحران در استان فراهم شود و در تامین سالمتی و امنیت مردم
با هیچ کس شوخی نداریم .رییس شورای برنامه ریزی استان از آمادگی دانشگاه علوم پزشکی در زمینه تامین تخت
و پذیرش بیماران مشکوک خبر داده و افزودند :عالوه بر بیمارستان تامین اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی با بیش
از  350تخت ،آماده پذیرش بیماران کرونایی می باشد اما تالش ما قبل از همه چیز پیشگیری از ابتال و آموزش
شهروندان است.
مصوبات جلسه:

)1

)2

)3

)4

در خصوص اجرای بند (ب) ماده  36قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (عوارض
حاصل از چشمه های آبهای معدنی و درمانی ) ،با استناد به نامه شماره  900/9883/2/98/03مورخ
 1398/11/08شرکت آب منطقه ای استان و همچنین نامه شماره  2/175/1354مورخ 1398/09/24
اداره کل دیوان محاسبات استان ،بند( )4نهمین صورتجلسه ابالغی شماره  706201مورخ 1397/12/18
و نیز بند( )7ششمین صورتجلسه ابالغی شماره  518946مورخ  1398/07/21شورای برنامه ریزی و
توسعه استان ابطال می گردد.
در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان سابق اداره کل راه و شهرسازی به جهاد دانشگاهی
شهرستان پارس آباد  ،با استناد به نامه شماره  2/175/2143مورخ  1398/06/03اداره کل دیوان محاسبات
استان و با توجه به اینکه جهاد دانشگاهی بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی می باشد ،مصوبه شورای
برنامه ریزی و توسعه استان در این خصوص ابطال می گردد.
در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان مازاد شرکت آب منطقه ای استان در شهرستان مشکین
شهر به نمایندگی جهاد دانشگاهی استان در شهرستان مشکین شهر ،با استناد به نامه شماره 2/175/2143
مورخ  1398/06/03اداره کل دیوان محاسبات استان) و با توجه به اینکه جهاد دانشگاهی بعنوان یک نهاد
عمومی غیر دولتی می باشد ،بند( )5صورتجلسه ابالغی شماره  196206مورخ  1398/04/18شورای
برنامه ریزی و توسعه استان ابطال می گردد.
در خصوص واگذاری حق استفاده از زمین و خانه سازمانی مرکز جهاد کشاورزی فوالدلو (واقع در روستای
کرگان از توابع شهرستان اردبیل) به اداره کل ورزش و جوانان ،با استناد به نامه شماره 2/175/2143
مورخ  1398/06/03اداره کل دیوان محاسبات استان ) با توجه به اینکه هرگونه واگذاری خانه های
سازمانی دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص می باشد فلذا بند( )5صورتجلسه ابالغی شماره
 706201مورخ  1397/12/18شورای برنامه ریزی و توسعه استان ابطال می گردد.
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 )5نامه شماره  98/45333مورخ  1398/12/14اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص مصوبات کارگروه
زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مطرح و پس از
بحث و بررسی با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت.
غایبین جلسه:
)10
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره دعوتنامه

تاریخ دعوتنامه

ریاست جلسه

شماره جلسه

محل برگزاری جلسه

745288

1398/12/22

استاندار

11

سالن شیخ صفی استانداری

دستور جلسه:

 -1استفاده از بیانات و رهنمودهای استاندار محترم
 -2ارائه گزارش از وضعیت وصول درآمدهای استان در سال  1398توسط مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان
 -3بررسی مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 -4سایر موارد
متن مذاکرات:

جلسه راس ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ  1398/12/29با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و
با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان با تبریک پیشاپیش سال نو حضور
اعضای محترم شورای برنامه ریزی و توسعه استان ،عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال  98را
تشریح نمودند .دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان از همدلی و تالش تیم مدیریتی استان که منجر به تزریق
اعتبار از ردیف های مختلف به پروژه های استان شد تقدیر نموده و اظهار داشتند :ماحصل این تالشها باعث بهبود
فضای کسب و کار استان در مقایسه با سایر استانها بوده است.
آقای دکتر مظفری مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان نیز در ادامه به ارائه گزارش از وضعیت
وصول درآمدهای استان در سال  1398پرداختند.
در پایان جلسه جناب آقای مهندس اکبر بهنامجو استاندار محترم اردبیل از همکاری و تالش های دستگاه
های اجرایی استان باالخص مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نمایندگان محترم مردم شریف استان
در مجلس شورای اسالمی در جذب اعتبارات سال  1398تقدیر نمودند .ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان
خود از همکاری خوب مردم شریف استان و کشور با ستاد ملی مبارزه با کرونا برای خانه ماندن در روز طبیعت تقدیر
نموده و افزودند :اقتصاد ،دید و بازدید و طبیعت گردی را می توان به زمان دیگری موکول نمود اما سالمتی با هیچ
چیز قابل معاوضه نیست ،بنابراین نباید با سهل انگاری و ندانم کاری زمینه بحران را برای هموطنان خود فراهم
آوریم.
مصوبات جلسه:
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)1

)2

)3

)4

)5

کلیه مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان (به استثناء مصوبات کارگروه امور
زیربنایی و شهرسازی که کلیه مصوبات آن در طول سال بررسی شده) و کمیته تخصیص در سال 1398
با اکثریت آراء به تصویب رسید.
توزیع کلیه اعتبارات ابالغی از تمامی منابع ،ردیف ها و تبصره ها اعم از تملک دارائی های سرمایه ای،
هزینه ای ،اصالحیه های صورت گرفته در موافقتنامه ها و پروژه های تامین اعتبار شده از محل کلیه
اعتبارات ابالغی به استان در سال  1398به اتفاق آراء به تصویب رسید.
با استناد به بند" "6ماده " "3سند بودجه سال  1398استان ،اعتبارات خارج از شمول پیشنهادی کمیته
تخصیص استان با اکثریت آراء به تصویب اعضای شورا رسید و مقرر گردید توسط سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان به دستگاه های اجرایی ابالغ گردد.
در خصوص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای ،به استناد ابالغیه شماره  87976مورخ
 1398/02/25رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور ،پیشنهاد کمیته تخصیص برای اصالح
تخصیص اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و هزینه ای با لحاظ تخصیص صد در صد هزینه ای
دستگاه های مشمول نظام بودجه استانی با اکثریت آراء به تصویب رسید.
نامه شماره  783901مورخ 1398/12/29جناب آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور(با عنوان خزانه داری کل کشور) در خصوص تخصیص دوازده ماهه اعتبارات هزینه
ای مطرح و پیشنهاد کمیته تخصیص استان به منظور جابجایی اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای
به اعتبارات هزینه ای با اکثریت آراء به تصویب رسید.

غایبین جلسه:
)11
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فصل سوم:
عملکرد کارگروههای ذیل
شورای برنامهریزی و توسعه استان اردبیل
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بخش سوم  :گزارش ساالنه و تحلیل عملکرد کارگروه های ذیل شورا
کارگروههای ذیل شورای برنامهریزی و توسعه استان مطابق جدول شماره ( )2جمعاً با برگزاری  37جلسه در سال
 95 ،1398دستور جلسه و  335مصوبه داشته است که  318مورد آن به اجرا در آمده است.

جدول شماره ( :)2گزارش ساالنه عملکرد کارگروههای ذیل شورا در سال 1398
تعداد

تعداد

مصوبات

مصوبات

اجرا شده

اجرا نشده

23

71

213

199

14

2

کارگروه زیربنایی ،توسعه روستای ،عشایری ،شهری و
آمایش سرزمین و محیط زیست.

6

6

65

65

0

3

کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده

6

11

31

28

3

4

کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری

2

7

26

26

0

37

95

335

318

17

نام کارگروه تخصصی

1

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری

جمع کل

تعداد
جلسه

تعداد
دستور
جلسه

تعداد
مصوبات
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فصل چهارم :
عملکرد کارگروه اقتصادی،
اشتغال وسرمایه گذاری
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بخش چهارم  :گزارش ساالنه و تحلیل عملکرد کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری
کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری با برگزاری  23جلسه در سال  71 ،1398دستور جلسه و  213مصوبه داشته
است که همه آنها اجرایی شده است.

ردیف

گزارش ساالنه کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری در سال 1398
تاریخ
برگزاری
جلسه

وضعیت مصوبات

تعداد
دستور
جلسه

وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

تعداد
مصوبات

تعداد
مصوبات

حاضرین در جلسه

تعداد شرح مختصر مدیران
مصوبات از دالیل عدم حاضر در

نمایندگان
دستگاه

اسامی دستگاههای اجرایی غائب

جلسه

اجرایی

1

98/2/5

9

2

2

0

0

6

5

نماینده مجلس شو رای اسالمی  -معاون هماهنگی
امو راقتصادی و توسعه منابع استانداری -سازمان
مدیریت و برنامه ریزی

2

98/2/23

1

3

3

0

0

2

6

به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی
نمایندگان دستگاههای اجرایی (بنیاد شهید و
امور ایثارگران،برنامه و بودجه و بانک کشاورزری
و نماینده مجلس دعوت نشده اند .غاییبین
جلسه :امو راقتصادی و دا رایی

3
4

98/2/26
98/3/1

4
5

9
7

9
7

0
0

0
0

7
8

5
6

5

98/3/4

2

7

7

0

0

9

2

6

98/3/22

4

16

16

0

0

11

3

اجرا شده اجرا نشده اجرای مصوبه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی-نماینده مجلس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی-نماینده مجلس
به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی جهت
بررسی طرحهای حوزه بند لف تبصره  18قانون
بودجه سال  1397از نماینده مجلس شو رای
اسالمی و نمایندگان دستگاههای اجر ایی (بنیاد
شهید و امور ایثارگران،کمیته امداد  ،امور
اقتصادی و دا رایی ) دعوت بعمل نیامده است

7

98/4/16

5

22

22

0

0

6

7

میراث فرهنگی

8

98/4/22

3

13

13

0

0

9

2

به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی جهت
بررسی طرحهای حوزه بند لف تبصره  18قانون
بودجه سال  1397ا زنمایندگان دستگاههای
اجرایی (بنیاد شهید و امور ایثارگران،سازمان
مدیریت و برنامه ریزی ) دعوت بعمل نیامده است

9

98/5/31

1

3

3

0

0

14

0

-

98/5/31 10

1

3

3

0

0

14

0

-

98/5/31 11

1

3

3

0

0

14

0

-

12

98/6/1

1

3

3

0

0

14

0

-

13

98/6/1

1

2

2

0

0

14

0

-

14

98/6/5

1

4

4

0

0

14

0

-

15

98/6/6

1

4

4

0

0

14

0

-

98/6/12 16

5

20

20

0

0

7

5

سازمان برنامه و بودجه -نم اینده مجلس
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تاریخ
برگزاری
جلسه

وضعیت مصوبات

تعداد
دستور
جلسه

وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

تعداد
مصوبات

تعداد
مصوبات

حاضرین در جلسه

تعداد شرح مختصر مدیران
مصوبات از دالیل عدم حاضر در

نمایندگان
دستگاه

اسامی دستگاههای اجرایی غائب

جلسه

اجرایی

98/6/21 17

1

10

10

0

0

6

2

18

98/7/2

4

11

11

0

0

4

7

19

98/7/7

3

18

18

0

0

3

6

98/8/11 20

6

15

15

0

0

7

5

سازمان مدیریت و برنامه ریزی-نماینده مجلس

5

8

8

0

0

6

3

به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی
نمایندگان دستگاههای اجرایی (بنیاد شهید و
امور ایثارگران ،امو راقتصادی و دا رایی ،برنامه و
بودجه  ،راه و شهرسازی و نماینده مجلس دعوت
نشده اند .غایبین جلسه:نماینده مجلس

98/11/5 22

5

14

14

0

0

7

5

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

98/12/3 23

2

16

16

0

0

9

0

به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی
نمایندگان دستگاههای اجرایی (بنیاد شهید و
امور ایثارگران ،برنامه و بودجه  ،راه و
شهرسازی،کمیته امداد و نماینده مجلس دعوت
نشده اند.

71

213

213

0

0

21

98/9/6

مجموع

اجرا شده اجرا نشده اجرای مصوبه

به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی
نمایندگان دستگاههای اجرایی (بنیاد شهید و
امور ایثارگران ،امو راقتصادی و دا رایی ،برنامه و
بودجه  ،راه و شهرسازی،بانک کشاورزی و نماینده
مجلس دعوت نشده اند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی -معاون هماهنگی
امو راقتصادی استاندار-نماینده مجلس
به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی
نمایندگان دستگاههای اجرایی ( راه و شهرسازی،
دعوت نشده اند .غاییبین جلسه :برنامه و
بودجه-صنعت،معدن و تجارت-نماینده مجلس-
استاندار
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بخش پنجم  :صورتجلسه های کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری
ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

1

98/2/5

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1گزارش آخرین وضعیت اعتبارات اشتغالزایی(پایدار روستایی و عشایری ،فراگیر ،مشاغل خانگی) توسط دبیر
کارگروه
-2گزارش مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان در رابطه با آخرین اقدامات انجام یافته در حوزه شورای
مهارت استان
-3گزارش رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در رابطه با آموزش مهارت آموزی دانشجویان
-4گزارش رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در رابطه با صدور مجوز وایجاد مرکز SCD
-5گزارش فرمانده نیروی انتظامی درخصوص مهارت آموزی سربازان وظیفه ( 5دقیقه)
-6گزارش مدیر کل امور زندانها واقدامات تامینی در رابطه با آموزش زندانیان ومراکز اصالح و تربیت
-7گزارش مدیر کل آموزش و پرورش استان درخصوص ایران مهارت وکارودانش ( 5دقیقه)
-8استفاده از بیانات جناب آقای دکتر پاک سرشت معاون محترم وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه
ای کشور ( 15دقیقه)
 -9استفاده از رهنمودهای استاندار محترم اردبیل ( 15دقیقه)
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر شد سند راهبردی توسعه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای استان
تا افق  1400با محوریت دانشگاه محقق اردبیلی و به دبیری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و مشارکت
دانشگاه آزاد ،پیام نور ،آموزش و پرورش و سایر دستگاههای مرتبط تهیه و ارائه گردد.
-2مقرر گردید با پیگیری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و تعیین یک یا دو حوزه اولویت دار آموزش
فنی و حرفه ای با تنظیم تفاهم نامه فیمابین ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و استاندار محترم
سرمایه گذاری مشترک در تمام نهادهای آموزشی(هر کدام  50درصد) جهت توسعه آموزش های مهارتی
استان که نقش اساسی در توسعه نیروی کار و توسعه اقتصادی دارند به عمل آید.
غایبین جلسه:

نماینده مجلس شورای اسالمی -راه و شهرسازی –معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

2

98/2/23

معاون امور اقتصادی و توسعه

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

تشریح نحوه تهیه سند راهبردی توسعه آموزشهای مهارتی فنی وحرفه ای استان تا افق 1400
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1با توجه به تشریح فرمهای مورد نظر در بحث شناسایی نیازهای آموزش ومهارتی مقرر گردید دستگاههای
اجرایی دولتی ونهادهای خصوصی در بخش سرمایه گذاری و غیررسمی مهارت آموزی ،نسبت به بررسی فرم
های موردنظر (پیوست) اقدام ودر صورت داشتن نظر اصالحی نتیجه را ظرف یک هفته به دبیرخانه کارگروه
تخصصی اشتغال استان مستقر در اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی وهم چنین اداره کل آموزش فنی وحرفه
ای استان اعالم نمایند.
-2مقرر گردید اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان بعد از یک هفته فایل نهایی مورد نظر اصالحی را به
کلیه دستگاههای اجرایی جهت تکمیل ابالغ و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
-3مقرر گردید دستگاههای اجرایی دولتی و بخش خصوصی که به نوعی در بحث صدور مجوز سرمایه گذاری
و هم چنین در بخش غیررسمی مهارت آموزی دخیل می باشند نسبت به احصاء نیازهای آموزشی استان در
بخشهای مختلف تا افق  1400مطابق جدول نهایی که پس از اعمال نظرات اصالحی ارسال خواهد شد اقدام
و نتیجه را در قالب فایل Wordو Excelبه دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان و اداره کل آموزش
فنی و حرفه ای اعالم نمایند.
غایبین جلسه:

اداره کل راه و شهرسازی -به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی جهت بررسی آخرین وضعیت برنامه های
بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  97از دستگاههای اجرایی(بنیاد شهید و امور ایثارگران)،دعوت به عمل نیامده
است.
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

3

98/2/26

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1تشریح نامه شماره  7528مورخ  98/1/24مقام عالی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در رابطه با ابالغ
«شیوه نامه مواجهه با مصادیق مغایر با تعهدات متقاضیان تسهیالت موضوع قانون حمایت از توسعه اشتغال
پایدار در مناطق روستایی و عشایری».
-2گزارش آخرین وضعیت اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط دبیرکارگروه.
-3گزارش بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی درخصوص آخرین اقدامات در رابطه با بند الف تبصره 18
قانون بودجه سال .1397
 -4استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1نامه شماره  7528مورخ  98/1/24مقام عالی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در رابطه با ابالغ «شیوه نامه
مواجهه با مصادیق مغایر با تعهدات متقاضیان تسهیالت موضوع قانون حمایت از توسعه وایجاد اشتغال پایدار
درمناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و هم چنین نامه شماره  31735مورخ
 98/2/25معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در رابطه با تمام شماری طرحهای
سرمایه گذاری در سطح شهرستان ها مطرح و مقررگردید با محوریت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استاندار ،کمیته نظارت شهرستانی (باحضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط –بانک عامل
و ادارات تعاون کارورفاه اجتماعی ) به مسئولیت فرمانداران ظرف یک هفته نسبت به اجرای طرح تمام شماری
طرحهای حوزه اشتغال پایدار روستایی و عشایری اقدام و نتیجه را مطابق فرم شماره  2به همراه گزارش
تحلیلی به استانداری و دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان اعالم نمایند که در این رابطه معاون
فرمانداران به عنوان نماینده فرمانداری موظف به حضور در تمامی بازدیدها می باشند.
-2با توجه به توضیحات مدیر پست بانک مبنی بر کسری طرحهای معرفی شده ازمحل اعتبارات اشتغال پایدار
روستایی و عشایری تا سقف  50میلیارد ریال مقرر گردید به اندازه سهم اشاره شده طرح به بانک مذکور معرفی
گردد.
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-3مقرر گردید جلسه اختصاصی در راستای تعیین تلکیف اعتبارات اشتغال زایی منابع داخلی سهم بنیاد شهید
وامور ایثارگران به ریاست معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منایع استاندار و با حضور دستگاههای اجرایی
و پارک علم و فناوری برگزار گردد.
-4با توجه به گزارش دبیرکارگروه تخصصی اشتغال استان از آخرین وضعیت مشاغل خانگی و با عنایت به
تاکید استاندار محترم مقرر گردید؛ باقیمانده اعتبارات مذکور هر چه سریعتر جذب گردد که در این رابطه بانکهای
عامل علی الخصوص بانک های ملت و تجارت موظف به همکاری بیشتر در راستای پرداخت تسهیالت
مربوطه می باشند.
-5با توجه به گزارش مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط و بانکهای عامل در رابطه با آخرین
وضعیت و اقدامات انجام یافته درخصوص اعتبارات بند «الف» تبصره  18قانون بودجه سال  1397مقرر گردید؛
دستگاههای اجرایی نسبت به معرفی طرحهای واجد شرایط اقدام و بانکهای عامل نیز تا ابالغیه نهایی اعتبارات
ضمن دریافت مدارک و مستندات الزم از مجریان طرح نسبت به بررسی طرح اقدام و نواقصات طرحها را به
صورت شفاف به متقاضیان اعالم نمایند .ضمنا بررسی طرحهای هیچگونه تعهدی مبنی بر پرداخت تسهیالت
تا ابالغ اعتبارات به بانک ها ندارد.
-6با توجه به توضیحات نماینده اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مبی بر عدم ابالغ
شیوه نامه و عدم تعیین بانک های عامل حوزه بند «الف» تبصره  18قانون بودجه سال  1397مقرر گردید با
محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار نامه ای با امضای استاندار محترم در رابطه با
تعیین تکلیف اعتبارات مذکور تهیه و به رئیس سازمان مربوطه ارسال گردد.که در این خصوص مدیر کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستس و گردشگری استان موظف به پیگیری تا حصول نتیجه می باشد.
-7با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید؛ جلسه ای با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استاندار و با حضور دستگاههای اجرایی مربوطه وبانکهای عامل درراستای تعیین تکلیف و جمبندی
نهایی اعتبارات بند «الف» تبصره  18قانون بودجه سال  1397برگزار گردد.
-8مقرر شد؛ پس از ابالغ اعتبار جدید حوزه اشتغال پایدار روستایی و عشایری اجرایی با رعایت ضوابط و شرایط
مندرج در دستورالعمل ،طرحهای جدید توسط دستگاههای اجرایی جهت بررسی در کمیته فنی اشتغال استان
به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان تا  1.5برابر سهیمه ابالغی به همراه پرونده فیزیکی طرحهای
معرفی نمایند.
-9مقرر گردید موضوع سهم  30درصد متمرکز کشوری ازمحل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری
توسط دبیرخانه کارگروه پیگیری و مبلغ دقیق سهم استان مشخص گردد.
غایبین جلسه:

به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی جهت بررسی آخرین وضعیت برنامه های بند الف تبصره  18قانون
بودجه سال  97از دستگاههای اجرایی(بنیاد شهید و امور ایثارگران)،دعوت به عمل نیامده است.
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

4

98/3/01

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1بررسی آخرین وضعیت طرحهای معرفی شده از محل تفاهم نامه منابع روستایی به بانک سینا و پارسیان.
توسط مدیر کل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری
-2گزارش دبیرخانه کارگروه از آخرین وضعیت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری.
-3گزارش سازمانهای صنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان در رابطه با خوشه های زنجیره تولید و
تسهیالت مورد نیاز.
-4استفاده از بیانات آقای دکتر امید معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری.
 -5استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

 -1طبق مصوبه کار گروه ملی کشوری اشتغال پایدار روستایی و عشایری و با توجه به قول مساعد آقای دکتر
امید معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری مقرر گردید اعتبارات  30درصد متمرکز
کشوری به استانها تخصیص تا از محل این منابع طرحهای منتظر تسهیالت نزد بانکها تعیین تکلیف گردد.
 -2با عنایت به قول مساعد جناب آقای دکتر امید معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست
جمهوری در خصوص طرحهای نیازمند متمم از محل اعتبارات روستایی مقرر گردید پرداخت تسهیالت متمم
تا سقف  30درصد مبلغ مصوب هر طرح پس از تامین و ابالغ اعتبارات موصوف توسط کار گروه استان بررسی
و عملیاتی گردد.
 -3در مورد طرح آقایان حسن و حسین شاد (کمپ گردشگری)  ،قدیر شیخی و مرتضی عاطفی (مجتمع
خدمات رفاهی بین راهی) و یداله رحیمی(آب معدنی) از محل تفاهم نامه بانک سینا مبلغ  5میلیارد ریال اعتبار
متمم برای هر کدام از طرحهای فوق الذکر تخصیص داده شود.
 -4مقرر گردید نسبت به اجاره بها طرح گردشگری آقای وحید آروین که از سال  95افزایش چشمگیری داشته
است از سوی سازمان مربوطه رسیدگی و مساعدت الزم صورت گیرد.
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 -5مقرر گردید بانک پارسیان نسبت به پرداخت تسهیالت آقای رامین مجرد صومعه و خانم لطیفه فتحی از
محل تفاهم نامه بانک پارسیان در اسرع وقت اقدام و نتیجه را به استانداری اعالم نمایند.
 -6با توجه به ابتکار عمل کار گروه تخصصی اشتغال استان مبنی بر دعوت از مجریان طرح های مشکل دار
و همچنین کارآفرینان و سرمایه گذاران موفق به جلسات کار گروه و با عنایت به تاکید آقای دکتر امید معاون
محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری مقرر گردید جهت فراگیری و اقدام مشابه در تمامی
استانها موضوع مربوطه از طریق استانداری بعنوان پیشنهاد به کار گروه ملی توسعه اشتغال پایدار روستایی و
عشایری اعالم گرد.
-7با توجه به توضیحات نماینده شرکت اکسیر گنج ایرانیان مبنی بر سرمایه گذاری در بخش تولید گیاهان
دارویی به مبلغ  800میلیارد ریال که سهم تسهیالت بانکی  320میلیارد ریال و سهم آورده متقاضی 480
میلیارد ریال بوده و نظر براینکه سقف تسهیالت روستایی در سطح استان  150میلیارد ریال وهمچنین به دلیل
نبود اعتبار مبلغ تسهیالت معرفی شده به بانک کشاورزی نیز بال اقدام مانده است لذا با عنایت به قول مساعد
آقای دکتر امید معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری مبنی بر حل مشکل تسهیالت
شرکت مذکور از محل اعتبارات متمرکز روستایی مقرر گردید مجری طرح نسبت به پیگیری موضوع از معاون
محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اقدام نمایند.
غایبین جلسه:

اداره کل راه و شهرسازی -به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی جهت بررسی آخرین وضعیت برنامه های
بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  97از دستگاههای اجرایی(بنیاد شهید و امور ایثارگران)،دعوت به عمل نیامده
است.
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

5

98/3/4

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

-1گزارش بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی درخصوص آخرین اقدامات در رابطه با بند الف تبصره 18
قانون بودجه سال .1397
 -2استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1با توجه به اعالم آمادگی مدیر بانک کشاورزی مبنی بر پذیرش و بررسی طرحهای گلخانه بنا به دستور
مدیریت مرکزی مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی نسبت به معرفی کلیه طرحهای نیازمندتسهیالت حوزه
گلخانه از محل تبصره  18قانون بوده سال  1397به مدیریت بانک کشاورزی اقدام نمایند.
-2با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید ضمن پیگیری مستمر و ویژه از سوی دستگاههای اجرایی ،
بانک های عامل و استانداری ،اولویت به طرحهای اشتغالزایی بیشتر ،فعالتر و طرحهایی که سریعتر به بهره
برداری می رسند داده شود.
-3با توجه به تاکید استاندار محترم مقرر گردید دستگاههای اجرایی در بحث معرفی طرح به بانکهای عامل به
صورتی اقدام نمایند که توازن منطقه ای و سهم شهرستانی رعایت گردد.
-4با توجه به اعالم بعضی از بانکها مبنی بر عدم واریز سهم توسعه صندوق ملی به حساب مشترک نزد بانکها
از محل بند الف تبصره  18قانون بودجه سال 1397مقرر گردید نامه ای با امضای شخص استاندار جهت
پیگیری موضوع به جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور ارسال و پیگیری گردد.
-5با توجه به تاکید استاندار محترم مقرر گردید جمع بندی و یکسان سازی لیست طرحهای روستایی نیازمند
تسهیالت نزد بانکها ظرف دو روز با محوریت استانداری تعیین تکلیف گردد.
-6با توجه به نامه شماره  37286مورخ  98/3/3مقام عالی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی مبنی بر ابالغ سهم
استانها از  30درصد اعتبارات متمرکز اشتغال پایدار روستایی و عشایری جهت مدیریت از طریق استانها مقرر
گردید بانکهای عامل نسبت به پیگیری موضوع از طریق مدیریت مرکزی اقدام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی
به استانداری و دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان اعالم نمایند.
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-7مقرر گردید دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل عملکرد حوزه بند الف تبصره  18قانون بودجه سال 1397
را مطابق فرمت تهیه شده روزهای پنجشنبه هرهفته جهت جمع بندی و طرح درجلسات کارگروه تخصصی
استان ( که بنا به تاکید استاندار محترم ساعت  15/30روزهای شنبه هر هفته تا تعیین تکلیف اعتبارات مذکور
برگزار خواهد شد) به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان اعالم نمایند .
غایبین جلسه:

اداره کل راه و شهرسازی -به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی جهت بررسی آخرین وضعیت برنامه های
بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  97از دستگاههای اجرایی(بنیاد شهید و امور ایثارگران)،دعوت به عمل نیامده
است.
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

6

98/3/22

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

-1گزارش آخرین وضعیت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط دستگاههای اجرایی و بانکهای
عامل
 -2طرح و بررسی مشکالت پیش روی طرحهای اشتغال روستایی توسط اعضا جلسه
-3استفاده از بیانات اقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه
اجتماعی
 -4استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1با توجه به عدم اتمام پروژه ها و طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان به دلیل افزایش هزینه
ها منجمله قیمت ماشین آالت ،تجهیزات ،مواد اولیه طبق قول مساعد جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در جریان سفر به استان و بازدید از طرحها مقرر
گردید برای تعداد  72طرح نیازمند تسهیالت سهم استان برای اتمام پروژه و بهره برداری کامل مبلغ 300
میلیارد ریال از اعتبارات مرحله پنجم با اولویت تخصیص داده شود.
-2درخصوص تعیین تکلیف طرحهای مصوب ومعرفی شده به بانکهای عامل از محل اعتبارات اشتغال پایدار
روستایی وعشایری و عدم پرداخت تسهیالت به طرحهای مذکور به دلیل اتمام منابع مالی توسط بانکها ،طبق
قول مساعد جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال مقرر گردید در زمان ابالغ
اعتبارات مرحله پنجم اشتغال پایدار روستایی و عشایری مبلغ  1512میلیارد ریال برای تعیین تکلیف  90طرح
بال تکلیف نزد بانکها با اولویت استان اردبیل تخصیص داده شود.
 -3طبق قول مساعد جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه
اجتماعی در جریان سفر به استان و بازدید از طرحهای گلخانه ای مقرر شد در جهت حمایت از طرحهای
گلخانه ای استان به ویژه شهرک گلخانه شهرستان پارس آباد از محل  30درصد متمرکز کشوری اشتغال
پایدار روستایی و عشایری اعتبار ویژه ای به استان تخصیص داده شود.
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-4با توجه به اظهارات مجریان طرحها در جریان بازدید دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی اشتغال
مبنی بر عدم امکان بیمه نمودن شاغالن به دلیل باال بودن هزینه های بیمه تامین اجتماعی مقرر گردید
مجریان طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری طبق هماهنگی قبلی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی با
سازمان تامین اجتماعی کشور از معافیت سهم بیمه کارفرمایی در قالب طرح کارورزی دانش آموختگان
دانشگاهی همچنین با استفاده از مزایا و خدمات صندوق بیمه روستایی و عشایری و مشوق بیمه سهم
کارفرمایی تامین اجتماعی مطابق شرایط و ضوابط دستورالعملهای اجرائی مربوطه با هماهنگی دستگاههای
اجرایی مربوطه اقدام نمایند.
-5با عنایت به تاکید جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه
اجتماعی مقرر گردید واحدهای صنفی سطح استان اردبیل از ظرفیت و پتانسیل طرح مهارت آموزی در محیط
واقعی کسب و کار با هماهنگی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سازمان تامین اجتماعی پیگیری و
ازمزیا و مشوقهای قانونی آن استفاده نمایند.
-6با عنایت به تاکید جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه
اجتماعی مبنی بر عملکرد مناسب استان اردبیل در اجرای قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار روستایی و
عشایری درمناطق روستایی و پیشنهاد تهیه گزارش تفصیلی عملکرد استان به عنوان الگوی کشوری مقرر شد
گزارش مذکور توسط دبیرخانه کارگروه اشتغال استان تهیه و توسط استانداری و وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی
به نهاد ریاست محترم جمهوری ارسال گردد.
-7با توجه به توضیح مدیر عامل شرکت توسعه تجارت آتیه ایرانیان آقای صادق عبدلی با موضوع فعالیت تولید
و بسته بندی آب معدنی ( بهره مند از تسهیالت اشتغال فراگیر به عاملیت بانک ملی) در رابطه با عدم کفاف
تسهیالت دریافتی به دلیل افزایش جهشی در سال  97قیمت ها و به تبع آن عدم تکمیل طرح و با عنایت به
قول مساعد آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در رابطه با پیگیری درخواست تسهیالت متمم شرکت مذکور به مبلغ  40000میلیون ریال از طریق مدیریت
بانک ملی کشوری مقرر گردید موضوع جهت اقدامات بعدی به معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعاون کارورفاه اجتماعی اعالم گردد.
-8با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع نظارت بر طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان مبنی
بر رصد و کنترل اجرای تعهدات توسط صاحبان طرحها مقرر گردید موضوع به جدیت و مستمر ازسوی
فرمانداران  ،دستگاههای اجرایی  ،بانکهای عامل استانداری و دبیرخانه کارگروه در قالب کمیته های نظارت
استانی و شهرستانی پیگیری و نتایج نظارت مربوطه به صورت مرتب و مستمر به دبیرخانه کارگروه کتبا در
قالب فرم شماره  1و تکمیل شده جدول خالصه اطالعات طرح گزارش گردد.
-9بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون کارورفاه
اجتماعی مقرر شد برنامه اختصاصی موضوع تهیه و تنظیم سند توسعه اشتغال واقتصادی در شهرستانهای
خلخال و کوثر با چشم انداز  10ساله در قالب برنامه های مشترک و با تعیین سهم دستگاههای اجرائی با
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تامین هزینه های مالی برنامه توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ،استانداری اردبیل ،فرمانداری
شهرستانهای خلخال و کوثر و سایر دستگاههای اجرائی ذیربط پیگیری و عملیاتی گردد.
-10مقرر گردید طرحهای جدید در حال اجرای شهرستان های کوثر و خلخال از جمله طرح کارخانه شیشه
آقای ابراهیم نوروزی( کوثر) -طرح جعبه شیرینی اقای عوض آذرشب(کوثر)-طرح تولید یراق آالت آقای حق
شناس (کوثر) -طرح کارگاه خیاطی آقای سجاد خشایار پور محمدی (کوثر) توسط دستگاههای اجرایی ذیربط
جهت اخذ تسهیالت مورد نیاز از محل اعتبارات جدید بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  97راهنمایی و
اقدام نمایند.
-11به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه اشتغال استان مقرر گردید موضوع جابجایی سهم اعتبارات جذب نشده
نهادهای حمایتی به سهم اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان توسط جناب آقای دکتر منصوری معاون
محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال پیگیری و سهم استان اردبیل ابالغ گردد.
-12بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه
اجتماعی در خصوص طرحهای نیازمند آموزش و توانمندسازی مجریان طرحها و شاغالن جدید مقرر گردید
دستگاههای اجرایی ذیربط لیست نیازمندی های آموزشی را با هماهنگی متقاضیان احصاء و جهت اقدامات
بعدی به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کتبا ارسال تا در شورای مهارت استان مطرح و تصمیم گیری
گردد.
-13با توجه به طوالنی شدن فرایند پرداخت تسهیالت به طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط
بانکهای عامل و افزایش هزینه های طرحهاو نیاز به افزایش مبلغ تسهیالت مصوب مقرر شد بانکهای عامل
اشتغال روستایی از طوالنی نمودن بی موردی فرایند بررسی و پرداخت تسهیالت خودداری تا نیازی به
تسهیالت متمم نباشد.
-14بنا به قول مساعد جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون
کارورفاه اجتماعی در جریان بازدید از طرحهای اشتغال روستایی شهرستان اردبیل  ،کوثر و خلخال مقرر گردید
برای حمایت از سه طرح موفق اشتغال روستایی  :فریدون چراغعلی زاده (اردبیل)– گلخانه رزهلندی آقایان
عارف فرهودی و قربان خداویردی(شهرستان خلخال) برای هر کدام مبلغ  1500میلیون ریال در مجموع مبلغ
 4500میلیون ریال به عاملیت صندوق کارآفرینی امید استان تسهیالت متمم برای تکمیل و راه اندازی کامل
طرح توسط وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی تخصیص و به استان ابالغ گردد.
-15درخصوص طرح دوم مجتمع قالیبافی آقای ساسان آذرخش در شهرستان خلخال بخش هشتچین روستای
دمدل با توجه به اینکه طرح مذکور در جلسه نهم کمیته فنی اشتغال پایدار روستایی و عشایری مورخ 98/3/30
مصوب گردیده لکن به دلیل اینکه طرح قبال بنام آقای محمد رضا آذرخش به بانک کشاورزی معرفی گردیده
و بنا به دالیل عدم ارائه مدارک ومستندات مورد نیاز از سوی بانک عودت گردیده است طبق قول مساعد
جناب آقای دکتر منصوری مقرر گردید طرح دوم مجتمع قالیبافی شهرستان خلخال به دلیل اینکه از جمله
طرح های مهم و تاثیرگذار منطقه می باشد بنام آقای ساسان آذرخش در سامانه کارا تعریف و در صورت قبول
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طرح در سامانه و امکان اجازه ویرایش به عنوان طرح دوم با مبلغ  60میلیارد ریال به عاملیت بانک کشاورزی
یا صندوق کارآفرینی امید استان معرفی گردد.
-16با عنایت به قول مساعد جناب آقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون
کارورفاه اجتماعی در جریان سفر به استان اردبیل مبنی بر پیگیری اعتبار مورد نیاز برای بررسی و پرداخت
یارانه طرحهای بهره مند از تسهیالت اشتغال فراگیر از مراجع ذیربط مقرر گردید موضوع از طریق دیبرخانه
کارگروه تخصصی اشتغال استان پیگیری گردد.
غایبین جلسه:

اداره کل راه و شهرسازی -به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی جهت بررسی آخرین وضعیت برنامه های
بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  97از دستگاههای اجرایی(بنیاد شهید و امور ایثارگران)،دعوت به عمل نیامده
است.
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

7

98/4/16

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

-1گزارش بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی درخصوص آخرین اقدامات و عملکرد در رابطه با بند الف
تبصره  18قانون بودجه سال 1397
-2گزارش آخرین وضعیت تسهیالت اشتغال پایدار روستای و عشایری توسط دبیر کارگروه
-3معرفی طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانواده توسط جهاد دانشگاهی در قالب پاور پوینت
 -4طرح نامه شماره  62795مورخ  98/4/11معاون محترم توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در رابطه با ابالغ اعتبارات سال جاری مشاغل خانگی به عاملیت بانکهای توسعه تعاون و رفاه
کارگران
 -5استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

مصوبات جلسه:
-1باتوجه به تشریح آیین نامه اجرای بند(الف) تبصره  18ماده واحده قانون بودجه سال  1398کل کشور توسط
دبیر کارگروه و با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید دستگاههای اجرایی نسبت به پیگیری برنامه
تولید حوزه مربوطه (موضوع ماده  3آیین نامه) از وزارت متبوع اقدام و نتیجه را هر چه سریعتر اعالم نمایند.
-2با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید پنجره واحد اشتغال درخصوص بررسی طرحهای مشکلدار با
محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور دستگاه اجرایی  ،بانک عامل و متقاضی مجددا
فعال و تشکیل گردد.
-3با توجه به اظهار نظر و توضیحات بعضی از بانکها از جمله توسعه تعاون و پست بانک مبنی بر عدم ابالغ
اعتبارات و شیوه نامه پذیرش طرح از محل بند (الف) تبصره  18قانون بودجه سال  1397مقرر گردید نامه ای
با امضاء جناب آقای دکتر خالقی نماینده مجلس شورای اسالمی در کارگروه تخصصی اشتغال استان (ناظر و
عضو) و هم چنین با امضا استاندار محترم در رابطه با پیگیری ابالغ اعتبارات مذکور به مراجع باالتر تهیه و
ارسال گردد.
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-4با توجه به اظهارات مدیر پست بانک مبنی بر ابالغ اعتبارات به مبلغ  66میلیارد ریال ازمحل اعتبارات بند
الف تبصره  18قانون بودجه سال  1397مقرر گردید تا سقف دو برابر اعتبارات ابالغی طرح از سوی دستگاههای
متولی امر (دارای تفاهم نامه با پست بانک) در راستای بررسی و تکمیل مدارک اقدام تا به محض تخصیص
اعتبارات از سوی بانک عامل پرداخت گردد.
-5با عنایت به تاکید استاندار محترم مبنی بر اهمیت موضوعات مطرح شده در جلسات کارگروه تخصصی
اشتغال استان مقرر گردید منبعد مدیران دستگاهها و بانکهای عامل شخصا در جلسات حضور یابند.
-6با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید جلسه کارشناسی با محوریت معاون هماهنگی اموراقتصادی
استاندار و با حضور دستگاههای اجرایی ودبیرخانه کارگروه در رابطه با احصا واستخراج برنامه ها و طرحهای
دستگاههای اجرایی مربوطه درحوزه بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  1397برگزار و نتیجه جلسه در
جلسات کارگروه تخصصی اشتغال استان گزارش گردد.
-7نامه شماره  62795مورخ  98/4/11معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی
در رابطه با ابالغ اعتبارات سال  1398مشاغل خانگی به عاملیت بانکهای توسعه تعاون( 29میلیارد ریال) و
رفاه کارگران ( 29میلیارد ریال) مطرح و با توجه به توضیحات نمایندگان بانکهای مذکور مبنی بر عدم ابالغ
اعتبارات از سوی مدیریت مرکزی مقرر گردید؛ مدیریت بانکها در استان نسبت به پیگیری موضوع از طریق
مدیریت مرکزی اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه و استانداری اعالم نمایند.
-8با توجه به تشریح « طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار» توسط جهاد دانشگاهی مقرر گردید
جلسه اختصاصی با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور نمایندگان جهاد دانشگاهی ،
دستگاههای اجرایی مرتبط و دبیرخانه مشاغل خانگی مستقر در اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی در جهت
هدایت هدفمند طرح برگزار گردد.
-9با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید از جلسات بعدی کارگروه بررسی بند الف تبصره 18قانون
بودجه سال  1397و هم چنین پیگیری مسائل و مشکالت واحدهای راکد به عنوان دستور ثابت جلسات اقدام
و دستگاههای اجرایی مربوط از جمله (جهاد کشاورزی-صنعت،معدن و تجارت-میراث فرهنگی،صنایع دستی
و گردشگری ،شهرکهای صنعتی) ضمن احصاء مسائل و مشکالت طرحهای راکد و ارسال به دبیرخانه کارگروه
،در جلسات بعدی گزارش نمایند.
-10به منظور آشنایی اعضا کارگروه با پارک علم و فناوری استان مقرر گردید جلسه بعدی کارگروه در محل
پارک علم و فناوری استان برگزار گردد.
-11با توجه به تاکید استاندار محترم مبنی بر گزارش آخرین وضعیت بند الف تبصره  18قانون بودجه سال
 1397و مسائل و مشکالت طرحهای راکد در جلسات بعدی کارگروه مقرر گردید؛ دستگاههای اجرایی و
بانکهای عامل آمار و عملکرد حوزه های مربوطه را به صورت مستمر و مداوم به اداره کل تعاون کارورفاه
اجتماعی به عنوان دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان ارسال نمایند.
-12درخصوص عدم مراجعه متقاضیان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری معرفی شده به بانکهای
عامل مقرر گردید؛ دستگاههای بخشی و بانکهای عامل ضمن مهلت کتبی  10روزه نسبت به متقاضیان جهت
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مراجعه به بانک و تکمیل نواقصات پرونده و تعیین تکلیف تسهیالت مصوب اقدام در غیر اینصورت بانک مجاز
به حذف طرح از فرایند بررسی و عودت به متقاضی در سامانه کارا می باشد.
-13نامه شماره  57778مورخ  98/4/3معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی
درخصوص احصاء میزان منابع مورد نیاز طرحهای نیمه تمام اشتغال روستایی که نیازمند منابع تکمیلی هستند
مطرح و با تاکید استاندار محترم مقرر گردید؛ دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل اشتغال روستایی حداکثر
ظرف  3روز آینده نسبت به احصا لیست طرحهای نیازمند تسهیالت متمم با افزایش حداکثر  30درصد برای
هر طرح اقدام و نتیجه در قالب فرم اکسل به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان جهت جمع بندی واعالم به
دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور ارسال نمایند درغیر اینصورت مسئولیت بعدی عدم اعالم میزان منابع مالی
تسهیالت متمم طرحهای روستایی به عهده دستگاه اجرایی و بانک های عامل می باشد.
-14با تاکید استاندار محترم درخصوص اعتبار اشتغال روستایی موجود در صندوق کارآفرینی امید استان به
مبلغ  200میلیارد ریال مقرر گردید؛ معاون محترم امور اقتصادی استانداری لیست طرحهای راکد نیازمند
تسهیالت استان را حداکثر تا مورخ  98/4/17آماده و با همکاری دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ضمن ثبت
در سامانه کارا از محل اعتبار روستایی به صندوق کارآفرینی امید معرفی گردد ضمنا مقرر شد به دالیل
ممنوعیت پذیرش طرحهای صرف سرمایه در گردش فقط طرحهای نیازمند تسهیالت توامان ثابت و در گردش
معرفی گردد.
-15درخصوص غیرفعال شدن آیتم(لینک) ارسال طرح در سامانه کارا از قسمت اشتغال روستایی مقرر گردید؛
شخص آقای استاندار محترم موضوع را با اقای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعاون کارورفاه اجتماعی مذاکره و برای طرحهای استان به صورت موردی سامانه کارا فعال گردد.
-16درخواست تسهیالت شرکت تعاونی نیک دام سبالن به مبلغ  32893میلیون ریال و با اشتغال جدید 21
نفر واقع در شهرستان اردبیل روستای گورادل با طرح پرورش گاو شیری اصالح نژادی به صورت صنعتی
مطرح و ضمن موافقت با پذیرش و معرفی به بانک صندوق کارآفرینی امید ازمحل اعتبارات اشتغال پایدار
روستایی مقرر شد ،دبیرخانه کارگروه ضمن مکاتبه ویرایش طرح از فراگیر به روستایی در سامانه کارا و نسبت
به معرفی طرح به بانک مذکور در صورت تایید در سامانه کارا اقدام نمایند.
-17درخواست تسهیالت شرکت گلدشت سبالن نیر (آچاک) به مدیر عاملی آقای صدیق به مبلغ  20میلیارد
ریال با اشتغال  13نفر واقع در شهرستان نیر با طرح تولید شیر و فرآورده های لبنی مطرح و ضمن موافقت با
پذیرش طرح از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری مقرر شد؛ دبیرخانه کارگروه استان ضمن
مکاتبه با ویرایش طرح از فراگیر به روستایی در سامانه کارا نسبت به معرفی طرح به صندوق کارآفرینی امید
در صورت تایید در سامانه کارا اقدام نمایند.
-18درخواست تسهیالت آقای علی فتحی تولید قطعات تراکتور به مبلغ  30میلیارد ریال با اشتغال  20نفر واقع
در ناحیه صنعتی شهرستان نیر از محل اعتبار اشتغال روستایی مطرح و ضمن موافقت با پذیرش طرح مقرر شد
دبیرخانه کارگروه استان ضمن مکاتبه ویرایش طرح در سامانه کارا نسبت به معرفی طرح مذکور به صندوق
کارآفرینی امید درصورت ویرایض و تاییددر سامانه کارا اقدام نمایند.
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-19درخواست تسهیالت شرکت تندیس بهشت جوشان چشمه به مدیریت آقای کیوان طلسچیان با موضوع
فعالیت تولید و بسته بندی آب معدنی به مبلغ  100میلیارد ریال و با اشتغال  66نفر واقع در شهرک تخصصی
آب شهرستان نیر مطرح و ضمن موافقت با پذیرش طرح مذکور از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و
عشایری مقرر شد؛ ضمن ثبت طرح مذکور در سامانه کارا و انجام ویرایش ها و اصالحات مربوطه؛ به بانک
کشاورزی معرفی ودر صورت ابالغ اعتبارمرحله پنجم اشتغال روستایی به بانک مذبور ،تا در اولویت پذیرش و
پرداخت قرار گیرد  .پذیرش و پرداخت تسهیالت منوط به ویرایش و تایید الزم درسامانه کارا و ابالغ اعتبار
مرحله پنجم می باشد.
-20با توجه به توضیحات مدیر پست بانک استان درخصوص کاهش مبلغ تسهیالت طرح هتل گردشگری
متقاضی بنام اقای عین اله امیدی در شهرستان خلخال ،از  60میلیارد ریال به 30میلیارد ریال بدلیل اتمام منابع
مالی اشتغال روستایی مطرح و مقرر شد؛ اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان نسبت به
اعالم کتبی کاهش مبلغ تسهیالت طرح مذکور به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان اقدام تا دبیرخانه نیز نسبت
به مکاتبه با پست بانک اقدام نماید.
-21به پیشنهاد استاندار محترم در خصوص عدم جذب اعتبارات مربوط به اداره کل بهزیستی استان از محل
اعتبارات اشتغال پایدار روستایی وعشایری مقرر شد؛ طی نامه ای با امضا استاندار محترم به وزارت تعاون
کارورفاه اجتماعی پیشنهاد گردد اعتبارات اشتغال پایدار روستایی اداره کل بهزیستی استان به کارفرمایان در
قبال جذب و استخدام مددجویان تحت پوشش بهزیستی در قالب تسهیالت مورد نیاز تصویب و پرداخت گردد.
 -22مقرر شد؛ اطالع رسانی مقتضی توسط نهادهای حمایتی استان برای پذیرش متقاضیان تحت پوشش
نیازمند تسهیالت از محل اعتبارات اشتتغال روستایی انجام گیرد.
غایبین جلسه:

اداره کل راه و شهرسازی -به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی جهت بررسی آخرین وضعیت برنامه های
بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  97از دستگاههای اجرایی(بنیاد شهید و امور ایثارگران)،دعوت به عمل نیامده
است.
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

8

98/4/22

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

-1گزارش بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی درخصوص آخرین اقدامات وعملکرد دررابطه با بند الف تبصره
 18قانون بودجه سال 1397
-2گزارش دبیرخانه کارگروه در رابطه با سیاستهای فعال بازار کار( طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار-
طرح کارورزی)
 -3استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

مصوبات جلسه:
-1با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید بانکهای دارای قرارداد عاملیت تسهیالت از محل بند الف
تبصره  18قانون بودجه سال  1397تا ابالغیه نهایی اعتبارات ضمن دریافت مدارک و مستندات الزم از مجریان
طرحهای معرفی شده به بانک ،نسبت به بررسی طرح اقدام و آماده تا بمحض تخصیص اعتبار در راستای
پرداخت تسهیالت اقدام نمایند .ضمنا بررسی طرحها هیچگونه تعهدی مبنی بر پرداخت تسهیالت تا ابالغ
اعتبارات به بانکها ایجاب نمی کند.
-2با توجه به تاکید استاندار محترم مقرر گردید؛ جلسات پنجره واحد اشتغال جهت بررسی مسائل و مشکالت
طرحهای معرفی شده از محل اعتبارات بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  1397با محوریت معاون محترم
هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل تشکیل گردد.
-3مقرر گردید؛ طرحهای ملی(ارجاع شده به کارتابل کارگروه ملی)در حوزه بند الف تبصره  18قانون بودجه
سال  1397از سوی دستگاههای متولی امر و بانکهای عامل به صورت جدی و ویژه پیگیری و اعالم نتیجه
گردد.
-4با توجه به گزارش مدیران بانکهای عامل مبنی بر عدم مراجعه برخی از مجریان طرحها جهت تکمیل پرونده
تسهیالتی مقرر گردید؛ دستگاههای اجرایی به عنوان مالک فرایند ضمن برقراری ارتباط تنگاتنگ با بانکهای
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عامل نسبت به اطالع رسانی و پیگیری موضوع جهت مراجعه متقاضیان به بانک عامل اقدام و در صورت عدم
مراجعه با هماهنگی بانک تعیین تکلیف نمایند.
-5مقرر گردید؛ بانکهای عامل با دقت نظر بیشتر در کمترین زمان ممکن طرحهای معرفی شده را بررسی و
درجهت پرداخت تسهیالت نیز تسریع نمایند.
-6با توجه به توضیحات مدیر بانک توسعه استان مبنی بر عدم ابالغ شیوه نامه پذیرش طرح ازمحل اعتبارات
بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  1397مقرر گردید؛ بانک مذبور نسبت به پیگیری موضوع از مدیریت
مرکزی اقدام و نتیجه را به استانداری و دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند.
-7با عنایت به توضیحات مدیر بانک توسعه تعاون مبنی بر ابالغ اعتبار ازمحل اعتبارات بند الف تبصره 18
قانون بودجه سال  1397در بخش کشاروزی مقرر گردید؛ سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به معرفی
طرحهای واجد شرایط بااولویت طرحهای تعاونی تا سقف دو برابر سهمیه ابالغی اقدام نمایند.
-8با توجه به اعالم مدیر بانک سپه جهت پذیرش  ،بررسی و پرداخت تسهیالت ازمحل اعتبارات بند الف
تبصره  18قانون بودجه سال  1397مقرر گردید؛ دستگاههای اجرایی دارای قرارداد عاملیت نسبت به معرفی
طرح تا سقف  150میلیارد ریال اقدام و نتیجه را به استانداری و دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند.
-9مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان ظرف سه روز آینده هر زمینی در محدوده شهر که مالک آن
با دولت یا مسکن و شهرسازی بوده را که می توانند درآن مسکن احداث و تولید نمایند را شناسایی و به
استانداری اعالم نمایند.
-10با توجه به توضیحات مدیر کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری در رابطه با عدم ابالغ تفاهم
نامه های بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  1397و با عنایت به تاکیدات استاندار محترم مقرر گردید؛
موضوع از طریق سازمان مرکزی پیگیری و نتیجه را به استانداری و دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند.
-11با عنایت به گزارش مدیر کل تعاون کارورفاه اجتماعی از آخرین وضعیت طرح مهارت آموزی در محیط
کار واقعی مقرر گردید؛ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به عنوان دبیرخانه و مالک فرایند طرح مذکور
نسبت به پیگیری موضوع از طریق اطالع رسانی برگزار جلسه با دستگاههای متولی امر علی الخصوص سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،اتاق اصناف در راستای تحقق تعهد انجام شده اقدام و نتیجه را به استانداری و دبیرخانه
کارگروه تخصصی اشتغال استان اعالم نمایند .که در این خصوص سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و
اتاق اصناف موظف به همکاری با دبیرخانه طرح مذکور هستند.
 -12در خصوص طرح مهارت آموزی درمحیط کار واقعی مقرر گردید؛ اداره کل صنعت معدن و تجارت و اتاق
اصناف استان و شهرستان های تابعه اقدامات الزم را برای مراجعه و ثبت نام گروه های اصناف و بنگاههای
اقتصادی در طرح مذکور از طریق نشانی پورتال جامع آموزش فنی و حرفه ای سامانه مهارت آموزی و کارورزی،
مطابق فرایند صدور مجوز و جذب داوطلب برای مرکز مهارت آموزی (صنف) بارگذاری شده در سامانه انجام
و گزارش آنرا ظرف یک هفته به دبیرخانه و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اعالم فرمایند.
-13با توجه به گزارش مدیر کل تامین اجتماعی استان در جلسه مبنی بر عدم پایداری اجرای طرح معافیت
بیمه ای در سال جاری به دلیل عدم ابالغ اعتبارو دستورالعمل اجرائی جدید در سال  1398مقرر گردید؛ موضوع
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از سوی اداره کل مذکور و هم چنین اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی جهت کسب تکلیف به سازمان تامین
اجتماعی کشور و وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی و اعالم گردد.
غایبین جلسه:

اداره کل راه و شهرسازی -به دلیل برگزاری جلسه به صورت تخصصی جهت بررسی آخرین وضعیت برنامه های
بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  97از دستگاههای اجرایی(بنیاد شهید و امور ایثارگران)،دعوت به عمل نیامده
است.
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

9

98/05/31

استاندار

شهرستان اصالندوز

دستور جلسه:

 -1ارائه گزارش از روند تشکیل ساختار کمیته های ذیل کارگروه توسط دبیر کارگروه
-2بررسی مصوبات کمیته اشتغال و سرمایه گذاری
 -5استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1درخواست آقای رضا حیدری مجری طرح کارخانه پنبه پاک کنی استفاده کننده از تسهیالت اشتغال پایدار
روستایی وعشایری مبنی بر کاهش اشتغال تعهد شده مطرح و مقرر گردید اشتغال تعهد شده با رعایت سقف
هزینه سرانه اشتغال به ازای هر نفر  1500میلیون ریال کاهش یابد.
-2موضوع معوقات حق بیمه کارگران شهرداری اصالندوز مطرح و با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر
گردید زمین مورد شناسایی متعلق به شهرداری با بدهی بیمه کارگران به تامین اجتماعی مورد تهاتر قرار گیرد.
-3در رابطه با قطع بیمه کشاورزان روستایی از سوی تامین اجتماعی مقرر گردید لیست بیمه کارگران واحدهای
مورد نظر از طریق فرمانداری شهرستان اصالندوز احیاء و به منظور ارسال به تامین اجتماعی جهت بازرسی
مجدد به اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان و شهرستان اعالم گردد.
غایبین جلسه:

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل – 1398

85

ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه
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98/05/31

استاندار

شهرستان پارس آباد

دستور جلسه:

-1بررسی مسائل و مشکالت مربوط به طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری و سایر موارد مطروحه
 -2استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1درخواست تسهیالت شرکت تعاونی میالد پوشاک مغان(آقای محمودی) مجری طرح تولید پوشاک به مبلغ
 30میلیارد ریال مطرح و با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید از محل تفاهم نامه فی مابین وزارت
تعاون کارورفاه اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید در صورت ارائه مدارک و مستندات الزم وطی فرایند مربوطه
اقدام گردد.
-2در رابطه با مشکل تامین وثیقه موردنیاز توسط شرکت بهدام آرتا جیران(بسته بندی غذایی آماده و نیمه
آماده) که از محل اعتبارات اشتغال فراگیر به بانک ملی معرفی شده و تاکنون موفق به اخذ تسهیالت نشده
اند مقرر گردید موضوع از طریق معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری گردد.
-3با عنایت به توضیح و تشریح دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی موضوع آیین
نامه اجرایی ماده  71قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران از سوی مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مبنی بر استفاده از تخفیفات بیمه ای کارفرمایان
حداکثر  2سال در قبال بکارگیری نیروی کار جدید(حداکثر سن تا سقف 35سال) مقرر گردید موضوع از طریق
دستگاههای اجرایی و فرمانداری در جهت استفاده از مزایای مذکور اطالع رسانی گردد.
غایبین جلسه:
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

11

98/5/31

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 بررسی مسائل و مشکالت مربوط به طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری و سایر موارد مطروحهمتن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1مشکل مربوط به طرح پرورش گاو شیری آقای یعقوب عطایی مطرح و در جهت حمایت از تولید و اشتغال
استان و هم چنین جهت استفاده به موقع و بهینه از تسهیالت ارزان قیمت پرداخت شده ازمحل اعتبارات اشتغال
پایدار روستایی و عشایری مقرر گردید بانک عامل (کشاورزی) در پرداخت باقیمانده تسهیالت تسریع نموده و
مجری طرح نیز بامدیریت صحیح نسبت به راه اندازی طرح در اسرع وقت اقدام نمایند.
-2درخواست تسهیالت سرمایه در گردش شرکت پارس حور تولید کننده کود مایع به مبلغ  5000میلیون ریال به
عنوان سرمایه در گردش مطرح و مقرر گردید از محل اعتبارات تفاهم نامه فی مابین وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی
و صندوق کارآفرینی امید در صورت ارائه مدارک و مستندات الزم اقدام گردد.
-3درخواست تسهیالت شرکت آذین مروارید مغان به مدیریت خانم دکتر دانش مقدم برای طرح تولید گوسفند
چندقلو زا به مبلغ  20میلیارد ریال مطرح و با توجه به اینکه طرح مذکور جز طرحهای دانش بنیان مستقر در مرکز
رشد می باشد مقرر گردید ازمحل اعتبارات تفاهم نامه فی مابین وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی و صندوق کارآفرینی
امید اقدام گردد.
غایبین جلسه:

نماینده
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

12

98/06/01

استاندار

فرمانداری شهرستان گرمی

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

متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1مشکل عدم پرداخت تسهیالت مربوط به تولید شیرآالت بهداشتی شرکت آویسا نامی (آقای پاشازاده) از محل
تفاهم نامه  241542مورخ  96/12/7فی مابین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید و مقرر
گردید در راستای حل مشکل بازدید حضوری توسط سازمان صنعت،معدن وتجارت و مدیر صندوق کارآفرینی امید
ازمحل طرح به صورت مشترک انجام و در صورت صدور پروانه بهره برداری ونصب تاسیسات برق تسهیالت مربوط
به سرمایه در گردش در اولین فرصت پرداخت گردد.
-2مشکل عدم پرداخت تسهیالت تولید شیرآالت بهداشتی شرکت آذرآب از محل تفاهم نامه مورخ  241542مورخ
 96/12/7فی مابین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید به دلیل عدم ارائه تضامین الزم
مطرح و با توجه به توضیحات مجری طرح مبنی بر آماده بودن تضامین مقرر گردید صندوق کارآفرینی امید در
اسرع وقت نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام نمایند.
-3مقرر گردید مدیریت کارخانه تولید شیرآالت قهرمان نسبت به پیگیری تسهیالت معرفی شده ازمحل تفاهم نامه
فی ما بین وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید به شماره  241542مورخ  96/12/7اقدام و
بانک نیز در پرداخت تسهیالت تسریع نمایند.
غایبین جلسه:

نماینده
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

13

98/06/01

استاندار

فرمانداری مشگین شهر

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

متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1با توجه به نقش فعال تعاونیها در بحث کارآفرینی و اشتغال مقرر گردید درخصوص تعاونیهای راکد و تعطیل
که قابلیت احیاء وراه اندازی مجدد دارند اقدامات الزم از سوی دستگاههای متولی امر به عمل آید.
-2مشکل تجهیزات کارگاهی شرکت حدید مبتکران برای آموزش کارگران موردنیاز واحد مطرح و با توجه به
ظرفیت باالی اشتغال و قول مساعد استاندار محترم مقرر گردید مدیریت شرکت نسبت به احصاء و ارائه لیست
تجهیزات مورد نیاز آموزش به استاندار محترم اقدام تا پیگیری الزم از طریق رئیس سازمان آموزش فنی و
حرفه ای کشور به عمل آید.
غایبین جلسه:

نماینده
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

14

98/06/05

استاندار

فرمانداری شهرستان نمین

دستور جلسه:

 بررسی مسائل و مشکالت مربوط به طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری و سایر موارد مطروحهمتن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1نامه شماره  97877مورخ  98/5/30مدیر پروژه های سرمایه گذاری اشتغال فراگیر و روستایی وزارت
تعاون،کارورفاه اجتماعی درخصوص حل مشکل پرداخت تسهیالت شرکت تعاونی آریا چوب ساواالن به عاملیت
بانک توسعه تعاون از محل اعتبارات روستایی مطرح و با توجه به مفاد صورتجلسه پیوستی نامه مذکور ضمن
موافقت کارگروه با پیشنهاد متقاضی مبنی بر تغییر مابقی تسهیالت ثابت به جاری(سرمایه درگردش) مقرر گردید
دبیرخانه کارگروه طی نامه طرح مذکور را به مبلغ  60میلیارد ریال با تسهیالت ثابت  11میلیارد ریال و تسهیالت
سرمایه در گردش  49میلیارد ریال به بانک توسعه تعاون جهت اصالح اطالعات در سامانه کار و پرداخت تسهیالت
معرفی نموده و بانک عامل نیز ضمن اقدام الزم نتیجه را به استانداری و دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند.
-2درخواست تسهیالت آقای یوسف جهاندیده سوها برای تولید گیاهان داروریی مطرح و مقرر گردید مبلغ 5000
میلیون ریال از محل تفاهم نامه فی مابین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صندوق کار آفرینی امید با رعایت
ضوابط و شرایط مربوطه و ارائه مدارک و مستندات الزم اقدام گردد.
-3با عنایت به تاکید و استاندار محترم استان وفرماندار شهرستان نمین مقرر گردید در راستای حمایت از تولید و
اشتغالزایی کارگاه فرشبافی آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مذکور جهت ایجاد کارگاه متمرکز فرشبافی به صورت
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اجاره ای به خانم جمیله نامی واگذار و از محل مشاغل خانگی در صورت وجود اعتبار جهت بهره مندی از تسهیالت
مساعدتهای الزم بعمل آید.
-4در خواست تسهیالت شرکت فنی و خدماتی  110آذربایجان(ساسان ابراهیمی) به مبلغ  20میلیارد ریال مستقر
در شهرک صنعتی شماره  2مطرح و مقررگردید سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان از محل اعتبارات بند الف
تبصره  18قانون بودجه سال  1397اقدام الزم بعمل آورند.

غایبین جلسه:

نماینده
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

15

98/06/06

استاندار

فرمانداری شهرستان کوثر

دستور جلسه:

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

-1درخواست تسهیالت اقای امیر اسکندری برای اجرای طرح تولید عرقیات گیاهی به مبلغ  20میلیارد ریال مطرح
و با عنایت به تاکید استاندارمحترم مقرر گردید ازمحل اعتبارات تفاهم نامه فی مابین وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی
و صندوق کارآفرینی امید با رعایت ضوابط و شرایط اقدام گردد.
-2درخواست تسهیالت آقای عباس حاج علی قلی برای اجرای طرح بسته بندی حبوبات به مبلغ  3500میلیون
ریال مطرح و با توجه به تاکید استاندار محترم مقرر گردید از محل اعتبارات تفاهم نامه فیمابین وزارت تعاون
کارورفاه اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید با رعایت ضوابط و شرایط اقدام گردد.
-3درخواست تسهیالت آقای عوض آذرشب برای اجرای طرح تولید انواع جعبه جهت بسته بندی و حمل کاال از
محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی وعشایری مطرح و با توجه به اعالم آمادگی بانک کشاورزی مقرر گردید در
صورت ابالغ مرحله پنجم اعتبارات به استان مبلغ  3000میلیون ریال به عنوان سرمایه در گردش با رعایت ضوابط
و مقررات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به بانک عامل معرفی گردد.
-4در رابطه با مشکالت طرح فرشبافی آقای ساسان آذرخش(در خصوص حق و حقوق کارگران و سایر موراد)
استفاده کننده ازتسهیالت اشتغال پایدارروستایی و عشایری به عاملیت بانک کشاورزی مقرر گردید جلسه ای به
ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت و مدیر کل تعاون
کارورفاه اجتماعی برگزار و تصمیم گیری گردد.
غایبین جلسه:

نماینده
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

16

98/6/12

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1گزارش بانکهای عامل از آخرین وضـعیت پیگیری های مصـوبات جلسـه شـورای هماهنگی بانکهای عامل کشـور
در استان
 -2گزارش بانکهای عامل و دسـتگاههای اجرایی درخصـوص آخرین اقدامات و عملکرد در رابطه با بند الف تبصـره
 18قانون بودجه سال 1397
 -3گزارش بانکهای عامل از آخرین اقدامات و عملکرد تسـهیالت اشـتغال پایدار روسـتایی و عشـایری و مشـاغل
خانگی
 -4گزارش دسـتگاههای اجرایی در خصـوص مسـائل و مشـکالت و آخرین وضـعیت طرحهای راکد اسـتان در حوزه
مربوطه
 -5استفاده از رهنمودهای استاندار محترم

متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1با توجه به گزارش مدیر کل تعاون کارورفاه اجتماعی در رابطه با آخرین وضعیت اعتبارات مشاغل خانگی مقرر
گردید بانکهای عامل که ازمحل اعتبارات سال  97دارای اعتبار بوده و هنوز به صورت کامل پرداخت نکرده اند (از
جمله بانک ملت و تجارت) تسریع نمایند .و هم چنین با توجه به اعالم آمادگی بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران
مبنی بر ابالغ مجوز پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی از محل اعتبارات سال  1398مقرر گردید دبیرخانه کارگروه
نسبت به معرفی طرحهای متقاضیان واجد شرایط اقدام و بانکهای مذکور نیز درجهت پرداخت تسهیالت مذکور
تسریع نمایند.
-2با توجه به توافقات انجام یافته درجریان سفر شورای هماهگی بانکها و کشور به استان  ،و ابالغ آن به مدیریت
شعب بانک های استان و با عنایت به اینکه بعضی از طرحها در طول سال معرفی خواهند شد .لذا مقرر گردید
بانکهای عامل ضمن بررسی لیست توافقات هر چه سریعتر طرحهای مذکور را تعیین تکلیف نمایند.
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-3مقرر گردید عملکرد بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی در بخش پرداخت تسهیالت سرمایه گذاری ،تولید و
اشتغال که از اول مرداد ماه موفق به اخذ تسهیالت شده اند به عنوان آمار و عملکرد مصوبه شورای هماهنگی
بانکهای کشور در استان قلمداد نموده و ارائه نمایند.
-4مقرر گردید؛ بانکهای عامل نسبت به ارائه لیست طرحهای معرفی و پذیرش شده خارج از لیست تفاهم نامه
شورای هماهنگی بانکها که از سوی استانداری ابالغ شده به استانداری را در قالب فرمت مربوطه ارسال تا از سوی
استانداری بررسی و جهت اضافه کردن به لیست تفاهم نامه اقدام الزم به عمل آید.
-5مقرر گردید؛ سازمان جهاد کشاورزی استان در رابطه با شهرک گلخانه ای  1600هکتاری مغان هزینه مربوط
به انشعابات آب ،برق وگاز (هزینه های اجرای واحد سطح) را به بانک کشاورزی اعالم تا در بحث احتساب هزینه
به عنوان مبنا قرار گیرد.
-6با توجه به درخواست مدیریت شعب بانک کشاورزی مبنی بر معرفی نماینده ادارات شهرستانی از سوی سازمان
جهاد کشاورزی جهت برقراری ارتباط به منظور پیگیری پرونده تسهیالت حوزه مربوطه علی الخصوص در بخش
گلخانه مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی نسبت به معرفی نمایندگان شهرستان اقدام نمایند.
-7با توجه به تاکید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار جهت پیگیری امورات طرحهای گلخانه ای مقرر گردید
آقای کسرایی به عنوان نماینده استانداری و آقای عموقین به عنوان نماینده استانی سازمان جهاد کشاورزی استان
به مدیریت بانک کشاورزی معرفی گردند.
-8با توجه به گزارش مدیر شعب بانک کشاورزی استان مبنی بر طرح روغن کشی از سوی مدیریت کشوری به
دلیل نداشتن توجیه اقتصادی مقرر گردید؛ دستگاه اجرایی با هماهنگی استانداری درجهت تهیه نامه مبنی بر تشریح
دالیل توجیه دار بودن طرح روغن کشی در استان اقدام و به مدیریت کشوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری
نمایند.
-9با توجه به اعالم آمادگی بانک کشاورزی در جهت تکمیل پروژه طرحهای گلخانه ای در مدیریت شعب مقرر
گردید؛ سازمان جهاد کشاورزی جهت مراجعه متقاضیان معرفی شده به بانک به منظور تکمیل پرونده در اسرع وقت
اطالع رسانی نمایند.
-10با توجه به اعالم آمادگی مدیر شعب بانک کشاورزی درجهت تسریع فرایند مبنی بر پذیرش طرحهایی با
تسهیالت باالی نصاب استانی جهت تکمیل پروژه و ارسال به مدیریت مرکزی به منظور بررسی و تصویب بدون
ارائه مدارک و مستندات وثیقه (با در نظر قرار دادن اینکه مستندات وثیقه در صورت تصویب طرح از سوی متقاضی
ارائه خواهد شد) مقرر گردید؛ سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به اطالع رسانی موضوع به واجدین شرایط اقدام
نمایند.
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-11مقرر گردید؛ بانک های عامل آمار وعملکرد به همراه لیست پرداخت تسهیالت اشتغالزایی موضوع تفاهم نامه
شورای هماهنگی بانکهای کشور در استان را به صورت مرتب و هفتگی مستمراً به استاندرای واداره کل تعاون
کارورفاه اجتماعی وهم چنین دستگاههای اجرایی مرتبط اعالم نمایند.
-12مقرر گردید دستگاههای اجرایی مرتبط(جهاد کشاورزی-صنعت،معدن و تجارت-میراث فرهنگی،صنایع دستی
و گردشگری) در راستای پیگیری امورات مربوط به تسهیالت سرمایه گذاری واشتغال ،نسبت به معرفی نماینده
ثابت به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اقدام نمایند.
-13با توجه به توضیح مدیر شعب پست بانک استان مبنی بر ابالغ  120میلیارد ریال اعتبار از محل بند الف تبصره
 18قانون بودجه سال  97به استان در بخش کشاورزی وصنعت مقرر گردید؛ دستگاههای اجرایی مربوطه ظرف ده
روز تا دو برابر سقف اعتبارات طرح به بانک عامل معرفی نمایند.
-14با توجه به مسائل و مشکالت مطرح شده مبنی بر اینکه برخی از بانکهای عامل استان بخشی از تسیهالت
مربوط به سرمایه گذاری در راستای اشتغال را به عنوان سپرده نزد بانک بلوکه می نمایند مقرر گردید؛ بانکهای
عامل از بلوکه نمودن تسهیالت به صورت جدی پرهیز نمایند.
-15در رابطه با طرحهای سرمایه گذاری با تسهیالت ثابت که به چندین بانک معرفی شده اند مقرر گردید؛
دستگاههای اجرایی ضمن مذاکره بامتقاضیان درجهت تعیین تکلیف نهایی بانک عامل اقدام و نتیجه را به منظور
حذف از عملکرد سایر بانکها به استانداری بانک عامل و دبیرخانه کارگروه اقدام نمایند.
-16باتوجه به اعالم آمادگی بانک توسعه تعاون مبنی بر پذیرش طرح درحوزه کشاورزی از محل بند الف تبصره
 18قانون بودجه سال  97مقرر گردید؛ سازمان جهاد کشاورزی تا دو برابر سهمیه ابالغی نسبت به معرفی طرح ها
اقدام نمایند.
-17با توجه به گزارش بانک توسعه تعاون مبنی بر عدم ابالغ اعتبارات و شیوه نامه پذیرش طرح در بخش صنعت
مقرر گردید؛ موضوع از طریق استانداری و دستگاه اجرایی مربوطه در سطح کشور پیگیری و اعالم نتیجه گردد.
-18با عنایت به موضوعات مطرح شده در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان خلخال به ریاست استاندار محترم در
رابطه با اعتراض دو نفر از متقاضیان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری (از جمله پل معلق ازناو و)......
مبنی بر پرداخت تسهیالت به پیمانکار به جای مجری طرح در قالب مشارکت مدنی برای اجرا و احداث طرح از
سوی بانک توسعه تعاون با توجه به امکان پرداخت چنین مبلغی به متقاضی مقررگردید؛ بانک توسعه تعاون
درخصوص طرحهای مورد نظر مساعدت الزم وفق مقررات به عمل آورند.
-19مصوبات جلسات بیست و چهارم تا مورخ  97/10/16تاجلسه بیست و ششم مورخ  97/12/4کمیته فنی اشتغال
پایدار روستایی سال  97و جلسات اول تا سوم کمیته فنی اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا مورخ  98/6/3ذیل
کارگروه تخصصی اشتغال استان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
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-20نامه شماره  104601مورخ  98/6/9معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی
مطرح و مقرر گردید؛ مغایرتهای اعالمی طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری از نتایج طرح تمام شماری
پروژه های سرمایه گذاری استان طبق بندهای ذیل توسط دبیرخانه کارگروه بانکهای عامل ودستگاههای اجرایی
اصالح گردد.
الف) مغایرتهای اشتغال طرح با سامانه با رعایت سرانه اشتغال  1500میلیون ریال برای هر نفر در سامانه کارا
اصالح و کتبا به بانکهای عامل ارسال گردد.
ب)برای مغایرتهای عدم پوشش بیمه تذکر کتبی توسط دبیرخانه کارگروه و دستگاه اجرایی به متقاضی جهت ایفای
تعهدات ارسال شود.
پ)سایر مغایرتهای مربوط به انحراف در محل اجرای طرح –اخذ مازاد وثیقه و انحراف در پرداخت تسهیالت موضوع
در کمیته نظارت استانی اشتغال روستایی و عشایری مطرح و تصمیمات قانونی اتخاذ گردد.
غایبین جلسه:

نماینده
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

17

98/6/21

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1بررسی آخرین وضعیت تعهد و تحقق اشتغال دستگاههای اجرایی استان در سالجاری
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1مقرر گردید دستگاههای اجرایی با احساس مسئولیت بیشتر در رابطه با طرحهای بزرگ که تحقق اشتغال تعهد
شده آنها دارای الزامات بوده بازنگری کرده ودر صورت وجود هر گونه موانع و مشکل  ،موارد را به استانداری اعالم
نمایند.
-2مقرر گردید بخشی از راستی آزمایی اشتغال تحقق یافته توسط خود دستگاههای اجرایی انجام پذیرد که در این
رابطه مقرر گردید دستگاههای اجرایی دارای تعهد اشتغال یک نفر کارشناس ثابت برای پیگیری امور اشتغال به
استانداری معرفی نمایند.
-3با توجه به اینکه شهر اصالندوز از شهرستان پارس آباد منفک و به شهرستان تبدیل شده است لذا مقرر گردید
دستگاههای اجرایی هر چه سریعتر تعهد اشتغال شهرستان اصالندوز را به صورت مستقل استخراج و ضمن ثبت
در سامانه پنجره واحد اشتغال استان به ستاد اشتغال استان مستقر در استانداری اعالم نمایند.
-4در رابطه با تعهد اشتغال نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی ) که به نوعی با تحقق اشتغال دستگاههای
تخصصی اصلی صادرکننده مجوز همپوشانی دارند مقرر گردید اشتغال نهادهای حمایتی که با استفاده از مزایای
نهادهای مذکور در واحدهای زیرمجموعه دستگاههای تخصصی مشغول به کار می شوند از آمار تعهد اشتغال
نهادهای حمایتی کسر ولی جزء آمار اشتغال تحقق یافته دستگاههای تخصصی محاسبه گردد.
-5مقرر گردید در راستای بررسی مسائل و مشکالت و همچنین رصد اشتغال استان جلسات به صورت هفتگی (
حتی االمکان روزهای پنجشنبه هر هفته) تشکیل گردد.
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-6مقرر گردید از سوی دستگاههای اجرایی محل اشتغالهایی که در نیمه دوم سال محقق خواهد شده با مشخصات
کامل پروژه و هم چنین تاریخ احتمالی افتتاح و مسائل و مشکالت پیش روی پروژه ها ظرف سه روز به استانداری
اعالم گردد.
-7مقرر گردید اشتغال تحقق یافته براساس واقعیات با مبنا قراردادن اینکه اشتغال جدید و به نوعی شغل اولی
هاست در سامانه پنجره واحد از سوی دستگاهها یدارای تعهد ثبت گردد و از ثبت اشتغالهایی که جابجایی محل
اشتغال  ،تمدید مجوز و ...بوده پرهیز گردد.
-8مقرر گردید طرحهایی که امکان بهره برداری در سال جاری داشته ولی در لیست طرحهای دارای تعهد اشتغال
ارائه شده نبوده از سوی دستگاههای اجرایی جزء طرحهای سالجاری قلمداد شده به استانداری اعالم گردد و هم
چنین طرحهایی که امکان بهره برداری در سال جاری نداشته نیز از سوی دستگاههای اجرایی جهت حذف از تعهد
اشتغال به استانداری اعالم گردد.
-9مقرر گردید جلسه ای با مدیریت مدیر کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی جهت استفاده بهینه از مزایای نهادهای
حمایتی از جمله تسهیالت قرض الحسنه و معافیت های بیمه ای در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده های
مدد جویان نهادهای مربوطه در واحدهای تولیدی و خدماتی با حضور دستگاههای تخصصی و مدیران نهادهای
حمایتی برگزار گردد.
-10مقرر گردید تمهیدات الزم از سوی ستاد اشتغال استان مستقر در استانداری در جهت واگذاری راستی آزمایی
اشتغال تحقق یافته استان به سمن ها( )NGOاندیشیده شود
غایبین جلسه:

نماینده
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

18

98/7/2

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1گزارش بانکهای عامل از آخرین وضـعیت پیگیری های مصـوبات جلسـه شـورای هماهنگی بانکهای عامل کشـور
در استان
-2گزارش بانکهای عامل و دسـتگاههای اجرایی درخصـوص اقدامات و عملکرد بند الف تبصـره  18قانون بودجه
سال 1397
-3بررسی آخرین وضعیت تعهد و تحقق اشتغال دستگاههای اجرایی استان در سالجاری
 -4استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1با توجه به گزارش مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان ازآخرین وضعیت جذب اعتبارات مشاغل خانگی سال
 1398وتوضیحات مدیران بانکهای توسعه تعاون و رفاه کارگران مبنی بر عدم وجودمشکل در بحث تخصیص
بودجه مقرر گردید اعتبارات مشاغل خانگی ظرف مدت یک ماه جذب گردد.
-2درخصوص ثبت متقاضیان بهره مند از تسهیالت مشاغل خانگی در پنجره واحد اشتغال استان به عنوان شاغل
مقرر گردید دستگاههای اجرایی مربوطه با هماهنگی ستاد اشتغال استان مستقر در استانداری ضمن بررسی
درصورتیکه شروع کار متقاضیان بهره مند از تسهیالت مشاغل خانگی درسالجاری باشد درسامانه پنجره واحد
اشتغال به عنوان اشتغال جدید ثبت درغیر اینصورت حذف گردد.
-3مقرر گردید موضوع قول مساعد مدیر عامل بانک ملی کشور(آقای حسین زاده) در جریان سفر به استان مبنی
بر تخصیص و ابالغ  100میلیارد ریال بودجه ازمحل اعتبارات مشاغل خانگی از طریق استانداری پیگیری گردد.
-4دررابطه با طرحهای در حال پرداخت ازمحل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی وعشایری که با بانکهای عامل
دچار مشکل شده اند و به نوعی بانک عامل از پرداخت باقیمانده تسهیالت پرهیز می نمایند مقرر گردید جلسه
جداگانه ای برای هر بانک با حضور دستگاه تخصصی  ،بانک عامل ،اداره تعاون کارورفاه اجتماعی و استانداری
برگزار و نسبت به رفع موانع و مشکالت مورد نظر اقدام نمایند.
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-5مصوبه پنجمین جلسه کمیته نظارت استان مبنی بر تعیین  300میلیون ریال سرانه اشتغال برای طرحهای مجتمع
قالیبافی بهره مند از تسهیالت اشتغال پایدارروستایی و عشایری مطرح و موردتصویب قرار گرفت و مقرر گردید
موضوع مذکور از سوی کمیته های فنی ونظارت استان وشهرستانها رعایت گردد.
-6باعنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی نسبت به پیگیری طرحهای
معرفی شده از محل اعتیارات سفر مدیران عامل بانکهای کشور به استان (موضوع مصوبه شورای هماهنگی بانکهای
عامل کشور در استان) اقدام و هر گونه مسائل و مشکالت حوزه مربوطه را جهت پیگیری های بعدی به استانداری
اعالم نمایند.
-7باتوجه به گزارش نماینده بانک کشاورزی از آخرین اقدامات تعهدات سفر مدیران عامل بانکهای کشور به استان
مقرر گردید موضوع تخصیص  5000میلیارد ریال تسهیالت سرمایه درگردش برای زراعت ازمحل صندوق توسعه
ملی برای سالجاری و همان مبلغ برای سال  1399با تهیه نامه ای با امضا استاندار محترم از مدیریت بانک
کشاورزی در تهران پیگیری گردد.
-8مقرر گردید تا سقف  2000میلیارد ریال پروژه (هر پروژه حداکثر  300میلیارد ریال) از محل اعتبارات تفاهم نامه
موضوع سفر مدیران بانکهای عامل کشور به استان به مدیرت پست بانک استان معرفی گردد.
-9نامه شماره  110334مورخ  98/6/17مدیر پروژه های سرمایه گذاری در برنامه های اشتغال فراگیر و اشتغال
روستایی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی درخصوص فعال شدن کمیته های فنی استانها به منظور بررسی و اعالم
نظر طرحهای منتظر بررسی (دستگاههای اجرایی وکمیته های فنی)صرفا برای صندوق کارآفرینی مطرح و مقرر
گردید دستگاههای اجرایی علی الخصوص سازمان جهادکشاورزی و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان نسبت
به بررسی طرحهای حوزه مربوطه در سامانه «کارا» اقدام و نتیجه را به همراه تشکیل پرونده فیزیکی جهت اقدامات
بعدی به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان ارسال نمایند.
-10مقرر گردید تاسقف دو برابر باقیمانده اعتیارات نزد صندوق کارآفرینی امید ازمحل اعتبارات اشتغال پایدارروستایی
وعشایری (با رعایت سقف حداکثر هر طرح  40میلیارد ریال تسهیالت بانکی) باهمکاری دستگاههای تخصصی از
طریق دبیرخانه کارگروه معرفی گردد.
-11مقرر گردید مصوبات و قول مساعد رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور در جریان دیدار استاندار با ایشان علی
الخصوص در بحث افزایش سهمیه بیمه قالیبافان استان ازسوی استانداری پیگیری گردد.
غایبین جلسه:

نماینده
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

19

98/07/07

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1بررسی مسائل ،مشکالت و ابهامات درخصوص فرایند اجرایی اشتغال پایدار روستایی و عشایری واتخاذ تصمیم
مقتضی در جهت رفع موانع ومشکالت مربوطه
 -2اســتفاده از رهنمودهای جناب آقای اســدی مدیر پروژه های ســرمایه گذاری در برنامه های اشــتغال فراگیر و
روستایی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 -3استفاده از رهنمودهای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1پیرو تصمیمات متخذه درجلسه مشترک آقای اسدی مدیر پروژه های سرمایه گذاری در برنامه های اشتغال
فراگیر و روستایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آقای اصحابی معاون ساماندهی و توانمندسازی صندوق
کارآفرینی امید کشور و آقای رحیمی مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان با حضور نمایندگان سه دستگاه
بخشی ( جهاد کشاورزی-صنعت معدن وتجارت ومیراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری) در مورخ 98/7/17
مقرر گردید دستگاههای بخشی  17طرح اولویت دار سرمایه گذاری استان را دراسرع وقت جمع بندی وجهت
تصویب در کمیته فنی به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان به عاملیت صندوق کارآفرینی امید ارسال نمایند.
-2با توجه به محدودیت منابع مالی اشتغال پایدار روستایی و عشایری نزد صندوق کارآفرینی امید و به منظور
استفاده بهینه وجلوگیری از هدر رفت منابع با توافق اعضاء مقرر شد طرحهای ارسالی به کمیته فنی استان توسط
دستگاههای اجرایی با رعایت شرایط زیر جمع بندی و اقدام گردد:
اهمیت طرح توسط دستگاه اجرایی بررسی و تائید گردد.رشته فعالیت طرحها داخل رسته فعالیت اولویت دار روستایی باشد.سرانه اشتغال طرح به ازای هر نفر  1500میلیون ریال رعایت شود.از ارسال طرحهای دامداری (سنتی ،صنعتی) خودداری شود.-3با توجه به توضیحات دبیرخانه کمیته نظارت استان مبنی بر اعالم مغایرت عدم ایجاد اشتغال تعهد شده برای
طرحهای ایجادی (که هنوز درمرحله مشارکت بانکی درحال احداث و ساختمان سازی بوده و به مرحله بهره برداری
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کامل نرسیده اند) از طرف وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی (موضوع نامه شماره  104601مورخ  98/6/9طرح تمام
شماری) مقرر تا مرحله بهره برداری کامل هیچگونه مغایرت و انحرافی برای طرحهای مذکور (از جمله اشتغال
جدید )از طرف گروههای نظارت شهرستانی و استانی ثبت نشده و مورد بازخواست قرارنگیرند.
-4باتوجه به توضیحات آقای اسدی مدیر پروژه های سرمایه گذاری دربرنامه های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت
تعاون کارورفاه اجتماعی مبنی بر مغایرت تسهیالت پرداختی با تسهیالت ثبت شده در سامانه کارا طبق اطالعات
سامانه ناظر مقرر گردید طرحهایی که بانکهای عامل عمال به صورت اقساطی پرداخت نموده اند ولی درسامانه
«پرداخت کامل» ثبت شده است ظرف مهلت  15روز نسبت به اصالح مبلغ واقعی طرحها درسامانه کارا اقدام و
نتیجه رابه صورت مکتوب به دبیرخانه کارگروه استان گزارش نمایند.
-5درخصوص طرحهایی که تعهد اشتغال آنان در زمان ثبت نام درسامانه بدون رعایت سرانه اشتغال ،تعهد اشتغال
کم یا زیاد ثبت گردیده مقرر شد موضوع پس از طرح و تصویب درکمیته فنی اشتغال پایدار روستایی وعشایری به
استناد گزارش گروه نظارت شهرستان یا استان و تایید دستگاه بخشی نسبت به اصالح در سامانه کارا براساس
سرانه اشتغال اقدام و نتیجه کتبا توسط دبیرخانه کارگروه استان به بانک عامل ارسال گردد.
-6درخصوص تعیین تکلیف طرحهای بهره مند از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری نیازمند تسهیالت
متمم  %30با توجه به توضیحات آقای اسدی مدیر پروژه های سرمایه گذاری دربرنامه های اشتغال فراگیر و
روستایی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی مبنی بر اینکه موضوع در حال بررسی و رایزنی با عوامل اجرایی در سطح
کشوری از جمله صندوق توسعه ملی برای تعریف فرایند مشخص جهت تامین مالی و نحوه استفاده از تسهیالت
متمم می باشد ،مقرر شد تا تعیین تکلیف موضوع کمیته فنی و دبیرخانه کارگروه استان از پذیرش و تصویب
طرحهای نیازمند تسهیالت متمم خودداری نمایند.
-7درخصوص درخواست تسهیالت طرح پرورش گوسفند داشتی شرکت دانش بنیان آذین مروارید مغان به مدیر
عاملی خانم لیال دانش مقدم در شهرستان بیله سوار روستای گون پاپاق باتوجه به توضیحات متقاضی و جهاد
کشاورزی با پرداخت تسهیالت برای طرح مذکور توسط صندوق کارآفرینی به شرط تعهد ایجاد اشتغال برای 12
نفر بامبلغ  20میلیارد ریال بخشی به عنوان تسهیالت ثابت (خرید دام و تجهیزات) و بخشی به عنوان سرمایه
درگردش موافقت گردید.
-8با توجه به توضیحات نماینده بهزیستی مبنی بر پذیرش طرحهای مهد کودک روستایی در قالب رسته فعالیت
روستایی و با توجه به تایید آقای اسدی مدیر پروژه های سرمایه گذاری دربرنامه های اشتغال فراگیر و روستایی
وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی مقرر شد کمیته فنی اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان طرحهای مهد کودک
روستایی را در قالب رسته فعالیت مراقبت های سالمت جامعه نگر فقط برای بهریستی تایید و به بانک عامل جهت
پرداخت ارسال شود.
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-9درخصوص پیشنهاد اعضا مبنی برامکان تمدید مدت قرارداد طرحهای صرف سرمایه در گردش پس از اتمام 18
ماهه برای طرحهای مشکل دار با توجه به توضیحات آقای اسدی مدیر پروژه های سرمایه گذاری دربرنامه های
اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ،بدلیل مشکل قانونی امکان تمدید مجدد قرارداد تسهیالت
صرف سرمایه درگردش برای بانکهای عامل وجود ندارد و طبق دستورالعمل روستایی هر طرح فقط یک بار حق
استفاده از تسهیالت را دارند.
-10مقرر گردید پیشنهادات دبیرخانه کارگروه اشتغال استان درخصوص مشکالت و مسایل فرایند اجرایی اشتغال
پایدار روستایی و عشایری کتبا به وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی استان جهت طرح در کارگروه ملی و اتخاذ تصمیم
الزم اعالم گردد.
-11با توجه به گزارش کمیته نظارت استان مبنی بر وجود مغایرت در طرحهای حوزه اشتغال پایدار روستایی و
عشایری از حیث تعهد اشتغال ،سرانه اشتغال و رسته فعالیت که نیازمند ویرایش می باشند مقرر شد موضوع اجازه
دسترسی برای ویرایش و اصالح اطالعات سامانه «کارا» به بانک های عامل و کارگروه استان طی نامه مکتوب
از وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی درخواست و پیگیری گردد.
-12با توجه به اضافه شدن شهرستان اصالندوز در تقسیمات جدید به لیست شهرستانهای استان مقرر شد وزارت
تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان اصالندوز را به لیست شهرستانهای استان اردبیل در سامانه «کارا» اضافه نمایند.
-13با توجه به توضیحات دبیر کارگروه اشتغال استان مبنی بر تصویب و ارسال لیست طرحهای نیازمند تسهیالت
از محل تفاهم نامه مشترک وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی باصندوق کارآفرینی امید کشور به معاونت توسعه
کارآفرینی و اشتغال طی نامه شماره  14186مورخ  98/6/23مقرر گردید موضوع تسریع و تسهیل درتصویب
طرحهای استانی در کمیته کشوری و معرفی به صندوق کارآفرینی امید جهت پرداخت بامساعدت آقای اسدی مدیر
پروژه های سرمایه گذاری دربرنامه های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی پیگیری و اقدام
گردد.
 -14با توجه به ابهام بانکهای عامل در پرداخت تسهیالت به طرحهای احداث هتل طبق توضیحات آقای اسدی
مدیر پروژه های سرمایه گذاری دربرنامه های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی مقرر شد
طرحهای هتل ارسال شده به بانکهای عامل قبل از نامه ممنوعیت پذیرش هتل طی نامه شماره  188609مورخ
 97/9/27معاونت توسعه کارآفرینی اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی توسط بانکهای عامل پذیرش و اقدام
شود.
-15طرح بازیافت الستیک آقای سروی با مبلغ تسهیالت  100میلیارد ریال به عاملیت صندوق کارآفرینی امید
مطرح و مقرر گردید ضمن اجازه ثبت نام برای طرح مذکور توسط آقای اسدی مدیر پروژه های سرمایه گذاری
دربرنامه های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی درسامانه «کارا» پرونده فیزیکی طرح مذکور
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توسط سازمان صنعت ،معدن تجارت استان جهت طرح در جلسه آتی کمیته فنی اشتغال پایدار روستایی و عشایری
به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد.
-16درخصوص سوال نمایندگان بانکهای عامل مبنی بر پرداخت تسهیالت به طرحهای بخش دام معرفی شده از
طرف نهادهای حمایتی(بنیاد شهید  ،بهزیستی و کمیته امداد) مقرر شد طرحهای ارسالی قبلی به بانکهای عامل
پذیرش و در صورت داشتن شرایط و ضوابط اشتغال روستایی نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام نموده و از پذیرش
طرح جدید بخش دام خودداری نمایند.
 -17به استناد «اصالحیه دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و
عشایری» نظر بر اینکه نظارت کمیته نظارت استان و شهرستان نافی وظایف ذاتی دستگاه بخشی و بانکهای عامل
در بحث نظارت بر روند اجرای صحیح طرحهای بهره مند از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری نمی باشد.
لذا مقرر گردید دستگاه بخشی و بانکهای عامل ضمن نظارت مستمر برطرحهای حوزه مربوطه هر گونه
موانع،مشکالت ،مغایرت وانحرافات را جهت اقدامات بعدی و طرح درجلسات کمیته نظارت استان و کارگروه
تخصصی اشتغال استان به دبیرخانه کارگروه و استانداری به صورت مکتوب اعالم نمایند.
-18با توجه به اینکه طرحهایی با تسهیالت  500میلیون ریال به پایین جزء طرحهای خوداشتغالی می باشند و
مطابق بند « 4-3شیوه نامه مواجهه با مصادیق مغایر با تعهدات متقاضیان تسهیالت موضوع قانون حمایت ازتوسعه
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده ازمنابع صندوق توسعه ملی» برای طرحهای مشاغل خانگی
و خوداشتغالی بیمه شاغلین اختیاری می باشد لذا مقرر گردید در بحث نظارت بر طرحهای خوداشتغالی  ،گروه
نظارت استان و شهرستان از اعالم «عدم بیمه شاغلین» به عنوان انحراف یا مغایرت برای طرحهای مذکور پرهیز
نمایند
غایبین جلسه:

نماینده
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

20

98/8/11

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1بررسی آخرین وضعیت تعهد و تحقق اشتغال دستگاههای اجرایی استان در سال جاری
 -2تشریح دستورالعمل تسهیالت متمم تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط دبیرکارگروه
 -3طرح مسـائل و مشـکالت طرحهای حوزه اشـتغال پایدار روسـتایی و عشـایری توسـط دبیر کارگروه به منظور اتخاذ
تصمیم مقتضی
 -4گزارش بانکهای عامل از آخرین وضـعیت پیگیری های مصـوبات جلسـه شـورای هماهنگی بانکهای عامل کشـور
در استان
 -5گزارش بانکهای عامل و دسـتگاههای اجرایی درخصـوص آخرین اقدامات و عملکرد در رابطه با بند الف تبصـره
 18قانون بودجه سال 1397
-6استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1باتوجه به ثبت پایین اشتغال تحقق یافته در سامانه پنجره واحد اشتغال استان مقرر گردید دستگاههای اجرایی
با سرعت و دقت نظر بیشتری نسبت به ثبت اشتغال ایجادی با جمعبندی سریع اقدام و اطالعات مربوطه را در
سامانه ثبت و در اختیار ستاداشتغال مستقر در استانداری اعالم نمایند.
-2مقرر گردید دستگاههای اجرایی دارای تعهد اشتغال هر گونه موانع و مشکالت احتمالی در رابطه با سامانه پنجره
واحد اشتغال استان را به ستاد اشتغال استان مستقر در استانداری و اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی اعالم نمایند.
-3مجددا تاکید می گردددررابطه با تعهد اشتغال نهادهای حمایتی که به نوعی با تحقق اشتغال دستگاههای
تخصصی صادرکننده مجوز همپوشانی داشته و با استفاده از مزایای نهادهای حمایتی درواحدهای زیر مجموعه
دستگاههای تخصصی مشغول بکار می شوند از آمار تعهد اشتغال نهادهای حمایتی کسر ولی جز آمار اشتغال تحقق
یافته دستگاههای تخصصی محاسبه گردد.
 -4با توجه به تاکید استاندار محترم مقرر گردید کلیه اشتغال جدید ایجادی درسالجاری (شغل اولی ها ) از سوی
دستگاههای متولی امر ضمن ثبت در سامانه پنجره واحد اشتغال به ستاد اشتغال مستقردر استانداری اعالم گردد.
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-5با توجه به گزارش رئیس سامان صنعت ،معدن و تجارت و اعالم اینکه براساس پیش بینی و برآورد انجام یافته
تا پایان سال حداقل  80درصد اشتغال تعهد شده تحقق خواهد شد مقرر گردید همت و تالش بیشتری در جهت
رسیدن به عملکرد مذکور اقدام و لیست اشتغال ایجادی را به استانداری اعالم نمایند.
-6با توجه به گزارش نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان و اعالم اینکه براساس پیش بینی و برآورد انجام یافته
حداقل  80درصد اشتغال تعهد شده تحقق خواهد شد مقرر گردید همت و تالش بیشتری درجهت رسیدن به عملکرد
مذکور بعمل آورده و لیست اشتغال ایجاد را به استانداری اعالم نمایند.
-7با توجه با تاکید استاندار محترم مقرر گردید ستاد اشتغال استان مستقر در استانداری باجدیت و تالش بیشتری
نسبت به پیگیری تعهد و تحقق اشتغال دستگاههای اجرایی که جذب دولتی دارند (از جمله آموزش و پرورش –
دانشگاه علوم پزشکی) اقدام تا در سامانه پنجره واحد اشتغال ثبت نمایند.
-8ضمن تشکر از اهتمام بانکهای عامل دربحث پذیرش و پرداخت تسهیالت حوزه مشاغل خانگی (توسعه تعاون-
رفاه کارگران) مقرر گردید بانکهای عامل به نحوی اقدام نمایند که تا  20روز آینده اعتبارات حوزه مربوطه به صورت
صد در صدی جذب گردد که در این رابطه دستگاههای اجرایی مربوطه موظف به همکاری ویژه با بانکهای عامل
هستند.
-9نامه شماره  136713مورخ  98/7/24مقام عالی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در خصوص ابالغ شیوه نامه
پرداخت تسهیالت تکمیلی به برخی طرحهای نیمه تمام موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در
مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و نامه شماره  1027956مورخ  98/7/28اصالحیه
شیوه نامه مذکور مطرح و مقرر گردید به استناد مفاد شیوه نامه مذکور بانکهای عامل با همکاری و هماهنگی قبلی
دبیرخانه کارگروه اشتغال استان نسبت به احصاء طرحهای مشمول تسهیالت تکمیلی اقدام و براساس ماده  4شیوه
نامه مذکور نسبت به ثبت ،بررسی و پرداخت تسهیالت متمم پس از تائید نهایی کمیته فنی اشتغال روستایی با
استفاده از منابع مالی باقی مانده و ریزش شده اعتبارات اشتغال روستایی اقدام و در سامانه کارا ثبت نمایند.
 -10با توجه به تاکید استاندار محترم مبنی بر حل وفصل مشکل خارج از رسته بودن و استقرار در شهرک صنعتی
با نهادهای نظارتی ،درخواست تسهیالت طرح جدید تولید شیشه خم اتومبیل آقای اسماعیل نوروزی در شهرستان
کوثر-شهرک صنعتی با کد طرح  782497و کد ملی  0064813118با مبلغ  40میلیارد ریال به عنوان طرح مهم
سرمایه گذاری استان مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید از طریق کمیته فنی استان به صندوق کارآفرینی امید
معرفی گردد.
 --11با توجه به تاکید استاندار محترم مبنی بر حل وفصل مشکل خارج از رسته بودن و استقرار در شهرک صنعتی
با نهادهای نظارتی ،درخواست تسهیالت طرح جدید تولید رزین آلکید شرکت رنگ و زرین آرکا آقای رحیم طالبی
در شهرستان مشگین شهر ناحیه صنعتی رضی با کد طرح  782182و کدملی  1671368027بامبلغ  40میلیارد
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ریال به عنوان طرح مهم سرمایه گذاری استان مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید از طریق کمیته فنی استان
به صندوق کارآفرینی امید معرفی گردد.
 -12درخواست تسهیالت طرح آب معدنی آقای کیوان طلسچیان مدیر عامل شرکت تندیس بهشت جوشان چشمه
شهرک تخصصی آب شهرستان نیر به مبلغ  60میلیارد ریال مطرح و مقرر گردید تسهیالت طرح مذکور توسط
صندوق کارآفرینی امید استان از محل اعتبارات تفاهم نامه مصوبات شورای هماهنگی بانکهای عامل درجریان سفر
مدیران محترم بانکهای کشور به استان پذیرش و اقدام گردد.
-13به دستور استاندار محترم در خصوص افزایش تسهیالت مصوب طرح بسته بندی آب معدنی آقای محمد امیری
در شهرک تخصصی آب نیر از  27000میلیون ریال به  47000میلیون ریال مقرر گردید بانک کشاورزی نسبت به
استعالم امکان افزایش مصوبه طرح مذکور از اداره کل اعتبارات بانک کشاورزی کشور اقدام و در صوت موافقت
افزایش تسهیالت مصوب طرح ،نتیجه کتبا به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان اعالم تا موضوع در جلسه آتی کمیته
فنی مطرح تا تصمیمات الزم و قانونی در این خصوص اتخاذ و نتیجه به بانک کشاورزی اعالم گردد.
-14کلیه مصوبات جلسه اول تا پنجم کمیته فنی اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان در سال  1398مطرح و
مفاد صورتجلسه و مصوبات جلسات مذکور مورد تایید و تصویب کارگروه اشتغال استان قرار گرفت.
 -15با توجه به جذب پایین سهم اعتبارات مشاغل خانگی در بعضی از شهرستانها مقرر گردید به منظور جلوگیری
از بازگشت اعتبارات ،سهم بین شهرستانی شناور و دستگاههای اجرایی بدون رعایت سهم شهرستانی نسبت به
معرفی متقاضیان با اولویت پشتیبان جهت ارسال به بانک های عامل (رفاه کارگران و توسعه تعاون)به دبیرخانه
کارگروه اقدام نمایند.
غایبین جلسه:

نماینده
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

21

98/9/6

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1بررسی آخرین وضعیت تعهد و تحقق اشتغال دستگاههای اجرایی استان در سال جاری
 -2طرح مسـائل و مشـکالت طرحهای حوزه اشـتغال پایدار روسـتایی و عشـایری توسـط دبیر کارگروه به منظور اتخاذ
تصمیم مقتضی
-3گزارش آخرین عملکرد اعتبارات مشاغل خانگی سال  98توسط دبیر کارگروه
 -4گزارش بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی درخصوص آخرین اقدامات و عملکرد در رابطه با بند (الف) تبصره
 18قانون بودجه سال  1397و مصوبات جلسه شورای هماهنگی بانکهای عامل کشور در استان
 -5استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1با توجه به تاکید استاندارمحترم مقرر گردید دستگاههای اجرایی دارای تعهد ضمن اهتمام وتالش در جهت
رسیدن به اشتغال هدف گذاری شده با سرعت ودقت بیشتری نسبت به ثبت اطالعات شاغلین جدید درسامانه پنجره
واحد اشتغال استان اقدام نمایند.
-2مقررگردید دستگاههای اجرایی علی الخصوص دستگاههای تخصصی (ازجمله جهاد کشاورزی-صنعت  ،معدن
و تجارت ،میراث فرهنگی  ،صنایع دستی وگردشگری) با کار کارشناسی شده درراستای برنامه های اشتغالزایی سال
آینده اقدام و نتیجه را به استانداری اعالم نمائید.
-3باعنایت به تاکید استاندار محترم مبنی بر پیگیری اختصاص  8000سهمیه طرح مشوق «یارانه دستمزد» به
استان جهت بکارگیری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی در واحدهای تولیدی باتوجه به قول مساعد جناب آقای
یاوری مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در جلسه درراستای انتقال
موضوع به مقال عالی وزارت مقرر گردید موضوع به جد پیگیری و اعالم نتیجه گردد.
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-4با توجه به غیرفعال بودن سامانه کارا در بحث ویرایش و اصالح مغایرتها بویژه دربخش اشتغال تعهد شده طرحها
با رعایت سرانه و واقعیت ها که در صورت عدم ویرایش تبعات بعدی را به دنبال خواهد داشت .لذا با عنایت به
حساسیت موضوع و تاکید استاندار محترم منبی بر اصالح مغایرتها مقرر گردید موضوع به صورت جدی در جهت
ایجاد دسترسی مستمر به ویرایش اشتغال طرحها به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان با امضا استاندار
محترم از معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی پیگیری گردد.
-5کلیه مصوبات کمیته های نظارت استان (تا مورخ  )98/9/6در جلسه مطرح و موردتصویب قرارگرفت و مقرر
گردید کلیه بانکهای عامل  ،دستگاههای اجرایی و فرمانداران در جهت اجرای مصوبات اقدام نمایند.
-6نامه شماره  163765مورخ  98/9/5معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی
درخصوص بازدید و نظارت بر تمامی طرحهای انعقاد قرارداد شده و پرداخت شده در موسسات عامل اعم از طرحهای
«نهادهای حمایتی» بهره مند از تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری و همچنین طرحهای مربوط به "صندوق
کارآفرینی امید (هر روستا یک محصول یا روستای بدون بیکار وصندوق خرد محلی)" در سطح شهرستانهای استان
مطابق با فرم شماره ( )1و ( )2مطرح و مقرر گردید فرمانداران محترم به عنوان رئیس کمیته نظارت شهرستان با
همکاری بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی و ادارات تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستانها (به عنوان دبیرخانه
کمیته) نسبت به نظارت بر طرحهای حوزه مذکور اقدام و نتیجه را به کمیته نظارت استان اعالم نمایند.
-7نامه شماره  203/98/869مورخ  95/9/5مدیر صندوق کارآفرینی امید استان مبنی بر پذیرش  27طرح ثبت نام
شده در سامانه کارا به عنوان مصوبه بند  1نوزدهمین صورتجلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 98/7/17
در جریان سفر آقای اصحابی معاون ساماندهی و توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید کشور وآقای اسدی مدیر
پروژه های سرمایه گذاری اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی به استان مطرح و مقرر گردید
پس از اعالم دبیرخانه کارگروه اشتغال استان برای معرفی طرحهای جایگرین برای اعتبار باقی مانده صندوق
کارآفرینی از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری  ،طرحها پس از طی فرایند کمیته فنی شهرستانی
جهت طرح و بررسی درجلسه کمیته فنی اشتغال روستایی استان به همراه پرونده فیزیکی به دبیرخانه ارسال گردد.
-8مقرر گردید بدلیل اتمام منابع مالی و غیرفعال بودن سامانه کارا کمیته های فنی شهرستانها از ارسال پرونده
فیزیکی طرحهای شهرستانی به دبیرخانه خودداری گردیده وطرحهای نیازمند تسهیالت پس از ابالغ اعتبارات
مرحله پنجم اشتغال روستایی و با اعالم کتبی دبیرخانه ارسال گردد.
غایبین جلسه:

نماینده
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

22

98/11 /5

استاندار

سالن جلسات فرمانداری اردبیل

دستور جلسه:

 -1بررسی آخرین وضعیت تعهد و تحقق اشتغال دستگاههای اجرایی استان در سال جاری
 -2طرح مسـائل و مشـکالت طرحهای حوزه اشـتغال پایدار روسـتایی و عشـایری توسـط دبیر کارگروه به منظور اتخاذ
تصمیم مقتضی
-3گزارش آخرین عملکرد اعتبارات مشاغل خانگی سال  98توسط دبیر کارگروه
 -4گزارش بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی درخصوص آخرین اقدامات و عملکرد در رابطه با بند (الف) تبصره
 18قانون بودجه سال  1397و تفاهم نامه بانکهای عامل کشور در جریان سفرریاست محترم جمهوری به استان
 -5استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1با توجه به تاکید استاندار محترم مقرر گردید دستگاههای اجرایی علی الخصوص دستگاههای تخصصی از
جمله(جهادکشاورزی-صنعت ،معدن و تجارت-میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری) با کار کارشناسی شده و
برنامه ریزی دقیق برنامه های اشتغالزایی (تا پایان سال  )1400را در جهت کاهش نرخ بیکاری برای شهرستان
اردبیل و کل استان اقدام و نتیجه را به استانداری اعالم نمایند.
-2نظر بر اینکه بین عملکرد دستی و اطالعات ثبت شده در سامانه پنجره واحد اشتغال استان مغایرت وجود دارد
لذا با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید دستگاههای اجرایی دارای تعهد ضمن اهتمام و تالش بیشتر در
جهت رسیدن به اشتغال هدف گذاری شده با سرعت و دقت بیشتری نسبت به ثبت اطالعات شاغلین جدید در
سامانه پنجره واحد اشتغال استان اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد اشتغال مستقر در استانداری اعالم نمایند.
-3تعهد اشتغال اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) برای سال آینده ایجاد 3000فرصت شغلی تعیین و مقرر
گردید  1000فرصت شغلی از تعهد مذکور به صورت تکلیفی بر عهده دستگاههای تخصصی (جهادکشاورزی-
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صنعت ،معدن وتجارت –میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری) برای استفاده واحدهای کارگاهی تحت پوشش
که از مزایای تسهیالتی و بیمه ای بخش مربوطه در قبال جذب بیکاران معرفی شده از کمیته امداد استفاده نمایند.
-4ضمن تقدیر و تشکر از همکاری بانکهای عامل دارای عملکرد مطلوب مقرر گردید بانکهای عامل در بحث
پرداخت تسهیالت اشتغالزایی از محل بند "ب" تبصره  16و اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری اداره کل
کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی استان باجدیت اقدام وعملکرد مربوطه را به ادارات کل مربوطه و استانداری
اعالم نمایند.
-5تعهد اشتغال سازمان جهاد کشاورزی استان برای سال آینده در شهرستان اردبیل ایجاد 700فرصت شغلی تعیین
و مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی استان با برنامه ریزی منسجم در جهت رسیدن به هدف مذکور اقدام و نتیجه
را به استانداری و فرمانداری شهرستان اردبیل اعالم نمایند.
-6با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید دانشگاه آزاد اسالمی و پارک علم و فناوری استان ضمن برقراری
تعامل دو طرفه با استفاده از ظرفیت موجود در دانشگاه آزاد اسالمی از جمله ساختمان دانشگاه شاهد در جهت راه
اندازی کارخانه نوآوری اقدام و نتیجه را به استانداری اعالم نمایند.
-7تعهد اشتغال اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری برای سال آینده در شهرستان اردبیل ایجاد
 500فرصت شغلی تعیین و مقرر گردید دستگاه اجرایی مربوطه با برنامه ریزی و سیاستگذاری منسجم در جهت
رسیدن به هدف مذکور اقدام و نتیجه را به استانداری و فرمانداری شهرستان اردبیل اعالم نمایند.
-8مقرر گردید تخصیص اعتبارات مشاغل خانگی سال آینده به حوزه اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان با محوریت صنایع دستی توزیع و مدیریت گردد.
-9با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید ستاد اشتغال استان مستقر در استانداری نسبت به برنامه ریزی
تعهد اشتغال استان با همکاری دستگاههای اجرایی تا پایان سال  1400اقدام و به استاندار محترم ارائه نمایند.
-10مصوبات هشتمین جلسه مورخ  98/10/24کمیته نظارت استان (با  15بند مصوبه) مطرح و مورد تصویب قرار
گرفت و مقرر گردید بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی و فرمانداران درجهت اجرای مصوبات اقدام و هر گونه
موانع ومشکالت را به استانداری و دبیرخانه کمیته نظارت استان مستقر در اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان
اعالم نمایند.
-11مصوبات جلسات ششم ،هفتم ،هشتم و نهم کمیته فنی اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان در سال جاری
مطرح و مصوبات جلسات مذکور موردتایید و تصویب کارگروه تخصصی اشتغال استان قرارگرفت و مقرر گردید
بانکهای عامل ودستگاههای اجرایی و کلیه عوامل دخیل درموضوع درجهت اجرای مصوبات اقدام نمایند.
 -12مقرر گردید طرحهای پشتیبان با رسته فعالیت پرورش بوقلمون به شرط وجود منابع و اعتبار با اولویت ویژه
ازسوی دبیرخانه مشاغل خانگی به بانکهای عامل معرفی گردند.
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-13نامه شماره  210815مورخ  98/11/5معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی
مبنی بر فعال شدن سطح دسترسی ویرایش طرحهای پرداخت شده در موسسات عامل از محل اشتغال پایدار
روستایی و عشایری از روز دوشنبه مورخ  98/11/7به مدت  6روز کاری تا مورخ  98/11/15مطرح ،مقرر گردید
بانکهای عامل و دبیرخانه اشتغال پایدار روستایی و عشایری با همکاری دستگاههای اجرایی هر گونه مغایرت موجود
احصا شده در طرحهای مربوطه را ظرف مدت مذکور در سامانه کارا اصالح و نتیجه را به کمیته نظارت استان اعالم
نمایند.
-14در راستای حمایت از تولید و اشتغال در منطقه کم برخوردار ،پیشنهاد کمیته نظارت استان(موضوع بند یک
هشتمین صورتجلسه مورخ  )98/10/24در جهت رفع موانع و مشکالت پیش روی طرح قالیبافی آقای ساسان
آذرخش استفاده کننده از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری در شهرستان کوثر مطرح و مورد تصویب قرار
گرفت و مقرر گردید بانک کشاورزی و سازمان صنعت،معدن و تجارت و متقاضی براساس مصوبه کمیته نظارت
اقدام و نتیجه را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز به دبیرخانه کمیته نظارت استان اعالم نمایند.
غایبین جلسه:

نماینده
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

سازمان برنامه و بودجه کشور

کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

23

98/12/3

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1بررسی آخرین وضعیت واحدهای راکد فعال شده در سالهای  98-97و ارائه برنامه برای سالهای  1399و1400
توسط دستگاههای اجرایی در راستای فعال سازی واحدهای راکد.
 -2استفاده از رهنمودهای استاندار محترم
متن مذاکرات:
مصوبات جلسه:

-1باتوجه به گزارش رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت درخصوص آخرین وضعیت واحدهای راکد و احیا شده
در سال جاری مبنی بر اینکه  158واحد قابل احیاء در سطح استان شناسایی که  56واحد احیاء و به چرخه تولید
بازگشته ،مقرر گردید سازمان مربوطه لیست واحدهای مورد نظر را (اعم از از راکد و احیا شده) مطابق فایل اکسل
پیوستی به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان و استانداری اعالم نمایند.
-2مقرر گردید دستگاههای اجرایی مربوطه لیست واحدها و طرحهای قابل احیا و هم چنین غیرقابل احیا را جهت
عارضه یابی و ارائه پیشنهادات در راستای احیا واحدها و طرحها به گروه مشاورین تعیین شده (کلینیک کسب و کار)
تحویل و یک نسخه نیز به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان و استانداری ارسال تا به صورت ماهانه در
جلسات کارگروه تخصصی اشتغال استان مورد ارزیابی و رصد قرار گیرد.
-3با عنایت به تاکید استاندارمحترم مقرر گردید لیست واحدها و طرحهای تملیکی استان به صورت مجزا از سوی
رئیس شورای هماهنگی بانکهای عامل استان(مدیریت بانک کشاورزی استان) با جمع بندی از طریق بانکهای
عامل جهت تصمیم گیری و اقدامات بعدی به استانداری و دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان ارسال نمایند.
-4با توجه به گزارش مدیریت بانک صنعت ،معدن و تجارت استان مبنی بر اینکه  6واحد تکمیلی وجود داشته که
از طریق واگذاری به مالکان قبلی طرح  /واحد یا سرمایه گذار جدید تعیین تکلیف شده اند لذا مقرر گردید بانک
عامل لیست طرحهای مورد نظر را با مشخصات کامل به استانداری و دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند.
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-5باعنایت به گزارش نماینده بانک ملی مبنی بر وجود  10واحد تملیک شده که تعدادی در دست بررسی بوده و
تعدادی نیز واگذار شده است مقرر گردید لیست طرحهای مذکور به دبیرخانه کارگروه و استانداری اعالم گردد.
-6با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید طرح احداث هتل آقای بیت اله خدایاری در شهرستان بیله سوار
از سوی بانک عامل مبنی بر واگذاری طرح به سرمایه گذار جدید هر چه سریعتر تعیین تکلیف گردد.
-7دررابطه با طرح ابریشم سبالن مقرر گردید موضوع واگذاری طرح مذکور به سرمایه گذار جدید تا پایان خرداد
ماه سال  1399با پیگیری بانک عامل (ملی) ،دستگاه اجرایی (سازمان صنعت ،معدن وتجارت) واستانداری تعیین
تکلیف گردد.
-8با عنایت به گزارش مدیریت بانک کشاورزی استان مبنی بر اینکه تملیک واحدهای آرتا کیمیا پلیمر و شرکت
تعاونی افرانوش انجام یافته ودرمرحله فروش قرار دارد مقررگردید در شش ماهه اول سال  1399موضوع واگذاری
اتمام واعالم نتیجه گردد.
-9مقرر گردید مدیران دستگاههای اجرایی با محوریت بانکهای عامل دررابطه با واگذاری واحدهای تملیکی به
جدیت اقدام و نتیجه را به صورت مستمر و ماهانه به استانداری و دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان اعالم
نمایند.
-10با توجه به گزارش مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مبنی بر اینکه دو واحد (هتل
قصر شیرین سرعین و هتل امین) به ترتیب توسط بانکهای تجارت و پست بانک تملیک شده لذا مقرر گردید
دستگاه اجرایی مربوطه با همکاری بانکهای عامل دررابطه با واگذاری طرح های مذکور به خود صاحبان قبلی طرح
یا شخص ثالث به نحوی اقدام نمایند که در شش ماهه اول سال  1399تعیین تکلیف گردند.
-11با توجه به گزارش رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در سال  97تعداد  117واحد و در ده ماهه سالجاری
 58واحد احیا و به چرخه تولید بازگشته و همچنین تعداد  224واحد غیرفعال راکد شناسایی شده که مقرر گردید در
برنامه ریزی سه ساله برای سال  99تعداد  70واحد ،سال  1400تعداد  70واحد و بقیه نیز تا پایان سال  1401احیا
و به چرخه تولید باز گردند.
-12مقرر گردید لیست کلیه واحد و طرحهای تملیکی از سوی بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی به ستاد سرمایه
گذاری استان مستقر در امور اقتصادی و دارایی نیز ارسال گردد.
-13با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید مشخصات واحدها و طرحهای فعال شده و راکد و هم چنین
لیست واحدهای تملیکی برای فروش با قیمت برآوردی با مشخصات کامل از سوی دستگاههای اجرایی و بانکهای
عامل در سامانه ای که توسط اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی راه اندازی می گردد ثبت گردد.
-14مقرر گردید جلسات پیگیری دررابطه با واحدهای راکد و تکمیلی جهت گزارش آخرین وضعیت واحدهای مذکور
به صورت ماهانه و مستمر تشکیل گردد.
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 -15مقرر گردید موضوع مسائل و مشکالت طرح قالیبافی آقای ساسان آذرخش در شهرستان کوثر استفاده کننده
ازتسهیالت اشتغال پایدارروستایی وعشایری با حضور معاون دستگاه اجرایی  ،بانک عامل ،دبیرخانه کارگروه و
مجری طرح درمحل دفتر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
-16درخصوص مشکل روند اجرای طرح مجتمع گلخانه ای آقای سعید رجبی تورات و آقای رسول گوهری بخشایش
در شهرستان پارس آباد مقرر گردید موضوع با محوریت دستگاه اجرایی و بانک عامل با دعوت از متخصصین حوزه
گلخانه و با حضور نمایندگان استانداری و دبیرخانه کارگروه و صاحبان طرح با بررسی مدارک و مستندات اقدام و
نتیجه در جلسه کمیته نظارت و کارگروه تخصصی اشتغال استان مطرح و تصمیم گیری گردد.
غایبین جلسه:

نماینده
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عملکرد کارگروه زیربنایی،
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و آمایش سرزمین و محیط زیست
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بخش ششم  :گزارش ساالنه و تحلیل عملکرد کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری،
شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست

ردیف

کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست با برگزاری  6جلسه در سال
 6 ،1398دستور جلسه و  65مصوبه داشته است که همه آنها اجرایی شده است.

وضعیت مصوبات

تعداد
تاریخ برگزاری دستور
جلسه
جلسه

وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

تعداد

تعداد

تعداد

حاضرین در جلسه
شرح مختصر

مدیران

مصوبات مصوبات از دالیل عدم حاضر در
مصوبات
اجرا شده اجرا نشده اجرای مصوبه جلسه

نمایندگان
دستگاه
اجرایی

اسامی دستگاههای اجرایی غائب

1 1398 /02 /12 1

12

12

0

-

22

-

مدیریت وبرنامه ریزی  -استاندارد -شرکت آب
منطقه ای-صنعت ومعدن وتجارت -شرکت آب
وفاضالب روستایی -و زارت دفاع وپشتیبانی
نیروهای مسلح

1 1398 /03 /21 2

11

11

0

-

22

-

مدیریت بحران -صنعت ومعدن وتجارت-
ا رتباطات وفناوری اطالعات -میراث فرهنگی--
ثبت اسناد وامالک -و زارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح  -شرکت آب وفاضالب روستایی

1 1398 /05 /20 3

8

8

0

-

22

-

صنعت ومعدن وتجارت -ا رتباطات وفناوری
اطالعات -میراث فرهنگی--ثبت اسناد وامالک-
و زارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-نوسازی
مدارس  -شرکت آب وفاضالب روستایی

1 1398 /07 /23 4

13

13

0

-

21

1

صنعت ومعدن وتجارت -شرکت آب منطقه ای-
شرکت آب وفاضالب روستایی-تو زیع برق

1 1398 /09 /17 5

9

9

0

-

21

1

و زارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

1 1398 /11 /27 6

12

12

0

-

21

1

و زارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -شو رای
اسالمی استان

6

65

65

0

-

مجموع
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بخش هفتم  :صورتجلسه های کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست

ریاست جمهوری
وزارت راه و شهر سازی
اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

«صـورتجلسه»
کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و
آمایش سرزم ین و مح یط زیست استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

1

1398/02/12

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه :بررسی پرونده های ارجاعی ازجهاد کشاورزی –شهرداری – بخشداری به دبیرخانه جهت احداث
بنادرخارج ازمحدوده وحریم شهرها

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

در این جلسه تعداد  12پرونده بررسی وتصویب شد که با  10مورد پرونده موافقت و  2مورد پرونده مخالفت
گردید
غایبین جلسه:
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ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

وزارت راه و شهر سازی

کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

آمایش سرزم ین و محیط زیست استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

2

1398/03/21

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

بررسی پرونده های ارجاعی ازجهاد کشاورزی –شهرداری – بخشداری به دبیرخانه جهت احداث بنادرخارج
ازمحدوده وحریم شهرها
متن مذاکرات :تعیین کاربری برای متقاضیان احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرهای استان

مصوبات جلسه :در این جلسه تعداد  11پرونده بررسی وتصویب شد که با  10مورد پرونده موافقت و 1
مورد پرونده مخالفت گردید

غایبین جلسه:

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل – 1398

ریاست جمهوری
وزارت راه و شهر سازی
اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل
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«صـورتجلسه»
کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و
آمایش سرزم ین و مح یط زیست استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

3

1398/05/20

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:
بررسی پرونده های ارجاعی ازجهاد کشاورزی –شهرداری – بخشداری به دبیرخانه جهت احداث بنادرخارج ازمحدوده
وحریم شهرها

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

مصوبات جلسه :تعداد  8پرونده درجلسه مطرح که پس از بحث وبررسی با هر  8مورد موافقت گردید.

غایبین جلسه:

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل – 1398

120

ریاست جمهوری

«صـورتجلسه»

وزارت راه و شهر سازی

کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

آمایش سرزم ین و محیط زیست استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

4

1398/07/23

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

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

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

مصوبات جلسه :در این جلسه تعداد  13پرونده بررسی وتصویب شد که با  11مورد پرونده موافقت و  2مورد
پرونده مخالفت گردید

غایبین جلسه:

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل – 1398

ریاست جمهوری
وزارت راه و شهر سازی
اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل
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«صـورتجلسه»
کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و
آمایش سرزم ین و مح یط زیست استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

5

1398/09/17

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

بررسی پرونده های ارجاعی ازجهاد کشاورزی –شهرداری – بخشداری به دبیرخانه جهت احداث بنادرخارج
ازمحدوده وحریم شهرها
متن مذاکرات :تعیین کاربری برای متقاضیان احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرهای استان

مصوبات جلسه :تعداد  9پرونده درجلسه مطرح که پس از بحث وبررسی با هر  9مورد موافقت گردید.

غایبین جلسه:

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل – 1398

122

ریاست جمهوری
وزارت راه و شهر سازی
اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

«صـورتجلسه»
کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری ،شهری و
آمایش سرزم ین و محیط زیست استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

6

1398/11 /27

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

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

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

مصوبات جلسه :در این جلسه تعداد  12پرونده بررسی وتصویب شد که با  11مورد پرونده موافقت و 1
مورد پرونده مخالفت گردید

غایبین جلسه:

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل – 1398

فصل ششم :
عملکرد کارگروه اجتماعی،
فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده

123

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل – 1398
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بخش هشتم  :گزارش ساالنه و عملکرد کارگروه اجتماعی  ،فرهنگی  ،سالمت ،زنان و خانواده

ردیف

کارگروه اجتماعی  ،فرهنگی  ،سالمت ،زنان و خانواده با برگزاری  6جلسه در سال  11 ،1398دستور جلسه و 31
مصوبه داشته است که  28مصوبه آن اجرایی شده است.

وضعیت مصوبات

تعداد
تاریخ برگزاری دستور
جلسه
جلسه

وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

تعداد
مصوبات

تعداد
مصوبات

حاضرین در جلسه

تعداد شرح مختصر مدیران
مصوبات از دالیل عدم حاضر در

نمایندگان
دستگاه

اسامی دستگاههای اجرایی غائب

جلسه

اجرایی

4 1398 /02 /25 1

6

6

0

-

14

15

-

3 1398 /07 /02 2

9

7

2

-

11

7

دادستان عمومی و انقالب مرکز اردبیل -مدیر کل
اطالعات استان
مدیر کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و
گردشگری استان -مدیر کل بنیاد حفظ آثار و
نشر ارزش های دفاع مقدس  -مدیر کل کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان -شهردار
اردبیل -رئیس دانشگاه پیام نور استان -رئیس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و
درمانی  -رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان -مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری
استان -مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
روستایی استان

1 1398 /07 /06 3

4

4

0

-

14

15

1 1398 /07 /17 4

5

5

0

-

8

12

1 1398 /08 /11 5

4

3

1

-

13

14

1 1398 /10 /29 6

3

3

0

-

7

22

11

31

28

3

-

مجموع

اجرا شده اجرا نشده اجرای مصوبه

فرهنگ و ارشاد  -دامپزشکی -صداوسیما-
دانشگاه پیام نور -ثبت احوال -کانون پرورش
فکری -مدیریت و برنامه ریزی -صنعت و معدن -
دانشگاه آ زاد -حوزه هنری
فرهنگ و ارشاد  -کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان
-
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بخش نهم  :صورتجلسه های کارگروه اجتماعی  ،فرهنگی  ،سالمت ،زنان و خانواده

ریاست جمهوری
وزارت کشور
استانداری اردبیل

«صـورتجلسه»
کارگروه اجتماع ی  ،فرهنگی  ،سالمت ،زنان و خانواده
استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

1

1398/02/25

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1گزارش دستگاههای اجرایی در خصوص موضوع تفاهم نامه های منعقده با سازمان امور اجتماعی کشور
درراستای کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی
 -2ارائه گزارش در خصوص ایجاد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در شهرستان اردبیل توسط دفتر
اموراجتماعی
 -3تبیین نحوه هزینه کرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع تجهیز مراکزاجتماعی ،فرهنگی
،آموزشی و ورزشی محالت حاشیه نشین سه شهرستان اردبیل،پارس آباد ومشگین شهر
 -4ارائه برنامه های نشاط اجتماعی توسط دستگاههای عضو کارگروه اجتماعی وفرهنگی
متن مذاکرات:

معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی بیان نمودند:با توجه به اینکه در موضوعات اجتماعی نتیجه به صورت
کمی ،کمتر ملموس می باشد ،باید برنامه های انجام شده به طوری باشد که نتیجه بخشی وکاهش میزان بروز
آسیب های اجتماعی محسوس تر شود .بیشتر آسیب های اجتماعی در محالت حاشیه شهرها بروز می کند که
باید تالش کنیم با تأمین خدمات اجتماعی ،بهداشت ودرمان ،تأمین رفاه ومسکن میزان بروز این آسیب ها را
در مناطق کاهش دهیم  .ندایی بر ضر ورت همکاری دستگاههای اجرایی با سه دفتر تسهیلگری در مناطق
حاشیه نشین(نیار،پناه آباد وسلمان آباد)تأکید نمودند .مدیرکل محترم اجتماعی وفرهنگی نیز در این جلسه هدف
از تخصیص اعتبارات به دستگاههای بهزیستی  ،ورزش وجوانان  ،فرهنگ وارشاد  ،حوزه هنری،آموزش
وپرورش ،بس یج مستضعفین واداره کل زندانهای استان کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی وتوانمندساز ی
مناطق محروم وحاشیه نشین دانستند  .دراین جلسه مدیران محترم دستگاههای اجرایی از جمله اداره کل
زندانها  ،بهزیستی ،آموزش و.پرورش ،ورزش وجوانان وحوزه هنری برنامه های اجرا شده از محل اعتبارات
کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی را ارائه نمودند.
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مصوبات جلسه:

 - 1مقرر گردید دستگاههای اجرایی گزارشی از نتایج  ،اثر بخشی وخروجی مورد انتظار از اجرای برنامه های
کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی را در جلسات بعدی کارگروه ارائه نمایند.
 - 2با توجه به ایجاد سه دفتر تسهیلگری وتوسعه محلی در محالت سلمان آباد به مدیریت خانم شهماری
،پناه آباد به مدیریت خانم عالیه یوسفی سادات و محله نیار به مدیریت آقای عشقی مقرر گردید کلیه
دستگاههای اجرایی عضو کارگروه همکاری وهماهنگی الزم را با این دفاتر معمول د ارند.
 - 3مقرر گ ردید شرح خدماتی که در اختیار دفاتر تسهیلگری وتوسعه محلی قراردارد با وضعیت موجود منطقه
تطبیق داده شود وسپس اجرایی گردد.
 - 4مقرر گردید با توجه به مدیریت دفتر امور اجتماعی وفرهنگی در توانمندسازی محله ایران آباد تمامی برنامه
های اجرایی مدنظر دستگاهها جهت اجرا در این محله با دفتر اموراجتماعی وفرهنگی هماهنگ شود .
 - 5مقرر گردید دستگاههای اجرایی که ازمحل تملک دارایی های سرمایه ای جهت تجهیز مناطق حاشیه
نشین اعتبار دریافت نموده اند مطابق با موافقتنامه اعالم شده از سازمان امور اجتماعی کشور خرید وهزینه
نمایند.
 - 6مقرر گردید د ستگاههای اجرایی برنامه های مربوط به نشاط اجتماعی را در چارچوب  20برنامه اعالم شده
از شورای اجتماعی کشور برای سال  98بصورت زمانبندی شده وعملیاتی با لحاظ نتایج حاصله تدوین
وارائه نمایند.

غایبین جلسه:
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ریاست جمهوری
وزارت کشور
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«صـورتجلسه»
کارگروه اجتماع ی  ،فرهنگی  ،سالمت ،زنان و خانواده
استان اردبیل

استانداری اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

2

1398/07/02

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 ابالغ وظایف کارگروه تخصـصـی اجتماعی  ،فرهنگی  ،سـالمت  ،زنان و خانواده به اعضـای کارگروه و تبیینچگونگی برگزاری جلسات گروه های کاری زیرمجموعه این کارگروه
 هماهنگی برگزاری سیزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب اردبیلگزارش دستگاه های عضو کمیته ساماندهی کودکان خیابانی استان در خصوص خدمات ارائه شده به کودکان
خیابانی و خانواده های آنها
متن مذاکرات :پیرو دعوتنامه شماره  17/22/29403مورخ  98/6/31جلسه کارگروه فرهنگی  ،اجتماعی ،
سالمت  ،زنان و خانواده راس ساعت  9صبح روز سه شنبه مورخ  98/7/2در محل سالن شهید رجایی به
ریاست معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار گردید .جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم ا ...مجید
شروع شد و در ادامه آقای شفیعی  ،مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی ضمن خیرمقدم گویی به حاضرین جلسه
به مصوبه هیئت وزیران در جلسه  98/3/5به پیشنهاد شماره  1258231مورخ  96/4/17سازمان برنامه و بودجه
کشور و به استناد بند (الف) ماده ( )31قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب  – 1395آیین
نامه اجرای شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشاره کرد و گفت که  13کارگروه قبلی زیر نظر شورای برنامه
ریزی و توسعه پس از این مصوبه به  4کارگروه تقلیل یافته که کارگروه تخصصی اجتماعی  ،فرهنگی ،
سالمت  ،زنان و خانواده جزو این  4کاگروه بوده و جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی  ،کارگروه میراث
فرهنگی و کارگروه زنان و خانواده با کارگروه اجتماعی و فرهنگی ادغام شده است .
سپس معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی استاندار ضمن تاکید بر برگزاری منظم جلسات فوق در قالب این
کارگروه تاکید کردند که طبق تصویب نامه اعضای کارگروه باید شخصا در جلسات کارگروه حضور یابند  .در
صورت غیبت اعضای ثابت کارگروه ها در جلسه  ،نماینده تام االختیار با هماهنگی رئیس کارگروه و معرفی
کتبی در جلسه بدون حق رای حضور می یابد.
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مصوبات جلسه:
 - 1مقرر گردید طبق تصویب نامه دو سازمان مردم نهاد استانی به عنوان عضو ناظر و دو نفر ا زافراد حقیقی (حداقل یکی از
آنها بانوان باشد ) به عنوان صاحب نظر به جلسه دعوت شود.
 - 2مقرر گردید طبق تصویب نامه ،مدیران شخصا در جلسه حضور یابند و در صورت غیبت معاون مرتبط با امور اجتماعی و
فرهنگی به جلسه اعزام شود.
 - 3مقرر گردید مبلغ  2500میلیون ریال از محل اعتبا رات فصل ( 5فعالیت فرهنگی و هنری ) استانی از سوی سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان  ،جهت برگزاری نمایشگاه کتاب استانی معمول گردد.
 - 4مقرر گردید اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیازسنجی الزم را از ا دا رات جهت تهیه کتب مورد نیاز آنها در نمایشگاه کتاب ،
به عمل آورد.
 - 5مقرر گردید صدا و سیما نسبت به بازپخش برنامه یاشاییش  -ویژه برنامه کودکان خیابانی – به صورت رایگان  ،اقدام الزم
را به عمل آورد.
 - 6مقرر گردید هالل احمر ضمن تامین بسته های حمایتی برای کودکان کار  ،حمایت درمانی و دارویی الزم را نیز از آنان به
عمل آورد.
 - 7مقرر گردید اداره ورزش و جوانان یک سانس از باشگاه مورد توافق اداره بهزیستی و ورزش و جوانان را در اختیار کودکان
کار قرار دهد.
 - 8مقرر گردید نیروی انتظامی همکاری الزم و کافی را با گشت سیار مرکز حمایتی – آموزشی کودک و خانواده ( سامان دهی
کودکان خیابانی رو زانه )به عمل آورد.
 - 9مقرر گردید شهرداری با همکاری شو رای شهر اقدام الزم نسبت به تامین فضا ( ساختمان یا زمین ) برای مرکز سامان دهی
کودکان خیابانی را به عمل آورد.
غایبین جلسه:
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«صـورتجلسه»
کارگروه اجتماع ی  ،فرهنگی  ،سالمت ،زنان و خانواده
استان اردبیل

استانداری اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

3

1398/07/06

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -بررسی وضعیت طالق و راهکارهای پیشگیری و کنترل آن

متن مذاکرات:
-

تبیین طرح آموزش پیش از ازدواج توسط پروفسور نریمانی و درخواست همکاری همه جانبه
استانداری و بهزیستی  ،کمیته امداد  ،تبلیغات اسالمی  ،اوقاف و امور خیریه و دانشگاه های پیام نور،
آزاد  ،علوم پزشکی و محقق با این طرح

-

تقدیر معاون پیشگیری از جرم دادگستری از دانشگاه پیام نور به جهت در اختیار قرار دادن مکان
جهت فعالیت بنیاد صیانت  ،خواستار تکمیل تجهیزات بنیاد شدند و با اشاره به کاهش  %9ازدواج
وافزایش  %5طالق خواستار افزایش مهارت های زندگی و اجتماعی در بین جوانان و دانش آموزان
شدند.

-

مد یر کل بهزیستی با اشاره به علت های طالق به استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در این امر و آموزش
شیوه های همسرگزینی برای دانشجویان اشاره کردند.

-

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان نیز با اشاره به رواج کودک همسری در کشور و به تبع آن
استان خواستار آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان مدارش شدند.

تاکید استاندار محترم بر مشارکت جدی دستگاههای اجرایی در اجرای طرح جامع مشاوره و آموزش پیش از
ازدواج
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مصوبات جلسه:

 - 1مقرر گردید کلیه دستگاههای اجرایی در عملیاتی نمودن برنامه های کاهش طالق استان مشارکت و
همکاری جدی معمول دارند.
 - 2مقرر گردید شورای حل اختالف استان در خصوص عضویت یکی از اساتید روانشناسی به صورت داوطلبانه
در شورا بررسی و اقدام نماید.
 - 3مقرر گردید طرح جامع مشاوره و آموزش مهارت های زندگی برای جامعه هدف ازدواج با مشارکت دانشگاه
علوم پزشکی و دانشگاه محقق اردبیلی ارایه گردد.
 - 4با توجه به تاسیس بنیاد صیانت از خانواده مقرر گردید در برنامه های مشاوره کاهش طالق از ظرفیت این
تشکل غیردولتی استفاده شود.
غایبین جلسه:
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«صـورتجلسه»
کارگروه اجتماع ی  ،فرهنگی  ،سالمت ،زنان و خانواده
استان اردبیل

استانداری اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

4

1398/07/17

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -بررسی و تصویب طرح جامع سالمت استان

متن مذاکرات:

 تاکید بر نقش عوامل مختلف در سالمتی انسان ها  :عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی ( مانند سن و جنسیت )حدود  21درصد  ،سیستم ارائه خدمات بهداشت و درمان حدود  11درصد و عوامل اجتماعی  ،رفتاری و
محیطی حدود  68درصد و ضرورت تدوین برنامه جامع سالمت استان
 درخواست همکاری همه جانبه دستگاه های دخیل در امر سالمت استانمصوبات جلسه:

 - 1کلیات طرح جامع سالمت تهیه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به تایید اعضای کارگروه رسید
و مقرر گردید جزئیات طرح طی نامه ای  ،دوباره به دستگاه ها ارسال گردد تا دستگاه های اجرایی ضمن
مطالعه  ،برای آخرین بار نکته نظرات نهایی خود را جهت اعمال در سند  ،ظرف مدت  10روز به دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل اعالم نمایند.
 - 2مقرر گردید نظرات ارسالی از طرف دستگاه ها پس از اعمال در سند ،با امضا مقام عالی استان به دستگاه
ها جهت اجرا ابالغ شود و دستگاه ها موظف به ارائه گزارش شش ماهه از برنامه های اجرا شده طبق
طرح به این کارگروه می باشند  ،بدیهی است مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه جامع سالمت استان بر
عهده کارگروه سالمت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد.

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل – 1398

132

 - 3در خصوص کنترل مسئله فاضالب روستای بارزیل مشگین شهر  ،ضمن تشکر از دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل از بابت نمونه برداری از میوه جات روستای مذکور  ،مقرر گردید دستگاه های ذیربط اعم از اداره
کل جهاد کشاورزی استان و آب و فاضالب روستایی استان  ،شهرداری مشگین شهر و  ...طبق صورتجلسه
تنظیمی در دفتر معاونت سیاسی استانداری  ،نسبت به انجام وظایف محوله خویش اقدام و نتایج را در
آخرین جلسه کارگروه ساغ در سال جاری که در اسفندماه برگزار خواهد شد اعالم نمایند.
 - 4در خصوص اجرای برنامه پیشگیری از حوادث بر اساس مدل جامعه ایمن ،به صورت پایلوت در شهرستان
نمین مصوب و مقرر گردید دست گاه های اجرایی عضو کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان از اجرای
برنامه در شهرستان مذکور حمایت مالی و فنی الزم را به عمل آورند .
 - 5مقرر گردید کمیته جامعه ایمن شهرستان نمین به ریاست فرماندار نمین و عضویت اعضای شورای اداری
آن شهرستان تشکیل گردد .در این راستا ضروری است همزمان با تشکیل کمیته مذکور  ،ابالغ عضویت از
جانب فرماندار محترم برای اعضا کمیته صادر گردد.
غایبین جلسه:
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«صـورتجلسه»
کارگروه اجتماع ی  ،فرهنگی  ،سالمت ،زنان و خانواده
استان اردبیل

استانداری اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

5

1398/08/11

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه :بررسی وضعیت خشونت در استان
متن مذاکرات:

ارایه گزارش توسط دکتر عباسی عضو هیات علمی دانشگاه محقق در مورد خشونت و تحلیل مبانی علمی آن
در استان
ارایه گزارش توسط معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در مورد آمار پرونده های خشونت
تاکید استاندار بر ضرورت همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی در برنامه های کاهش خشونت
مصوبات جلسه:

 - 1مقرر گردید در جلسه آینده برنامه عملیاتی و اجرایی برای کنترل ،کاهش و پیشگیری از خشونت در استان
با جمعبندی مباحث و پیشنهادات ارایه شده در جلسه و اخذ نظرات دستگاههای متولی توسط گروه
مطالعاتی دانشگاه محقق جمعبندی و ارایه گردد.
 - 2مقرر گردید استفاده از ظرفیت ابزارهای هنری خصوصا فیلم سازی ،نمایش و  ...در برنامه های پیشگیری
از خشونت مورد توجه قرار گیرد.
 - 3مقرر گردید تمامی دستگاههای اجرایی ،فرمانداران و بخشداران در خصوص پیشگیری از آسیب های
اجتماعی خصوص خشونت همکاری و مشارکت نمایند..
 - 4مقرر گردید دستگاههای مرتبط با پدیده های طالق ،خشونت ،خودکشی و  ...در هر ماه موارد اتفاق افتاده
را به دقت مطالعه و اطالعات جامع در ارتباط با این پدیده ها جمع آوری و ارایه نمایند.
غایبین جلسه:
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ریاست جمهوری
وزارت کشور

«صـورتجلسه»
کارگروه اجتماع ی  ،فرهنگی  ،سالمت ،زنان و خانواده
استان اردبیل

استانداری اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

6

1398/10/29

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه :بررسی راهکارهای تسهیل ازدواج
متن مذاکرات:

بررسی آخرین وضعیت ازدواج در استان و مقایسه آن با میانگین کشوری
گزارش اقدامات انجام یافته توسط دستگاههای اجرایی در ارتباط با تسهیالت ازدواج
تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای ازدواج جوانان و نقش مشارکت اجتماعی در آن
استفاده از ظرفیت های فرهنگی و رسانه ای برای ترویج فرهنگ ازدواج
مصوبات جلسه:

 - 1دستگاه های اجرایی عضو بر اساس وظایف و ماموریت های خود  ،موانع ازدواج در استان را تحلیل و
ظرف  10روز به اداره ورزش و جوانان ارائه نمایند.
 - 2دستگاه های اجرایی  ،پیشنهادات و نقطه نظرات و برنامه های خود را برای تسهیل ازدواج جوانان ظرف
 10روز به اداره کل ورزش و جوانان ارائه نمایند.
 - 3اداره کل ورزش و جوانان  ،تحلیل ها و پیشنهادات اجرایی دستگاه ها را در ارتباط با تسهیل ازدواج جمع
بندی و به صورت پاورپوینت در جلسه بعدی ارائه نماید.
غایبین جلسه:
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بخش دهم  :گزارش ساالنه و تحلیل عملکرد کارگروه آموزش ،پژوهش  ،فناوری و نوآوری
کارگروه آموزش ،پژوهش  ،فناوری و نوآوری با برگزاری  2جلسه در سال  7 ،1398دستور جلسه و  26مصوبه داشته
است که همه آنها اجرایی شده است.

ردیف

گزارش ساالنه کارگروه آموزش ،پژوهش  ،فناوری و نوآوری در سال 1398
وضعیت مصوبات

تعداد
تاریخ برگزاری دستور
جلسه
جلسه

وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

تعداد
مصوبات

تعداد
مصوبات

حاضرین در جلسه

تعداد شرح مختصر مدیران
مصوبات از دالیل عدم حاضر در

نمایندگان
دستگاه

جلسه

اجرایی

4

13

13

0

-

4

5

3 1398 /08 /12 2

13

13

0

-

12

-

7

26

26

0

-

1

98 /05 /12

مجموع

اجرا شده اجرا نشده اجرای مصوبه

اسامی دستگاههای اجرایی غائب

خانه صنعت ،معدن و تجارت -دانشگاه
آزاد -آموزش و پرورش
-
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بخش یازدهم  :صورتجلسه های کارگروه آموزش ،پژوهش  ،فناوری و نوآوری

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

«صـورتجلسه»
کارگروه آموزش ،پژوهش  ،فناوری و نوآوری
استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

1

1398/05/12

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

 -1تبیین شرح وظایف جدید کارگروه و تعیین گروه های کاری
 -2تعیین اعضای ناظر و صاحبنظران(اعضای پیشنهادی به پیوست می باشد).
 -3ارائه گزارش عملکرد پژوهش استان در سال  1397از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
-4ارائه گزارش از موانع و مشکالت پژوهش استان توسط معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی
متن مذاکرات:

جلسه رأس ساعت  18روز شنبه مورخ  98/5/12با حضور اعضای جلسه به ریاست جناب آقای مهندس بهنامجو
استاندار محترم با تالوت آیاتی چند از کالم اله مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تقدیر از حضور اعضای
جلسه باالخص استاندار محترم و آقای نژاد محمد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری ،آیین نامه
جدید کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری را تشریح نمودند و از نحوه تخصیص اعتبارات استانی (25
دستگاه اجرایی) در سال  97و سال  98گزارشی ارائه کردند و در خصوص ایجاد گروههای کاری و نحوه انتخاب
دو سازمان مردم نهاد و اشخاص حقیقی توضیحاتی ارائه دادند.
مصوبات جلسه:

1ـ مقرر شد :گروه کاری مطابق با شرح وظایف کارگروه با هماهنگی دبیرخانه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
و معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکب از نمایندگان استانداری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشگاه
علوم پزشکی ،جهاد دانشگاهی و صاحبنظران تشکیل گردد.
 2ـ مقرر شد :بانک اطالعاتی پژوهشی استان ،توسط جهاد دانشگاهی ا ستان با همراهی پارک علم و فناوری و
شرکتهای دانش بنیان ،دانشگاهها و دستگاههای اجرایی مرتبط حداکثر تا یکماه از مصوبه تهیه گردد.
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 3ـ مقرر شد اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی (یک درصد اعتبارات هزینه ای سال  )1398ظرف ده روز
مشخص و ابالغ گردد.
 4ـ مقرر شد :لیست سا زمان های مردم نهاد فعال در حوزه پژوهش از امور اجتماعی استانداری اخذ و نسبت به
انتخاب  2نهاد مردمی در جلسه بعدی اقدام شود.
 5ـ مقرر شد :نحوه دریافت سهم  40درصد (بند ح تبصره  9قانون بودجه  )98اعتبارات پژوهشی شرکتها و
بانکهای دولتی از طریق سازمان امور اقتصادی و دارایی بررسی و مبالغ کل به دبیرخانه کارگروه حداکثر تا
یکماه از مصوبه ارائه گردد.
 6ـ با عنایت به ماده  13آیین نامه جدید ابالغی ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دبیرخانه کارگروه
مسئول جمع بندی و ارائه نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی  25دستگاه اجرایی استان در سال  ،97تعیین
گردید.
 7ـ مقرر شد :نیازهای پژوهشی استان با تشکیل گروه کاری شامل دانشگاهها و مراکز اجرایی مرتبط احصاء و
با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و دبیرخانه جمع بندی و ارائه گردد.
 8ـ مقرر شد :نیازهای اساسی استان در حوزه های صنعت ،گردشگری ،کشاورزی ،منابع طبیعی و دیگر موارد
اساسی از سوی دانشگاه محقق اردبیلی با هماهنگی دبیرخانه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) انجام و
در جلسه بعدی کارگروه ارائه گردد.
 9ـ مقرر شد :کل بودجه پژوهشی استان (عالوه بر بودجه ابالغی از دانشگاهها) شامل دستگاههای اجرایی،
شرکتها و بانکها با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و امور
اقتصادی و دارایی احصاء و در جلسه بعدی گزارش مربوطه ارائه گردد.
 10ـ با عنایت به ابالغ آیین نامه بند ز تبصره  9قانون بودجه مقرر شد تعهدات سال قب ل پژوهشی دستگاههای
اجرایی ( 25دستگاه استان) از اعتبارات پژوهشی سال  98تامین گردد.
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 11ـ با عنایت به بند ماده  5آئین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان  1ـ آقای دکتر سید مهدی
جوادی  2ـ سرکار خانم پروانه رضا قلی زاده به مدت یکسال به عنوان صاحب نظر انتخاب شدند.
 12ـ مقرر شد :سازمان صنعت ،معدن و تجارت با همکاری دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی طرح تحقیقاتی
در راستای شناسایی بازارهای نوین صادراتی برای امر تقویت صادرات را انجام دهند.
 13ـ مقرر شد :با توجه با ایجاد فضاهای جدید کسب و کار و فناوری های نو ،دانشگاههای استان باالخص
دانشگاه محقق اردبیلی نسبت به ایجاد رشته های جدید متناسب با موارد مورد اشاره اقدام نماید.

غایبین جلسه:
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ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

«صـورتجلسه»
کارگروه آموزش ،پژوهش  ،فناوری و نوآوری
استان اردبیل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

ریاست جلسه

محل برگزاری جلسه

2

1398/08/08

استاندار

سالن جلسات استانداری

دستور جلسه:

-1بررسی و تصویب عناوین پژوهشی سال 1398
-2ارائه گزارش جهاد دانشگاهی در خصوص بانک اطالعات پژوهشی
-3تبیین برنامه های هفته پژوهش استان
متن مذاکرات:

جلسه رأس ساعت  16/30روز یکشنبه مورخ  98/08/12با حضور اعضای جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم
اله مجید شروع گردید.
در ابتدای جلسه آقای شایقی رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تقدیر از حضور اعضای
جلسه و آقای نژاد محمد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری ،به تشریح دستور جلسه پرداختند و
گزارشی از نحوه ی بررسی و تصویب  44طرح پژوهشی از مجموع  133طرح پژوهشی در گروه کاری کارگروه
آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری ارائه نمودند و از آنجا که عناوین طرح از قبل در اختیار اعضاء قرار گرفته
بود ،از اعضا درخواست هرگونه پیشنهاد جهت بررسی مجدد در عناوین و تعداد طرح ها را یادآور شدند و اظهار
نمودند .مرحله بعدی فرآیند انجام طرح های پژوهشی اطالع رسانی عناوین طرح ها برای پژوهشگران و
محققین و جمع آوری و
جمع بندی پروپوزال توسط دبیرخانه و ارائه در جلسه بعدی خواهد بود.
در ادامه جلسه هر کدام از اعضای شرکت کننده در خصوص طرح های پژوهشی اظهاراتی ارائه نمودند :از نحوه
ی بررسی و جمع بندی طرح ها اعالم رضایت کرده و درخواست قرارداد طرح ها با اولویت دانشگاه ها و مراکز
آموزشی و پژوهشی کردند و تاکید داشتند که ناظرین طرح ها از اعضای هیت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی
و تخصصی دستگاه ها با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باشد و در نهایت کلیه  44طرح مصوب
گروه کاری ،کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری مورد تصویب قرار گرفت مقرر شد ،عناوین طرح ها
توسط دبیرخانه کارگروه اطالع رسانی و نسبت به جمع آوری پروپوزال اقدام نمایند.
سپس جناب آقای اوچی رییس محترم جهاد دانشکاهی در خصوص دستور جلسه ی «ارائه گزارش جهاد
دانشگاهی در خصوص بانک اطالعات پژوهشی» اظهار داشتند :ما برای تهیه بانک اطالعات پژوهشی استان
ظرفیت های موجود استان را بررسی و در نهایت جهت تهیه آن از بخش خصوصی کمک گرفته شد .چهارچوب
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بانک اطالعات پژوهشی تهیه شده و تعدادی طرح بارگذاری شده و با دستگاه ها جهت معرفی نماینده مکاتبه
گردیده و تاکنون  38نماینده به جهاد دانشگاهی معرفی شده اند و در ادامه درخواست تامین اعتبار برای تهیه
سخت افزار و نرم افزار برای بانک اطالعاتی پژوهشی استان نمودند .
در ادامه ی بررسی موضوع بانک اطالعات استان هرکدام از اعضای جلسه اظهار نظرهای از جمله متولی بانک
اطالعات پژوهشی و نحوه بارگذاری اطالعات و تامین هزینه نگهداری و تفکیک اطالعات بارگذاری شده به
تفکیک بخش و زیربخش و دستگاه اجرایی و
گزارش گیری مدیریتی از بانک اطالعات پژوهشی سواالتی را مطرح و از مجری درخواست فراهم نمودن آنها
را کردند و در ادامه مجری بانک اطالعاتی توضیحاتی فنی در خصوص بانک اطالعاتی و سواالت مطرح شده
ارائه نمودند.
پس از آن جناب آقای دکتر حبیبی رییس محترم دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص تبیین برنامه های هفته
پژوهش پرداختند و توضیحاتی را در مورد محل و نحوی برگزاری هفته پژوهش و انتخاب تعداد پژوهشگران از
دانشگاهیان و اعضای هیت علمی و کارکنان دستگاه های اجرایی و فن آوران برتر استان ،ارائه دادند .
در ادامه ی بحث نحوه برگزاری هفته پژوهش ،هر کدام از اعضای شرکت کننده اظهار نظر های در خصوص
رتبه بندی پژوهشگران و در نظر گرفتن کف امتیازبندی پژوهشگران و پشنهاد افزایش تعداد و سهمیه برای
معلمان جهت تجلیل همراه با پژهشگران نمونه استانی و همچنین مستندسازی از نقاط قوت و ضعف برگزاری
هفته پژوهش پشنهاداتی را ارائه نمودند که مورد توجه اکثریت اعضا قرار گرفت.
ـ در جمع بندی جلسه جناب آقای نژاد محمد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری ضمن تشکر از
زحمات اعضاء و دبیرخانه و اعضای گروه کاری بدلیل بررسی و جمع بندی طرح های مطالعاتی و جهاد دانشگاهی
به جهت پیگیری و تهیه نرم افزار بانک اطالعات پژوهشی و همچنین از دانشگاه محقق جهت برنامه ریزی
برای انتخاب پژوهشگران برتر ،اظهار نمودند :با عنایت به اینکه فرآیند انجام
طرح های پژوهشی طوالنی است دبیرخانه کارگروه در درج فراخوان از طریق روزنامه محلی ،سامانه و ارسال
به دستگاه های اجرایی استان ،دانشگاه ها و مراکز آمورشی و پژوهشی تسریع و نسبت به جمع آوری پروپوزال
طرح ها اقدام نمایند تا بررسی های الزم در جلسه بعدی انجام گیرد و جهاد دانشگاهی سواالت ،پیشنهادات و
اهداف مورد انتظار که در این جلسه از سامانه بانک اطالعات پژوهشی استان توسط اعضا مطرح گردید و مورد
بررسی قرار دهند و در صورت لزوم و نبودن در سامانه بانک اطالعات پژوهشی تغییرات و اصالحات الزم را به
عمل آورند و دبیرخانه هفته پژوهش هم پیگیریها و اقدامات الزم را انجام دهند تا هفته پژوهش انشاءهلل طبق
زمان بندی پیش بینی شده به نحوه مطلوب برگزار گردد.
پس از بحث و بررسی موارد زیر به تصویب اعضاء رسید.
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مصوبات جلسه:

مصوبات کارگروه تخصصی آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری:
-1عناوین و اولویت های  44طرح پژوهشی طبق لیست پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که دبیرخانه
کارگروه آموزش ،پژوهش ،فن آوری و نوآوری نسبت به فراخوان طرح های مذکور اقدام نماید.
 -2مقرر گردید پس از فراخوان طرح های پژوهشی دبیرخانه تا مورخ  98/8/16نسبت به جمع آوری و جمع بندی
پروپوزال طرح های پژوهشی اقدام و در در حوزه های مختلف تخصصی مورد بررسی و پس از انتخاب از طریق
دستگاه های اجرایی ذیربط با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی قرارداد منعقد گردد.
 -3مقرر گردید که سامانه بانک اطالعات پژوهشی استان در جهاد دانشگاهی مستقر و نسبت به تکمیل و بارگذاری
طرح های پژوهشی اقدام نمایند.
 -4مقرر گردید دبیرخانه هفته پژوهش جهت برگزاری مطلوب هفته پژوهش اقدامات و پیگیریهای الزم را انجام
دهد.
-5مقرر گردید دانشگاه محقق اردبیلی مقدمات انتخاب پژوهشگران دانشگاهی و اعضای هیئت علمی ،کارکنان
دستگاههای اجرایی و فن آوران برتر استان فراهم و همچنین سهمیه ای هم برای معلمان اختصاص دهند تا همراه
پژوهشگران نمونه استانی از آنها نیز تجلیل به عمل آید.
-6مقرر گردید دبی رخانه هفته پژوهش ،برگزاری هفته پژوهش را مستندسازی نماید ،تا نقاط قوت و ضعف برگزاری
مورد استفاده قرارگیرد.
-7براساس آئین نامه هفته پژوهش دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دبیرخانه جشنواره برگزیدگان پژوهش و
فناوری ،اداره کل آموزش و پرورش استان به عنوان دبیرخانه جشنواره دانش آموزی و پارک علم و فناوری به
عنوان دبیرخانه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن آوری و فن بازار مشخص گردیدند ،تا اقدامات الزم را به
عمل آورند.
-8مقرر گردید صدا و سیما عناوین سه طرح اولویت دار را به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید و با موافقت اعضاء
پس از بررسی در گروه کاری کار گروه و اخذ پروپوزال و انتخاب طرح برتر از طریق استانداری با دانشگاه ها و
مراکز پژوهشی قرار داد مطالعاتی منعقد گردد.
-9با موافقت اعضاء پس از بررسی سوابق سازمان های مردم نهاد ،انتخاب دو سازمان مردم نهاد به منظور تکمیل
اعضای کارگروه ،به گروه کاری محول گردید.
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مصوبات ستاد هفته پژوهش:

 -1براساس آیین نامه ابالغی از طرف دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری ،افراد زیر به عنوان دبیران ستاد
استانی هفته پژوهش و فناوری استان اردبیل مشخص شدند.
ردیف

1
2
3
4
5
6

نام و نام خانوادگی

عنوان

استاندارو رئیس ستاد
بهنامجو
جناب آقای اکبر
جناب آقای عزیز حبیبی ینگجه رییس دانشگاه محقق اردبیلی و جانشین ستاد
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیرستاد
شایقی
جناب آقای داود
جناب آقای ابوالفضل بضاعت پور معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی و دبیر جشنواره
برگزیدگان پژوهش و فناوری
ابراهیم رییس پارک علم و فن آوری و دبیر نمایشگاه دستاوردهای
جناب آقای حبیب
پژوهش و فناوری و فن بازار
پور
مدیر کل آموزش و پرورش و دبیر جشنواره دانش آموزی استان
ناصری
جناب آقای احمد

 -2مقررگردید نمایندگان استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دردبیرخانه های سه گانه (دبیرخانه جشنواره
برگزیدگان پژوهش و فناوری ،دبیرخانه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار و دبیرخانه جشنواره
دانش آموزی استان) عضویت داشته باشند.
 -3مقرر شد از برگزیدگانی که در چهار سال اخیر در جشنواره استانی انتخاب شده اند ،انتخاب مجدد صورت نگیرد.
انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاهی و دستگاههای اجرائی براساس فعالیتهای پژوهشی و فناوری پنج ساله منتهی
به مهرماه  1398صورت خواهد گرفت.
 -4مقرر گردید انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر استان در بخشهای پژوهشگران برتر دانشگاهی در گروههای
عل وم ،فنی مهندسی ،علوم انسانی ،کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم پزشکی پایه و علوم پزشکی بالینی و دستگاههای
اجرایی استان صورت پذیرد.
 -5مقرر گردید از هر دانشگاه در هر یک از گروههای علمی ،دو نفر به عنوان پژوهشگر برگزیده انتخاب و به کمیته
های علمی ستاد معرفی شوند .همچنین مقرر گردید هر کدام از دستگاه های اجرائی یک نفر را به عنوان پژوهشگر
برگزیده انتخاب و به کمیته های علمی ستاد معرفی کنند.
 -6به منظور انتخاب پژوهشگران برتر استان ،مدارک و مستندات دریافتی از دستگاه ها در جلسات کمیته علمی
مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و دو نفر از بخش دانشگاهی در گروه های علوم پایه ،فنی مهندسی ،علوم انسانی،
کشاورزی و منابع طبیعی (به عنوان نفر اول و نفردوم) ،سه نفر از بخش دانشگاهی در هر یک از گروههای علوم
پزشکی پایه و علوم پزشکی بالینی (به عنوان نفر اول تا سوم) ،هفت نفر از دستگاه های اجرایی به عنوان نفرات
اول تا هفتم به عنوان پژوهشگران برتر ،سه نفر از مراکز تحقیقات دستگاه های اجرایی (به عنوان نفر اول تا سوم)
و سه نفر از معلمان پژوهشگر آموزش و پرورش (به عنوان نفر اول تا سوم) انتخاب شوند.
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 -7برنامه تجلیل از پژوهشگران برتر استان اردبیل ،روز چهارشنبه  20آذرماه سال  1398در دانشگاه محقق اردبیلی
برگزار خواهد شد .ریز برنامه مربوطه پس از هماهنگی های الزم در جلسه کمیته علمی تعیین خواهد شد.
 -8اعضا به شرح زیر به عنوان اعضای کمیته های علمی گروههای علوم پایه ،فنی مهندسی ،علوم انسانی،
کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم پزشکی بالینی و علوم پزشکی پایه ،به منظور بررسی و امتیازدهی مدارک و مستندات
داوطلبان انتخاب پژوهشگران برگزیده استان ،انتخاب شدند .با توجه به تجربیات سنوات قبل ،مسئولیت کمیته های
علمی به عهده جناب آقای دکتر یوسف عباسپور گیالنده می باشد.
اعضای کمیته علمی گروه علوم پایه
ردیف

1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگی

سازمان وابسته

دانشگاه محقق اردبیلی
جناب آقای دکتر قادر نجارباشی
دانشگاه پیام نور استان
جناب آقای دکتر پوربشیر
دانشگاه محقق اردبیلی
جناب آقای دکتر صابر زهری
دانشگاه پیام نور استان
جناب آقای دکتر بنایی
جناب آقای دکتر ناصر میکائیلوند دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
اعضای کمیته علمی گروه علوم انسانی

ردیف

1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگی

سازمان وابسته

دانشگاه محقق اردبیلی
جناب آقای دکتر سجاد بشرپور
دانشگاه محقق اردبیلی
جناب آقای دکتر بهرام ایمانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
جناب آقای دکتر نامور
دانشگاه پیام نور استان
سرکار خانم دکتر پورمحسنی
دانشگاه فرهنگیان
جناب آقای دکتر علی اقبالی
اعضای کمیته علمی گروه فنی و مهندسی

ردیف

1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگی

سازمان وابسته

دانشگاه محقق اردبیلی
جناب آقای دکتر امین قلیزاد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
جناب آقای دکتر راهنمایی
دانشگاه محقق اردبیلی
جناب آقای دکتر بهروز میرزائی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
جناب آقای دکتر جلیلی
بنیاد نخبگان استان
جناب آقای دکتر شایقی
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اعضای کمیته علمی گروه کشاورزی و منابع طبیعی
نام و نام خانوادگی

ردیف

1
2
3
4
5

سازمان وابسته

دانشگاه محقق اردبیلی
جناب آقای دکتر محمد احمدی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
جناب آقای دکتر سیامک غریبی اصل
مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی
جناب آقای دکتر حسنپناه
دانشگاه پیام نور استان
جناب آقای دکتر حکمعلیپور
جهاد دانشگاهی استان
جناب آقای اوچی
اعضای کمیته علمی گروه علوم پزشکی
ردیف

1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگی

سازمان وابسته

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
جناب آقای دکتر سقا
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
جناب آقای دکتر مجتبی امانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
جناب آقای دکتر فردین
دانشگاه محقق اردبیلی
جناب آقای دکتر سعید لطیفی نوید
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
سرکارخانم لیال علیزاده

 -9نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای پژوهشی و فناوری استان همزمان با هفته پژوهش و فناوری از روز شنبه
 16آذرماه  1398لغایت  22آذرماه سال  1398در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود .پارک علم و فناوری
استان ،مسئول کلیه اقدامات الزم برای برگزاری نمایشگاه خواهد بود.
 -10بررسی پرونده های پژوهشگران دستگاه های اجرایی استان ،به صورت مستقل بررسی خواهد شد(.گروه های
علمی)
 -11مقرر گردید انتخاب فناوران برتر (به تعداد پنج نفر به عنوان نفرات اول تا پنجم به عنوان فناوران برتر) ،توسط
پارک علم و فناوری استان با همکاری مراکز رشد واحدهای فناور فعال در استان صورت پذیرد .در این خصوص
مقرر گردید کمیته بررسی و انتخاب فناوران برتر متشکل از نمایندگان استانداری ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی،
ری یس پارک علم و فناوری استان ،رئیس مرکز رشد پارک علم و فناوری استان ،رئیس مرکز رشد دانشگاه محقق
اردبیلی ،رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی ،رئیس مرکز رشد سازمان جهاد کشاورزی ،رئیس مرکز رشد جهاد
دانشگاهی و رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی باشند.
 -12مقرر گردید نفرات برتر پژوهشی مشخص شده از طرف کمیته علمی ،به دانشگاه ها و دستگاه های مربوطه
ابالغ شود تا نسبت به تهیه هدیه مربوطه اقدام نمایند .در ضمن به منظور یکسان سازی هدایا مقرر گردید مطابق
جدول زیر عمل شود .در صورت عدم وابستگی شخص متقاضی در بخش فناوران برتر ،جایزه مربوطه توسط پارک
علم و فناوری استان تامین خواهد شد.
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عنوان

جایزه

ردیف

1

نفرات برتر هر گروه علمی در بخش
پژوهشگران دانشگاهی
برای گروههای علوم پزشکی پایه و علوم
پزشکی بالینی
پژوهشگران برتر دستگاههای اجرایی
استان

نفر اول 20 :میلیون ریال
نفر دوم 15 :میلیون ریال
نفر سوم 10 :میلیون ریال

3

فناوران برتر

2

نفر اول 20 :میلیون ریال
نفر دوم 15 :میلیون ریال
نفر سوم 10 :میلیون ریال
نفر چهارم 7/5 :میلیون ریال
نفر پنجم و به بعد 5 :میلیون ریال
نفر اول 20 :میلیون ریال
نفر دوم 15 :میلیون ریال
نفر سوم 10 :میلیون ریال
نفر چهارم 7/5 :میلیون ریال
نفر پنجم 5 :میلیون ریال

 -13مقرر گردید احکام اعضای محترم کمیته علمی توسط جانشین ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان
صادر شود.
 -14مقرر گردید صدا و سیمای مرکز اردبیل در طول برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان
فعال باشد و حداقل  2برنامه ویژه هفته پژوهش و فناوری را در طول هفته مذکور برگزار نماید.

غایبین جلسه:
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