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پیشگفتار
 

بعنوان هدف نهایی مجموعه فعالیتهایی که در قالب مدلهای برنامه ریزی انجام می « توسعه»دستیابی به 

از « شورای برنامه ریزی و توسعه استان»شوند، نیازمند برخورداری از سازمان و تشکیالتی است که 

یم توسعه استان ها، بعنوان باالترین مرجع تصمبرنامه ریزی و ی حساب می آید. شوراه مهمترین ارکان آن ب

، اجراء و نظارت برنامه های مراحل چهارگانه تهیه و تنظیم، پیشنهاد و تصویب نقش برجسته ای درگیری، 

ویت ها و ، مالی و فیزیکی به سمت اولزمانی و هدایت سرمایه های انسانیتوسعه در افق های مختلف 

استانها عمل می کند و ارجحیت های استانی دارد و از لحاظ قانونی و حقوقی به مثابه هیئت دولت در 

شورای برنامه ریزی و توسعه استانها  اعضای شورا نیز براساس قانون اعضای متناظر هیئت دولت می باشد.

به سمت نیازها و پتانسیل ها و ی استان جهت دهی منابع و سرمایه ها در راستای سیاست تمرکز زدایی با 

مصوبات مختلف، موجبات تسریع در روند توسعه  تصویبو  ات متعددبا برگزاری جلس واولویت های مهم 

  را فراهم می کنند. استانها

ذیل  کارگروه های تخصصیو  شورای برنامه ریزی و توسعه استانگزارش حاضر انعکاسی مدون از عملکرد 

سیاست استان و در امتداد  ی، ضمن توجه به پیچیدگی های محیطآن می باشد که با استناد به مطالب فوق

 اقتصادی، اجتماعی وکه تمامی ظرفیت های  ه ایمفراهم آورد را ، شرایطیخط مشی های کالن کشورها و 
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شدت  راهمه جانبه استان  و آهنگ رشد دهبکار گرفته ش استان در جهت توسعه بالقوه استان فرهنگی

مجموعا  ذیل آن کارگروه های تخصصیو  شورای برنامه ریزی و توسعه استانبخشیده است. در این راستا 

مصوبه،  364دستور جلسه داشته است که با بررسی و تصویب  256، 1395جلسه در سال  67با برگزاری 

 مصوبه را اجرایی کرده است.   349تعداد 
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 بسمه تعالی

 اردبیل شورای برنامه ریزی و توسعه استانعملکرد فصل اول : 

 تعاریف - اول بخش

 1389 مصوب - ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون: قانون - الف

 سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور -ب

  استان توسعه و ریزیبرنامه شورای: شورا -ج

 استان توسعه و ریزیبرنامه شورای دبیرخانه: دبیرخانه -د

 استان توسعه و ریزیبرنامه شورای ذیل تخصصی کارگروههای: کارگروه -هـ

 

  استانها ی برنامه ریزی و توسعهشورا وظایف و ترکیب - دوم بخش

 استانها بودجه و ریزیبرنامه امور در نظارت و هماهنگی هدایت، تصویب، گیری،تصمیم منظور به -الف

 به قانون در مندرج اعضای با شورا کشور، کالن هایمشیخط و سیاستها و هابرنامه چارچوب در

 .شودمی تشکیل استاندار ریاست

 و دستگاه آن مسئول از تخصصی هایکارگروه و اجرایی دستگاههای از یک هر به مربوط مباحث طرح هنگام -1 تبصره

 .آیدمی عمل به دعوت رأی حق بدون شورا جلسه در شرکت برای مربوط کارگروه رییس

 در. نمایندمی شرکت تخصصی هایکارگروه و شورا جلسات در شخصاً تخصصی هایکارگروه و شورا اعضای -2 تبصره

 با کارگروه دبیر یا رییس هماهنگی با آنها االختیارتام نماینده جلسه، در هاکارگروه اعضای حضور امکان عدم صورت

 .یابندمی حضور مذکور جلسه در کتبی نامهمعرفی

 .آورند عمل به دعوت رأی حق بدون نظرصاحب افراد از مورد حسب توانندمی کارگروه و شورا رؤسای -3 تبصره
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 در زیر شرح به مشورتی تخصصی کارگروه دوازده شورا، وظایف انجام و اهداف پیشبرد منظور به -ب

 :شودمی تشکیل کشور استانهای همه

 اقتصادی امور تخصصی کارگروه - الف

 شهرسازی و زیربنایی امور تخصصی کارگروه - ب

  فرهنگی و اجتماعی امور تخصصی کارگروه - ج

 غذایی امنیت و ، ایمنیسالمت تخصصی کارگروه - و

 اشتغال تخصصی کارگروه - ز

 کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -ح

 تخصصی بانوان و خانواده کارگروه -ط

 کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری -ی

 خدمات و کاال کیفیت ارتقای و سازی استاندارد تخصصی کارگروه-ر

 پایدار توسعه و زیستمحیط آمار، سرزمین، آمایش تخصصی کارگروه - د

 کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک  -هـ

 نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، تخصصی کارگروه -ظ

 

 :شودمی تعیین زیر شرح به قانون رعایت با شورا وظایف -ج

 ریزیبرنامه نظام چارچوب در استان، بلندمدت توسعه هایگیریجهت شامل استان توسعه هایبرنامه تأیید و بررسی -الف

 .سرزمین آمایش گیریجهت راستای در و کشور

 و استان توسعه هایمشیخط و هاسیاست هدفها، شامل شهرستان و استان توسعه مدت میان هایبرنامهتایید  و بررسی -ب

 .آنها بر نظارت

 .شهرستان و استان اشتغال توسعه سند تصویب و بررسی -ج
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 استان فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، فعالیتهای در بسیجیان ویژه به جوانان و زنان مشارکت توسعه هایبرنامه پیشنهاد -د

 .مربوطه اجرایی سیاستهای تنظیم و ربطذی مراجع به

 .شهرستان و استان پنجساله عملیاتی برنامه بر نظارت و تدوین تهیه، -هـ

 با استان، توسعه هایبرنامه قالب در روستایی و شهری خدمات مراتب سلسله و عمران و توسعه طرحهای تصویب - و

 .ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوب هایسیاست رعایت

 درآمدی جدید منابع کسب پیشنهاد و استان در دولت اختصاصی و عمومی درآمدهای تحقق برای الزم تدابیر اتخاذ - ز

 .سنواتی بودجه لوایح در درج جهت

 کل بودجه تنظیم و تهیه دستورالعملهای و هابخشنامه چارچوب در استان، ساالنه پیشنهادی بودجه تأیید و بررسی - ح

 .سازمان به ارایه و کشور

 .شورا دبیر پیشنهاد براساس شهرستان تفکیک به استان ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات سرجمع توزیع و بررسی - ط

 .شهرستان ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات توزیع ضوابط ابالغ و تصویب بررسی، - ی

 دبیر پیشنهاد براساس «برنامه - دستگاه»  تفکیک به استانی اجرایی دستگاههای ایهزینه اعتبارات توزیع و بررسی - ک

 .نگردد اجرایی دستگاههای هایپرداخت در تعادل عدم به منجر نهایی توزیع که ایگونه به شورا،

 مرزی مبادالت اجرایی هایمشیخط لزوم صورت در و استان غیرنفتی صادرات توسعه مورد در گیریتصمیم و بررسی - ل

 .کشور خارجی تجارت کلی هایسیاست چارچوب در مرزنشینی تعاونیهای ها،بازارچه از اعم

 اجرایی هایسیاست تنظیم و ربطذی مراجع به استان سطح در ملی اجتماعی تأمین نظام استقرار هایبرنامه پیشنهاد - م

 .مربوط

 .استان امور در مردمی مشارکتهای توسعه نیز و غیردولتی بخش اندازهایپس جذب و تجهیز راههای بررسی - ن

 .مربوط اجرای هایسیاست ابالغ و تنظیم و ربطذی مراجع به انسانی منابع توسعه اجرایی هایبرنامه پیشنهاد - س

 ایجاد قانونی مقررات حکم به که شوراهایی مصوبات برای استانی اعتبارات محل از اعتبار اختصاص تصویب و طرح - ع

 .گردندمی یا و گردیده

 و استانی مصوب هایبرنامه و قانون( 179) ماده( ب) بند موضوع استان ساالنه بودجه سند قرارداد از نسخه یک ارایه - ف

 سازمان. به بودجه ماهه سه پیشرفت و برنامه عملکرد گزارش و شهرستانی
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 .منطقه توسعه هماهنگی شورای با فعال تعامل - ص

 .شورا با مرتبط وظایف سایر درخصوص الزم تدابیر اتخاذ - ق

 

 به آن وظایف و باشدمی مستقر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در شورا دبیرخانه همچنین-د

 :شودمی تعیین زیر شرح

 به مستندات ارسال و شورا رییس هماهنگی با جلسه برگزاری از قبل هفته یک شورا، هایجلسه کار دستور تهیه - الف

 .اعضا برای دعوتنامه همراه

 .ربطذی اجرایی دستگاههای و اعضاء برای جلسه، تشکیل از پس هفته یک ظرف شورا، تصمیمات ارسال - ب

 .شورا مصوبات پیگیری - ج

 .بخش های ذیربط در سازمان به شورا تصمیمات صورتجلسه از نسخه یک ارسال - د

بخش های  به آن از نسخه یک ارسال و آن تخصصی کارگروههای و شورا جلسات تشکیل زمانبندی برنامه تهیه - -ه

 .ذیربط در سازمان

 با تطبیق منظور به استان اجرایی هایدستگاه و شهرستانها ریزیبرنامه کمیته کارگروهها، از رسیده پیشنهادهای بررسی - و

 .باالدستی اسناد و مقررات و قوانین

 .شورا در تصویب و طرح جهت تخصصی کارگروههای پیشنهادهای سازیآماده - ز

 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان  و صورتجلسه های تحلیل عملکرد، بخش سوم : گزارش ساالنه  

دستور جلسه  44،  1395جلسه در سال  10( ( با برگزاری 1جدول شماره) مطابقشورای برنامه ریزی و توسعه استان)  -الف

 مصوبه داشته است که صد در صد مصوبات اجرا شده است. 30و 

-(، )ب2-)الفو نمودارهای (2جدول شماره) مطابقشورای برنامه ریزی و توسعه استان)کارگروههای تخصصی ذیل  -ب

 به آنمصو 319مصوبه داشته است که  334دستور جلسه و  212،  1395جلسه در سال  57با برگزاری  جمعا ((2-(، )ج2

  شده است. ییاجرا
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1395گزارش ساالنه عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل در سال ( : 1جدول شماره)   

 مصوبات وضعیت غیاب اعضای اصلی کارگروهوضعیت حضور و 

تعداد 

دستور 

 جلسه

تاریخ برگزاری 

 جلسات
 ردیف

 جلسه غایب اجرایی دستگاههای اسامی

 تعداد حاضرین در جلسه
 تعداد

مصوبات 

 اجرا

 نشده

 تعداد

 مصوبات

 اجرا

 شده

 تعداد

 مصوبات

 مدیران تعداد

 اصلی عضو

 کارگروه حاضر

 جلسه در

 مدیران تعداد

 اصلی عضو

 کارگروه

 شهرستان مردم نماینده-اسالمی شورای مجلس در آباد پارس و سوار بیله های شهرستان مردم نماینده
 استان سپاه فرماندهی-اسالمی شورای مجلس در شهر مشگین

20 23 0 3 3 6 1395/02/04 1 

 شهرستان مردم نماینده-اسالمی شورای مجلس در آباد پارس و سوار بیله های شهرستان مردم نماینده
 دادگستری کل اداره -استان سپاه فرماندهی-اسالمی شورای مجلس در شهر مشگین

19 23 0 3 3 4 1395/02/25 2 

 3 1395/03/29 4 4 4 0 23 21 دادگستری کل اداره -استان سپاه فرماندهی
 4 1395/04/12 5 2 2 0 23 19 اردبیلی محقق دانشگاه -استان اطالعات کل اداره- دادگستری کل اداره -استان سپاه فرماندهی

 -استان سپاه فرماندهی-اسالمی شورای مجلس در آباد پارس و سوار بیله های شهرستان مردم نماینده
 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره-دادگستری کل اداره

19 23 0 4 4 4 1395/05/30 5 

 شهرستان مردم نماینده-اسالمی شورای مجلس در آباد پارس و سوار بیله های شهرستان مردم نماینده
 استان اطالعات کل اداره -استان سپاه فرماندهی-اسالمی شورای مجلس در شهر مشگین

19 23 0 0 0 4 1395/06/11 6 

 شهرستان مردم نماینده-اسالمی شورای مجلس در آباد پارس و سوار بیله های شهرستان مردم نماینده
 استان اطالعات کل اداره -استان سپاه فرماندهی-اسالمی شورای مجلس در شهر مشگین

19 23 0 2 2 4 1395/06/27 7 

- 19 23 0 4 4 4 1395/08/29 8 
- 23 23 0 4 4 5 1395/11/30 9 

-دادگستری کل اداره -اسالمی شورای مجلس در آباد پارس و سوار بیله های شهرستان مردم نماینده
 اجتماعی تامین کل اداره-استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره-اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره

 استان مسلح نیروهای

18 23 0 4 4 4 1395/12/28 10 

 جمع کل 44 30 30 0   
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 1395کارگروههای ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل در سال  ساالنه عملکردگزارش ( : 2جدول شماره)

 بیشترین سال طول در که اجرایی دستگاههای اسامی

 اند داشته کارگروه/شورا در را غیبت

تعداد 

مصوبا

ت اجرا 

 شده

تعداد 

مصوبا

 ت

 تعداد

دستور 

 جلسه

 تعداد

 جلسات

 برگزار

 شده

 ردیف تخصصی کارگروه/ شورا نام

 1 اقتصادی امور تخصصی کارگروه 7 12 45 45 -

 2 شهرسازی و زیربنایی امور تخصصی کارگروه 17 100 85 85 بودجه و برنامه-دفاع وزارت نماینده-برق نیروی توزیع

 3 فرهنگی و اجتماعی امور تخصصی کارگروه 7 7 36 32 -

-صداوسیما-پرورش و آموزش-انتظامی نیروی-استان دادستان
 آبفار-تجارت و صنعت،معدن-کشاورزی جهاد-امورآب

 4 غذایی امنیت و ایمنی سالمت، تخصصی کارگروه 3 11 20 12

 5 اشتغال تخصصی کارگروه 4 21 25 25 جهادکشاورزی-شهرسازی و راه

 6 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث تخصصی کارگروه 6 24 54 51 دادگستری-اسالمی ارشاد و فرهنگ

 شهرداری-شهر اسالمی شورای نماینده-اردبیل فرمانداری
 فرهنگی میراث-اسالمی ارشاد و فرهنگ-اردبیل

 7 خانواده و بانوان تخصصی کارگروه 9 30 36 36

 8 عشایری و روستایی توسعه تخصصی کارگروه 2 2 16 16 -

 9 خدمات و کاال کیفیت ارتقای و سازی استاندارد تخصصی کارگروه 2 5 17 17 سیما و صدا-پرورش و آموزش

 جمع کل 57 212 334 319 
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1395جلسات برگزار شده توسط کارگروههای ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل در سال ( : 2-الف)نمودار شماره
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1395دستور جلسات کارگروههای ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل در سال ( :2-ب)نمودار شماره
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1395مصوبات کارگروههای ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل در سال ( : 3-ج)نمودار شماره 



20 

 

 

 ریاست جمهوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

 

 اردبیـل استـان تـوسعه و ریـزی برنـامه شـورای صـورتجلسه

 تاریخ :

 

 شماره :

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه در سال جاری ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالن شیخ صفی استانداری 1 استاندار 28/01/1395 23584

  دستور جلسه:

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -1

( 2) دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد از یبرخ الحاق قانون«  27» ماده دستورالعمل عملکرد گزارش -2

 یا هیسرما یهایدارائ تملک یها طرح لیتکم و اجرا در یدولت ریغ بخش نمودن فعال خصوص در اقتصاد یشورا مصوب

 یاجرائ یها دستگاه  توسط

 در آن لیذ یتخصص یها کارگروه و استان توسعه و یزیر برنامه یشورا جلسات یزمانبند جدول بیتصو و یبررس-3

 1395 سال

 استیر توسط 1394 سال در آن لیذ یکارگروهها و استان توسعه و یزیر برنامه یشورا عملکرد از گزارش ارائه-4

 استان یزیر برنامه و تیریمد سازمان محترم

 استان توسعه و یزیر برنامه یشورا لیذ یها کارگروه مصوبات بیتصو و یبررس-5

 موارد سایر -6

 متن مذاکرات : 

،  ای جلسه به ریاست استاندار محترمبا حضور اعض 04/02/1395قبل از ظهر روز شنبه مورخ  11جلسه راس ساعت 

 باتالوتی چند از قران کریم شروع گردید . 

ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن خوش آمدگویی و تقدیر و  در✳

تشکر از اعضای محترم حاضر در جلسه  و قرائت دستور جلسه ، گزارشی از عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه استان و 

 ئه نمودند . را به شرح جدول پیوست ارا 1394های ذیل آن در سال  کارگروه

شورای برنامه در خصوص زمانبندی جلسات پیشنهادی دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان سپس ایشان جدول  

 را مطرح نمودند .  1395های ذیل آن در سال  توسعه استان و کارگروه   ریزی و 

ه نمودند و اساسی و کالن کشور اشارهای  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه اظهارات خود به سیاست✳

اومتی ، اقدام و عمل با توجه به اینکه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال را سال اقتصاد مقاظهار داشتند: 

با عنایت به اینکه این شورا بر اساس وظایف ذاتی خود باال ترین مقام تصمیم گیری در  :ده اند، بیان داشتندنام گذاری نمو

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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آنها اقدام  به نحو احسن براساس لذا ما باید سه امر مهم را در سال جاری مد نظر قرار داده و  ،صوص توسعه استان بودهخ

 نماییم :

های اجرائی  اقتصاد مقاومتی ابالغی از طرف مقام معظم رهبری است که بر این اساس دستگاه ،اولین موضوع اساسی  -

 کیه بر اقتصاد مقاومتی تهیه نمایند .استان باید برنامه های خود را با ت

که  :در موضوع دوم ایشان خبر از تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور داده و اظهار نمودند -

ها نیز باید در چارچوب برنامه مذکور ، سند توسعه استان را با تکیه بر اقتصاد مقاومتی تهیه و پس از تصویب در  استان

های اجرائی خواستند  از کلیه دستگاه در ضمن .شد رنامه ریزی و توسعه استان به مبادی ذیربط ارسال خواهدب شورای

 نهایت همکاری های الزم را با دبیرخانه تدوین سند توسعه داشته باشند .

ی بر اساس  های اجرائی به بخش خصوص موضوع سوم واگذاری پروژه های نیمه تمام و در دست اجرای دستگاه-  

 یشورا مصوب( 2) دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد از یبرخ الحاق قانون«  27»  ماده دستورالعمل

ی می باشد که از ا هیسرما یهایدارائ تملک یها طرح لیتکم و اجرا در یدولت ریغ بخش نمودن فعال خصوص در اقتصاد

 امر مهم اهتمام جدی نمایند .های اجرائی خواستند نسبت به این  دستگاه

 سپس مدیر کل محترم راه و شهرسازی مصوبات کارکروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی را مطرح نمودند .✳   

پس از آن آقای دکتر خدابخش استاندار محترم  ضمن تقدیر و تشکر از اعضای محترم حاضر در جلسه ضمن تایید ✳   

های اجرائی  نمودند که سه موضوع اشاره شده باید توسط مدیران و روسای محترم دستگاهشایقی یادآوری  اظهارات آفای

به جد پیگیری گردیده و در سال جاری شاهد واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و نهایتا بار سنگینی را از دوش دولت 

 برداشته باشیم .

 ارائه نمودند .  اری پروژه فرایند و نحوه واگذ ایشان در آخر نیز توضیح مفصلی را در خصوص

 مصوبات جلسه :

 قانون به مواد از یبرخ الحاق قانون«  27» ماده دستورالعمل باعنایت به بحث و بررسی در خصوص اجرائی نمودن  -1

 و اجرا در یدولت ریغ بخش نمودن فعال خصوص در اقتصاد یشورا مصوب( 2) دولت یمال مقررات از یبخش     میتنظ

  تملک یها طرح لیتکم

های اجرائی نسبت به شناسائی پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی  ی ، مقرر گردید دستگاها هیسرما یهایدارائ

 اقدام و گزارش آن را به دبیر خانه کارگروه ساماندهی اعالم نمایند .

مطرح و  1395ن در سال های ذیل آ پیشنهاد برنامه زمانبندی جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه -2 

 صورت منظم برگزار و صورته های مربوطه جلسات را ب راء به تصویب رسید و مقرگردید دبیرخانه کارگروهبا اکثریت آ

 جلسات را به مبادی ذیربط ارسال نمایند . 
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ص مصوبات کارگروه راه و شهرسازی استان در خصومحترم اداره کل  31/01/1395ص مورخ /3893/95نامه شماره  -3 

 و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت .امور زیربنائی و شهرسازی مطرح 

 غائبین جلسه :

 در مجلس شورای اسالمی های بیله سوار و پارس آباد آقای برومند نماینده محترم مردم شهرستان-1

 در مجلس شورای اسالمی آقای اسدی نماینده محترم مردم شهرستان مشگین شهر -2

 فرمانده محترم سپاه استان-3
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 ریاست جمهوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

 

 اردبیـل استـان تـوسعه و ریـزی برنـامه شـورای صـورتجلسه

 تاریخ :

 

 شماره :

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه در سال جاری ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالن شیخ صفی استانداری 2    استاندار 20/02/1395   500539

  دستور جلسه:

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم. -1

ارائه برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در خصوص اقتصاد مقاومتی توسط  -2

 رئیس محترم  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. 

 .استان توسعه و یزیر برنامه یشورا لیذ یها کارگروه مصوبات بیتصو و یبررس -3

 موارد سایر -4

 متن مذاکرات : 

با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم، با  25/02/1395قبل از ظهر روز شنبه مورخ  11جلسه راس ساعت 

 تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید. 

ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تقدیر  در ✳

شکر از حضور اعضای محترم جلسه، دستورات جلسه را قرائت نموده سپس توضیحاتی در خصوص مبانی قانونی صدور و ت

 مجوز برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استانها ارائه نمودند. 

طبیعی استان، برنامه های سازمان را در  در ادامه آقای آذری رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع ✳

سپس اعضای جلسه نظرات اصالحی و ، به صورت مدون ارائه نمودند.  1395خصوص اقتصاد مقاومتی  برای سال 

مطرح  1395در سال  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانپیشنهادات خود را در خصوص برنامه های سازمان 

   نمودند.               

در پایان آقای دکتر خدابخش استاندار محترم، تدوین برنامه مدون و کمّی در بحث اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان  ✳

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان را که بر اساس اصول بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی تهیه شده قابل 

مّی بودن برنامه فوق الذکر، با پرداختن به مواردی از قبیل : افزایش بهره دفاع و شایسته تقدیر دانسته و افزودند به لحاظ ک

وری کشاورزی)از جمله بهره وری آب ، گاز، برق، کود، بذر، پیروی از استانداردهای جهانی برای تامین امنیت غذایی و ...( 

با ارزش افزوده باال و همچنین الگوی که یکی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی می باشد، تولید گیاهان دارویی و گیاهان 

کشت، برنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان می تواند به یک برنامه جامع و عملیاتی تبدیل شود. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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 بنابراین امیدواریم سازمان مذکور با تکمیل برنامه فوق زمینه اجرای هرچه بهتر آنرا فراهم نماید.

 مصوبات جلسه :

گردید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پس از تکمیل برنامه های فوق الذکر، آن را به مقرر  -1

دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان و نیز دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال 

  منظور گردد. 1395نماید تا به عنوان برنامه های اقتصاد مقاومتی سازمان مذکور در سال 

جناب آقای آذرنژاد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی  استاندار  06/02/1395مورخ  4250/4/17نامه شماره  -2

در خصوص صدور مجوز برگزاری هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز مطرح و اعضای شورای برنامه ریزی 

 لجاری را با اتفاق آرا تصویب کردند.و توسعه استان، برگزاری جشنواره مذکور در اردیبهشت ماه سا

طرح ساماندهی فضای سبز حد فاصل بزرگراه مقدس اردبیلی و نامه شهرداری محترم اردبیل در خصوص  -3

شهرک سینا مطرح و مقرر گردید طرح مذکور مجددا در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مطرح و 

  مورد بررسی قرار گیرد.

 

 غائبین جلسه :

 آقای برومند نماینده محترم مردم شهرستانهای بیله سوار و پارس آباد-1

 آقای اسدی نماینده محترم مردم شهرستان مشگین شهر -2

 فرمانده محترم سپاه استان -3

 رئیس کل محترم دادگستری استان -4   
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 ریاست جمهوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 برنامه ریزی استان اردبیلسازمان مدیریت و 

 

 اردبیـل استـان تـوسعه و ریـزی برنـامه شـورای صـورتجلسه

 تاریخ :

 

 شماره :

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه در سال جاری ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالن شیخ صفی استانداری 3    استاندار 23/3/1395   555809

  دستور جلسه:

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -1

اعم از  1395ارائه گزارش از وضعیت اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای دستگاههای اجرایی در سال  -2

 اعتبارات ملی)عام و خاص(، استانی ویژه مصوب قانون، اعتبارات ردیف های متفرقه  

 استان توسعه و یزیر برنامه یشورا لیذ یها کارگروه مصوبات یبررس -3

 موارد سایر -4

 متن مذاکرات : 

با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم ، با تالوت  29/03/1395صبح  روز شنبه مورخ  11جلسه راس ساعت 

 آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید. 

ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات  در ✳

مومنین و تقدیر و تشکر از حضور اعضای محترم جلسه، دستورات جلسه را قرائت نموده و تاکید نمودند، دستگاه های 

جذب و  1394تالش نمایند تا کل اعتبارات سال  1394ل مالی اجرایی استان بایستی در اندک زمان باقیمانده به پایان سا

 ریالی به خزانه بر نگردد. 

اظهار داشتند: کمیته برنامه ریزی  1395ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضوابط اجرایی بودجه سال 

گونه پروژه جدید منوط به تامین خودداری نموده و تعریف هر  1395شهرستان ها از تعریف پروژه های جدید در سال 

 به بهره برداری برسد. 1396بوده و می بایست حداکثر تا پایان سال  95درصد اعتبار پروژه در سال  50حداقل 

از جانب دستگاه های اجرایی  1395رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان متعاقب پیگیری اعتبارات استانی سال 

توسط ریاست محترم جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه  1395وجه به ابالغ قانون بودجه سال استان اعالم داشتند: با ت

ریزی کشور اعتبارات استانی را همزمان با سایر استان ها ابالغ خواهد نمود. بنابراین دستگاه های اجرایی نباید به بهانه به 

 د یا متوقف نمایند.، اجرای پروژه ها را کن1395تعویق افتادن ابالغ اعتبارات سال 

 

ایشان همچنین مطابق دستور جلسه، گزارشی از وضعیت اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی عام در  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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 ارائه نمودند.  1395و اهم تبصره های قانون بودجه سال  1395سال 

تخصصی امور زیربنایی و *در ادامه آقای محبت خواه مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان، مصوبات کارگروه 

 شهرسازی را مطرح و سپس اعضای شورا به بحث و بررسی در مورد آن پرداختند.  

در پایان آقای دکتر خدابخش استاندار محترم، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و بهره مندی هر چه بیشتر از  ✳

فیوضات ماه مبارک رمضان، با اشاره به اولویت بندی آسیب های اجتماعی توسط مقام معظم رهبری، حل مشکل اعتیاد و 

الم داشتند: رفع معضل اعتیاد و بیکاری، اولویت اول استان اردبیل بیکاری را اولویت اول دولت تدبیر و امید دانستند و اع

 نیز می باشد و هریک از دستگاه های اجرایی بایستی برای حل مشکل نقش اساسی ایفا کنند. 

ایشان همچنین پس از بررسی اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی عام و اهم تبصره های قانون بودجه 

دستگاه های اجرایی استان را موظف به پیگیری و تالش برای جذب حداکثری اعتبارات متمرکز در وزارتخانه  ،1395سال 

دستگاههای  1395ها نموده و اعالم داشتند: میزان جذب اعتبارات متمرکز یکی از شاخص های اصلی در ارزیابی  سال 

 اجرایی استان خواهد بود و کمیته 

نیز توجه داشته باشند، هردستگاهی که بتواند اعتباری از این محل ها جذب نماید در اولویت برنامه ریزی شهرستان ها 

 استفاده از اعتبارات استانی قرار گیرند.

 مصوبات جلسه :

مقرر گردید دستگاه های اجرایی استان در خصوص پیگیری سهم استان از اعتبارات طرح های تملک دارائیهای  -1

، اقدامات الزم را انجام داده و  1395و اهم تبصره های قانون بودجه سال  1395ل سرمایه ای ملی عام در سا

 در جلسات آتی شورا گزارش نمایند. 

مقرر گردید دستگاه های اجرایی در اسرع وقت بدهی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را به اداره کل امور  -2

قانون رقابت نسبت به پرداخت آنها اقدام  2و 1ده ( ما1اقتصادی و دارایی استان اعالم نمایند تا براساس بند)

 گردد.    

، در 1394مقرر گردید دستگاه های اجرایی گزارشی از میزان جذب اعتبارات متمرکز در وزارتخانه متبوع در سال  -3

 جلسات آتی شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه نمایند. 

اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص مصوبات کارگروه  25/03/1395ص  مورخ /16191/95نامه شماره  -4

 تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت. 

 غائبین جلسه :

 فرمانده محترم سپاه استان -1

 ان رئیس کل محترم دادگستری است -2
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 ریاست جمهوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

 

 اردبیـل استـان تـوسعه و ریـزی برنـامه شـورای صـورتجلسه

 تاریخ :

 

 شماره :

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه در سال جاری ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالن شیخ صفی استانداری 4 استاندار 05/04/1395   586420

  دستور جلسه:

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -1

   1395توزیع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای سال  -2

 1395توزیع اعتبارات هزینه ای دستگاههای مشمول نظام بودجه استانی در سال  -3

 کارگروههای ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استانبررسی مصوبات  -4

 موارد سایر -5

 متن مذاکرات : 

با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم، با تالوت  12/04/1395صبح  روز شنبه مورخ  11جلسه راس ساعت 

 آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید. 

ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن آرزوی قبولی طاعات و بهره  در ✳

مندی از فیوضات لیالی قدر در ماه مبارک رمضان، دستورات جلسه را قرائت نموده و ضمن قدردانی از فرمانداران و مدیران 

، مجددا تاکید کردند در اندک  1394برای جذب اعتبارات سال کل محترم دستگاههای اجرایی استان بابت تالشهایشان 

 زمان باقیمانده تالش نمایند تا ریالی از اعتبارات به خزانه بر نگردد. 

درصد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای در  88ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمرکز بیش از 

ههای اجرایی بایستی نتایج تالشها و پیگیریهایشان برای جذب اعتبارات مذکور را در وزارتخانه ها اظهارداشتند، دستگا

جلسات آتی شورا گزارش نمایند و البته این موضوع یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی در سال جاری 

 خواهد بود. 

نامه ریزی صحیح شورای برنامه ریزی و توسعه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رهاورد سیاستهای اصولی و بر

را افتتاح هزاران پروژه و جذب میلیون ها دالر اعتبار برای استان دانسته و افزودند دستاوردهای  1394استان در سال 

مذکور نتیجه یک کار تیمی منسجم در استان بوده که باعث افزایش راندمان و بازدهی این جلسات شده است و حقیقتا جا 

ارد از تالشهای مدیر ارشد این تیم، جناب آقای دکتر خدابخش استاندار محترم استان قدردانی کنیم. وی همچنین با ارائه د

قانون   1)پیوست شماره 1395توضیحاتی در خصوص اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی )عام( در سال 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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ی و اعتباری به بخش تولید از اولویتهای کاری در سال جاری کل کشور( گفت، پیگیری کمکهای فن 1395بودجه سال 

 خواهد بود که امیدواریم در نتیجه آن شاهد رونق تولید و بهبود فضای کسب وکار در استان باشیم.  

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مطابق دستور جلسه توزیع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی سال 

را قرائت نموده و از فرمانداران محترم خواستند ضمن همکاری و تعامل با دستگاههای اجرایی در تعریف پروژه ها و  1395

کل کشور، بر اساس آیین نامه اجرایی کمیته برنامه ریزی  1395همچنین رعایت الزامات و ضوابط اجرایی بودجه سال 

 شهرستانها و در اسرع وقت نسبت به

ی برنامه ریزی شهرستان اقدام نموده و در تعریف پروژه ها، پرداخت مطالبات پیمانکاران و همچنین برگزاری کمیته ها

 درصد را در اولویت قرار دهند. 80تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی 

سرمایه ای استانی پرداختند  *در ادامه اعضای جلسه به بحث و بررسی در خصوص نحوه توزیع اعتبارات تملک دارائیهای

و آقای شایقی دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز توزیع اعتبارات هزینه ای دستگاههای مشمول نظام بودجه 

 را قرائت نمودند.    1395استانی در سال 

هپیمایی روز قدس و با اشاره در پایان آقای دکتر خدابخش استاندار محترم، با تقدیر ازآحاد مردم در برگزاری باشکوه را ✳

به اتمام ماه ضیافت الهی، حاضرین در جلسه را به بهره مندی هر چه بیشتر از فیوضات این ماه شریف دعوت کردند. 

درصدی  43استاندار اردبیل با تقدیر از تالشهای ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص رشد 

سرمایه ای استانی سال جاری، اعتبارات استانی را در مقایسه با اعتبارات ملی ناچیز دانسته و از  اعتبارات تملک دارائیهای

فرمانداران و مدیران محترم دستگاههای اجرایی خواست تا با بهره گیری از ظرفیت قابل توجه نمایندگان محترم استان، 

 ند.برای جذب حداکثری اعتبارات متمرکز در وزارتخانه ها تالش نمای

دکتر خدابخش گفت، علیرغم رشد اعتبارات استانی سال جاری، این اعتبارات در مقابل حجم گسترده برخی از سرمایه 

گذاریهای بخش خصوصی رقم کمی می باشد، با این حال فرمانداران محترم تا حد امکان برای تامین زیرساختهای این 

در اشتغال و توسعه شهرستان دارند ( اعم از راه دسترسی، آب، برق گونه از واحدهای تولیدی شهرستانها )که نقش بسزایی 

 .و... از اعتبارات استانی استفاده نمایند

 مصوبات جلسه :

آقای دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان مدیریت وبرنامه   01/04/1395مورخ  579916با استناد به ابالغیه شماره  -1

به تفکیک شهرستان، برحسب ضرایب قبلی  1395سرمایه ای سال  ریزی کشور، توزیع اعتبارات تملک دارائیهای

شهرستانها و با در نظر گرفتن الزامات مندرج در قانون بودجه مطرح و پس از بحث وبررسی با اکثریت آراء به تصویب 

ی رسید.ضمنا مقرر گردید فرمانداران محترم شهرستانها در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسات کمیته برنامه ریز

شهرستان مربوطه اقدام و نسبت به توزیع اعتبارات مذکور به صورت فصل و پروژه و با لحاظ نمودن الزامات قانونی 
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روز، لیست پروژه ها را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  10اقدام نموده و حداکث ظرف مدت 

 استان ارسال نمایند.  

آقای دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان مدیریت وبرنامه   01/04/1395مورخ  579916شماره با استناد به ابالغیه  -2

دستگاههای مشمول نظام بودجه استانی مطرح و پس از  1395ریزی کشور، توزیع پیشنهادی اعتبارات هزینه ای سال 

 بحث و بررسی به تفکیک دستگاه اجرایی با اکثریت آراء اعضاء مورد تصویب قرار گرفت.

 غائبین جلسه :

 فرمانده محترم سپاه استان -1

 رئیس کل محترم دادگستری استان  -2

 مدیر کل محترم اطالعات استان-3

 رئیس محترم دانشگاه محقق اردبیلی-4
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 ریاست جمهوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

 

 اردبیـل استـان تـوسعه و ریـزی برنـامه شـورای صـورتجلسه

 تاریخ :

 

 شماره :

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه در سال جاری ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالن شیخ صفی استانداری 5    استاندار 27/05/1395   679767

  دستور جلسه:

 استاندار محترماستفاده از رهنمودهای  -1

 بررسی اولویتهای توسعه استان   -2

 استان توسعه و یزیر برنامه یشورا لیذ یها کارگروه مصوبات یبررس -3

 موارد سایر -4

 متن مذاکرات : 

با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم، اعضای  30/05/1395صبح  روز شنبه مورخ   30/9جلسه راس ساعت 

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، مجمع نمایندگان مردم استان اردبیل در مجلس شورای 

  اسالمی و با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید.

ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان ضمن تشکر از حضور اعضای محترم  در ✳

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ، مجمع نمایندگان محترم استان اردبیل در مجلس شورای 

وبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و اسالمی و نیز اعضای محترم شورا، دستورات جلسه را قرائت نموده و مص

 شهرسازی را مطرح، سپس اعضای شورا به بحث و بررسی در مورد آن پرداختند.

در ادامه دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان در ذیل تشریح اولویتهای توسعه استان از تدوین چشم انداز توسعه استان   

ستان درگردشگری، توانمندی در تولید محصوالت کشاورزی، توانمندی در فرآورده )با مولفه هایی از قبیل : جایگاه ممتاز ا

های صنایع تبدیلی کشاورزی، توانمندی در ایجاد صنایع دانش بنیان، توانمندی در اکتشاف و بهره برداری از معادن، 

راردبیل بعنوان مرکز مدیریت توانمندی در تولید فرش و صنایع دستی، آماده سازی و برگزاری اردوهای ورزشی، تبدیل شه

راهبردی تعامالت با کشورهای هدف آسیایی مانند ترکیه و حوزه قفقاز، ....( خبر داده و افزود چشم انداز تدوین شده با اسناد 

باال دستی مثل چشم انداز آذربایجان)شامل استانهای آذربایجان شرقی، غربی، زنجان و اردبیل می شود( تطابق داشته و به 

ید استاندار محترم استان و حوزه های ذیربط در سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است. همچنین برای دستیابی به تای

چشم انداز تدوین شده، ماموریتهایی)از قبیل: صنایع با اولویت دانش بنیان، کشاورزی با اولویت صنایع تبدیلی، گردشگری و 

 قق اهداف اقتصاد مقاومتی( تعریف شده است. پروژه پیشران توسعه برای تح 100تجارت با 

تکمیل  -2تصویب الیحه منطقه آزاد تجاری اردبیل  -1ایشان  در بخش پایانی سخنان خود عمده مطالبات استان را ،    

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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اعاده درآمدهای حاصل از  -3زیرساختهای گردشگری از جمله مناطق نمونه گردشگری سرعین، فندقلو، خلخال و مشکین 

 -5تکمیل راه آهن اردبیل و اتصال آن به شهرستان مرزی پارس آباد  -4ی معدنی به منظور توسعه شهرستان آبگرمها

مشکین، تعریض محور -اردبیل، پارس آباد-سرچم، مشکین شهر-دوبانده نمودن راههای مواصالتی استان از جمله اردبیل

پیوست قانون بودجه سالجاری آمده و نیاز  19ر جدول شماره امیرکندی و... دانستند و افزودند، پروژه های فوق الذکر د-رضی

به اخذ ردیف اجرایی دارد. فلذا انتظار داریم اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی به 

 منظور تحقق پروژه های محرک توسعه استان مساعدتهای الزم را انجام نمایند.

ابخش استاندار محترم، با عرض خیر مقدم حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و در ادامه آقای دکتر خد ✳

محاسبات مجلس شورای اسالمی ، مجمع نمایندگان محترم استان اردبیل در مجلس شورای اسالمی و نیز اعضای محترم 

ات مجلس شورای اسالمی در استان شورا، ابراز امیدواری کردند:  حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسب

منشا خیر و برکت برای اردبیل و نیز سایر استانها باشد. خوشبختانه اعضای محترم کمیسیون با بازدید از پروژه های مهم 

 استان، آگاهی کاملی از مسائل و مشکالت و نیز از بخش توازن و تعادل بخشی از نظر توسعه در سطح کشور دارند.  

نامه ریزی و توسعه استان ضمن اشاره به منابع، ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه استان، مطالبات استان را رئیس شورای بر

اعالم داشته و به منظور توسعه متوازن استانها مواردی را به شرح ذیل برای اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 

 مجلس شورای اسالمی پیشنهاد دادند:

 استانها)با تفویض اختیار به استانها( به منظور توسعه سریع استانهای کمتر توسعه یافتهتشکیل صندوق توسعه  -1

اعطای کمکهای فنی و اعتباری) با تفویض کامل اختیارات( به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها برای تکمیل  -2

 زیرساختهای صنعتی و معدنی    

ظام سالمت که یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید به شمار می ایجاد نظام سالمت بنگاههای اقتصادی مشابه طرح ن -3

 رود.

 

در ادامه جلسه نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسالمی، به ترتیب آقایان فیضی، خالقی، کریمی،  ✳

میرزاده، بدری و ملکی، ضمن تشکر از حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای 

محترم کمیسیون، خواستار تحرک بخشی به پروژه اسالمی در استان، به مشکالت حوزه انتخابیه خود اشاره و از اعضای 

 شدند.  تصویب الیحه منطقه آزاد تجاری اردبیلهای استان به ویژه کمک به 

 

در ادامه جلسه آقای دکتر تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با تقدیر از  ✳

ران استانی باالخص استاندار محترم به خاطر میهمان نوازی شایسته نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی و مدی

شان، الیحه های مناطق آزاد را یک خواستگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانستند و افزودند: پیگیری نمایندگان استانها 
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یشان اطمینان خاطردادند، برای تصویب الیحه مذکور، پاسخ به نیاز اساسی استانها بوده و منافع شخصی ندارند. همچنین ا

نفر اعضای کمیسیون به الیحه مذکور رای موافق داده و از مساعدتهای الزم برای نمایندگان استان اردبیل در  23همه 

 این خصوص دریغ نخواهند کرد.

الی وی در بخش دیگری از سخنان خود، پایین بودن شاخص های توسعه و سرانه درآمد استان را با وجود ظرفیتهای با 

استان نگران  کننده دانست و افزود: در جریان بازدید از مناطق مختلف استان دریافتم که توسعه نیافتگی استان به مراتب 

 بیشتر از تصورات قبلی بنده بوده و باید با روشهای خاص تامین منابع برای توسعه استان کمک کنیم.

درخصوص پیشنهادات استاندار اردبیل گفتند: کلیات  سالمیرئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای ا

تشکیل صندوق توسعه استانها در جلسه ای که در جریان سفر رییس جمهور محترم به استان کهکیلویه و بویراحمد 

وق تشکیل شده بود به تایید بانک مرکزی رسیده و پذیرفته اند استانهایی که درآمد سرانه پایینی دارند سهمشان از صند

توسعه ملی به خود استانها واگذارشود. در این خصوص تالش خواهیم کرد موضوع را پیگیری و عملیاتی کنیم. همچنین 

در خصوص اعطای کمکهای فنی و اعتباری به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها گفت: صندوقی در این خصوص 

ندوق سرمایه گذاری همان اختیار استانهاست که تعریف و به شورای نگهبان ارسال شده که یکی از ظرفیتهای ص

 مشکالت طرح شده را مرتفع می نماید.

میلیارد تومانی برای رفع مشکالت توسعه عمرانی  40000و  30000دکتر تاجگردون از تصویب بسته های مالی جداگانه 

واست برای استفاده حداکثری از شهرها خبرداد و از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی و مدیران ارشد استان خ

 این منابع بسیج شوند.

ایشان در پایان سخنان خود مشکل عمده پروژه های راه آهن را عدم تراکم منابع سرمایه گذاری اعالم کردند و گفتند 

به  گردش و جریان مالی و سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل کشور بایستی طوری باز طراحی شود که کلیه منابع دوباره

این بخش برگردد. وی همچنین به تالش برای تسریع در پروژه های راه آهن اردبیل و اعاده درآمدهای آبگرمهای معدنی 

 به استان قول مساعد دادند. 

 

 مصوبات جلسه :

پیشنهادات اداره کل راه وشهرسازی مبنی بر واگذاری حق استفاده از ساختمان مازاد اداره کل راه و شهرسازی  -1

به حوزه علمیه و نیز واگذاری حق استفاده از ساختمان مازاد اداره بهزیستی شهرستان کوثر به اداره  استان

 اطالعات شهرستان کوثر مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت.

ات کارگروه اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص مصوب 26/05/1395ص  مورخ /28139/95نامه شماره  -2

 تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت. 
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جناب آقای دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه و  6/05/95مورخ  643371با استناد به ابالغیه شماره  -3

کل کشور، توزیع اعتبارات  1395سال ( قانون بودجه 6بودجه کشور در خصوص اعتبارات بند)ج( تبصره)

پیشنهادی پروژه های مربوط به آب و فاضالب روستایی مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد 

 تایید قرار گرفت.

 "مطالبات پاداش پایان خدمت کارکنان دولت  "( با عنوان 550000( ردیف )93توزیع دستگاهی اعتبارات جزء) -4

 مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت. 1394تا پایان سال 

 

  غائبین جلسه :

 نماینده محترم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسالمی -1

 فرمانده محترم سپاه استان -2

 رئیس کل محترم دادگستری استان  -3

 مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی-4
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 ریاست جمهوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

 

 اردبیـل استـان تـوسعه و ریـزی برنـامه شـورای صـورتجلسه

 تاریخ :

 

 شماره :

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه در سال جاری ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالن شیخ صفی استانداری 6    استاندار 08/06/1395   703485

  دستور جلسه:

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -1

 بحث و بررسی پیرامون اولویتهای توسعه استان   -2

 استان توسعه و یزیر برنامه یشورا لیذ یها کارگروه مصوبات یبررس -3

 موارد سایر -4

 متن مذاکرات : 

با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم،  11/06/1395بعد از ظهر روز پنج شنبه مورخ  14جلسه راس ساعت 

اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، مجمع نمایندگان محترم مردم شریف استان اردبیل در مجلس 

 ردید. شورای اسالمی و با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گ

ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان ضمن عرض خیر مقدم حضور اعضای  در ✳

محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، مجمع نمایندگان محترم مردم شریف استان اردبیل در مجلس شورای 

 اسالمی و نیز اعضای محترم شورا، دستورات جلسه را قرائت نمودند.

امه دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان ضمن تشریح اولویتها و مطالبات استان، ازاعضای محترم کمیسیون در اد  

 عمران مجلس شورای اسالمی خواستند به منظور تحقق پروژه های محرک توسعه استان مساعدتهای الزم را انجام نمایند.

مجمع نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای در ادامه جلسه جناب آقای دکتر خالقی به نمایندگی از  ✳

اسالمی، ضمن تشکر از حضور اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در استان، مطالبات استان را 

اعالم و از اعضای محترم کمیسیون عمران خواست، برای تحرک بخشی به پروژه های استان توسعه نیافته اردبیل به ویژه 

 در مجلس مساعدتهای الزم را انجام دهند.  تصویب الیحه منطقه آزاد تجاری اردبیلی برا

در ادامه جلسه آقای دکتر خدابخش استاندار محترم، با تشکر از حضور اعضای محترم شورای برنامه ریزی و توسعه  ✳

الخص اعضای محترم کمیسیون استان،  مجمع نمایندگان محترم مردم شریف استان اردبیل در مجلس شورای اسالمی، با

عمران مجلس شورای اسالمی و معاون محترم وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر نورزاد و همکاران ایشان، ابراز 

امیدواری کردند حضور اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی وسایر مهمانان عزیز در استان و بازدید 

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

درصد از  7تا  6رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت، با کسر الزامات توزیع اعتبارات استانی، حداکثر برای 

اعتبارات عمرانی کشور در شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها تصمیم گیری می شود. بنابراین با این اعتبارات اندک، 

 مه ریزی و توسعه استانها بر خالف وظایف ذاتی، نمی توانند در توسعه استانها نقش آفرینی کنند.  شورای برنا

استاندار اردبیل با اشاره به منابع، ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه استان، مطالبات اصلی مردم والیت مدار استان اردبیل را 

استان مواردی را به شرح ذیل برای اعضای کمیسیون عمران اعالم و به منظور رفع برخی از مشکالت توسعه نیافتگی 

 مجلس شورای اسالمی پیشنهاد دادند:

اخذ مجوز از مقام معظم رهبری برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی بابت حل مشکل اعتباری برخی از  -1

 دارند. پروژه های راه آهن که فاینانسورها رغبتی برای سرمایه گذاری در آن پروژه ها ن

 کمک به تصویب الیحه منطقه آزاد تجاری در مجلس شورای اسالمی. -2

تشکیل صندوق توسعه استانی) نصف اعتبارات صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق توسعه استانها قرار گیرد(  -3

 به منظور توسعه سریع استانهای کمتر توسعه یافته.

رت وجوه اداره شده برای کمک به بنگاههای اقتصادی ایجاد نظام سالمت بنگاههای اقتصادی)اعتباراتی بصو -4

مریض در اختیار استانها قرار گیرد( مشابه طرح نظام سالمت که یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید به شمار 

 می رود.

کمکهای فنی و اعتباری به منظور تکمیل زیرساختهای سرمایه گذاری) صنعتی و معدنی( اعم از جاده دسترسی،  -5

 رق، گاز و غیره در اختیار استانها قرارگیرد.آب، ب

ایجاد ردیف اختصاصی برای احداث و تکمیل سدهای معیشتی که نقش بسیارمهمی در حفظ و نگهداری  -6

 کشاورزان در روستاها به عنوان نیروی مولد دارد . 

مدیر کل محترم راه و شهر سازی و مدیر عامل آب منطقه ای استان نیز با ذکر مشکالت و چالشهای فرا روی استان،  ✳

 مواردی را برای برون رفت از این چالشها پیشنهاد دادند.

در پایان جلسه آقای دکتر رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از نمایندگان استان در مجلس  ✳

ی اسالمی و مدیران استانی باالخص استاندار محترم به خاطر میهمان نوازی شایسته شان تقدیرکرده و افزودند: روند شورا

اردبیل در استان اردبیل مطلوب نیست و بایستی وزارت راه و -پیشرفت پروژه های عمرانی خصوصا پروژه راه آهن میانه

 ونه پروژه ها ارائه کنند.شهرسازی برنامه زمانبندی مناسبی برای اجرای اینگ

تنها راه درمان پروژه هایی از قبیل راه آهن ، بزرگراهها و... را استفاده از  رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی

ظرفیتهای بخش خصوصی دانستند و افزودند : اعتبارات ملی کفاف اینگونه پروژه ها را نمی دهد و بایستی از فاینانسورهای 

میلیارد تومان  40000با اختصاص  95دجه قابل اعتماد برای اینگونه پروژه ها استفاده کرد و البته مجلس در اصالحیه بو
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ازمحل اسناد خزانه اسالمی به دولت کمک خوبی کرد که در جهت تحرک بخشی به پروژه های عمرانی استفاده خواهد 

 شد.

 ندارد  مصوبات جلسه :

 

  غائبین جلسه :

 نماینده محترم مردم شهرستان مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی  -1

 محترم مردم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسالمینماینده  -2

 فرمانده محترم سپاه استان -4

 مدیر کل محترم اطالعات استان  -5
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 ریاست جمهوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

 

 اردبیـل استـان تـوسعه و ریـزی برنـامه شـورای صـورتجلسه

 تاریخ :

 

 شماره :

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه در سال جاری ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالن شیخ صفی استانداری 7    استاندار 21/06/1395   728117

  دستور جلسه:

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -1

 تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری اردبیل   -2

 استان توسعه و یزیر برنامه یشورا لیذ یها کارگروه مصوبات یبررس -3

 موارد سایر -4

 متن مذاکرات : 

با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم، و با  27/06/1395قبل از ظهر روز شنبه مورخ  11جلسه راس ساعت 

 تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید. 

ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان ضمن تبریک والدت با سعادت امام هادی  در ✳

لنقی )ع( ونیز اعیاد قربان و غدیرخم حضور اعضای محترم شورای برنامه ریزی و توسعه استان، دستورات جلسه را علی ا

 قرائت نمودند. 

 سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن از سوم مهر ماه دربا اشاره به آغاز  دبیر محترم شورای برنامه ریزی و توسعه استان  

ه توانند با مراجعه به سامانسرپرستان خانوارها می ،مرحلهدر این اظهار داشتند :  کل کشور

.ir95www.sarshomari  به پرسشنامه  ،وارد کردن شماره ملی سرپرست خانوار به عنوان رمز ورودبا و

سرپرستان  ،در این مرحله همچنین گفت: . وینمایندسرشماری دسترسی یافته و اطالعات خانوار خود را در آن وارد 

 و کد رهگیری دریافت کنند.نموده را به صورت اینترنتی ثبت  خانوارمهر ماه  فرصت دارند اطالعات  24خانوارها تا 

 و کم هزینه ترین روش ترینآساناتخاذ شده در این دوره از سرشماری را  روشرئیس سازمان برنامه و بودجه استان 

 24از بوده و  حضورینفوس و مسکن بصورت : مرحله دوم سرشماری دانستند و افزودندعات خانوارها برای ثبت اطال

ثبت با مراجعه به درب منازل مردم نسبت به  ماموران سرشماریتا  خواهد آوردفراهم ی مهر ماه به مدت یک ماه فرصت

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان  نمایند.اقدام ( از طریق تبلت که قطعا محرمانه خواهد ماند  خانوار)اطالعات 

خود به تصمیم دولت مبنی بر پرداخت مطالبات قانونی بانکها، مطالبات پیمانکاران از جمله صدا و سیما، فرهنگیان، 

شهرداریها،.... و همچنین پرداخت بدهی دولت بابت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از طریق اسناد خزانه اشاره و 

  در این خصوص ارائه نمودند.توضیحاتی 

http://www.sarshomari95.ir/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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درادامه جلسه مدیران محترم اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری و حمل و نقل پایانه ها در خصوص ✳     

پروژه عمرانی، ساختمانها و  85نفر پرسنل،  310تفکیک وظایف راهداری از اداره کل راه وشهرسازی و انتقال آن )بهمراه 

  راهداری( به اداره کل راهداری وحمل ونقل پایانه ها توضیحاتی ارائه نمودند.تجهیزات 

در ادامه آقای دکتر خدابخش استاندار محترم، با عرض خیر مقدم و تبریک والدت امام هادی علی النقی)ع( و اعیاد  ✳ 

د: اکنون روشهای تامین مالی قربان و غدیر خم حضور اعضای محترم شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اظهار داشتن

برای پرداخت بدهی های دولت متفاوت از دوره های قبل می باشد. یکی از این روشها، پرداخت از طریق اسناد خزانه )که 

در فرابورس نیز معامله می شود( می باشد که بایستی دستگاههای اجرایی و پیمانکاران محترم با این شیوه پرداخت آشنا 

 فرصت طالیی بدست آمده برای اخذ مطالبات خود از دولت، حداکثر استفاده را نمایند.بوده و از این 

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 

گیری ی اصلی در تصمیمی را پایهاطالعات دقیق، متمرکز و علم آمار و ،95اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن سال 

نهادها، دستگاههای ی و با تأکید بر اهمیت طرح سرشماری عمومی، خاطرنشان کردند: همهدانستند کارآمد برای کشور 

نموده و با این کار دولت را در امر  طور جدی در این طرح مهم مشارکتمردم عزیز باید بهاجرایی، رسانه ها و... همچنین 

 ی صحیح و علمی یاری نمایند . برنامه ریز

همچنین در ادامه جلسه آقای دکتر خدابخش استاندار محترم با اشاره به روشهای معمول برای تعیین محدوده مناطق آزاد  

تجاری، نحوه تعیین محدوده منطقه آزاد اردبیل در کارگروههای ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان را تشریح و 

ای برنامه ریزی و توسعه استان نیز در این خصوص نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نموده و در پایان اعضای محترم شور

 جلسه مواردی به شرح ذیل مصوب گردید.

 

  مصوبات جلسه :

مقررگردید کلیه وظایف، اعتبارات هزینه ای و همچنین اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مربوط به حوزه راهداری) به  -1

همراه پرسنل، ساختمانها، تجهیزات و ماشین آالت مربوطه( از اداره کل راه و شهرسازی استان تفکیک و به اداره کل 

 راهداری و حمل ونقل پایانه های استان انتقال یابد.

مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری اردبیل مطرح و پس -2

  از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت.

 

 غائبین جلسه :

 نماینده محترم مردم شهرستان مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی  -1
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 نماینده محترم مردم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسالمی -2

 فرمانده محترم سپاه استان -3

 عات استان مدیر کل محترم اطال -4
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 ریاست جمهوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

 

 اردبیـل استـان تـوسعه و ریـزی برنـامه شـورای صـورتجلسه

 تاریخ :

 

 شماره :

 محل برگزاری جلسه سال جاری شماره جلسه در ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالن شیخ صفی استانداری 8    استاندار 22/08/1395   842187

  دستور جلسه:

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -1

   1395گزارش دستگاه های اجرایی در خصوص میزان اعتبار جذب شده طرح های ملی در سال  -2

 استان توسعه و یزیر برنامه یشورا لیذ یها کارگروه مصوبات یبررس -3

 موارد سایر -4

 متن مذاکرات : 

با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با  29/08/1395صبح روز شنبه مورخ  30/10جلسه راس ساعت 

 تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید. 

ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان ضمن عرض خیر مقدم و تسلیت اربعین سید و  در ✳

ساالر شهیدان، آقا اباعبداهلل الحسین)ع( حضور اعضای محترم شورای برنامه ریزی و توسعه استان، دستورات جلسه را قرائت 

با اشاره به مصوبات هیئت محترم وزیران در تاریخ  ه استاننمودند.  دبیر محترم شورای برنامه ریزی و توسع

توسط جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول  29/07/1395مورخ  92670/53571)که طی مکاتبه شماره 25/07/1395

می محترم رئیس جمهور ابالغ گردیده(، اظهار داشتند: به منظور رعایت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومی دولت، تما

دستگاه های اجرایی استان باید ضمن رعایت مفاد مصوبه مذکور در تنظیم و مبادله موافقت نامه ها و تفاهم ها و هزینه کرد 

اعتبارات، با اتخاذ راهکارهای الزم برای صرفه جویی در سایر هزینه های جاری و متفرقه، از ایجاد هر گونه تعهد مازاد بر 

 نمایند. تخصیص های ابالغی جداً اجتناب

درادامه جلسه مدیران محترم اداره کل راه و شهرسازی و شرکت شهرکهای صنعتی استان، به ترتیب توضیحاتی در ✳ 

خصوص مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و ایجاد دو شهرک صنعتی خصوصی)شرکت پتروشیمی 

ائه نمودند. همچنین تعدادی از دستگاه های اجرایی استان اردبیل و شرکت حدید مبتکران( و ناحیه صنعتی شهر هشتجین ار

 را گزارش نمودند. 1395مطابق دستور جلسه، عملکرد دستگاه در خصوص جذب اعتبار طرح های ملی عام در سال 

در ادامه آقای دکتر خدابخش استاندار محترم ضمن آرزوی قبولی عزاداری مومنین در ایام محرم و صفر، اظهار داشتند: ✳

های کمتر توسعه یافته و منابع مضاعفی در اختیار استانهستیم، زیرا با تشکیل آن ها تشکیل صندوق توسعه استان پیگیر

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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) که رویکرد تأمین منابع مالی با آموزش روش های نویناز مدیران استانی خواست  وی همچنین ه خواهد شد.محروم گذاشت

رئیس شورای برنامه ریزی و  تسریع نمایند.های فنی و اعتباری اعتبارات ملی و کمکاین دولت می باشد(، در جذب بیشتر 

توسعه استان یکی از شیوه های تامین منابع مالی را ورود بازار بورس کاال به خرید محصوالت تولیدی استان دانست و اعالم 

 تولید در استان را شاهد خواهیم بود.    داشت: با خرید تضمینی محصوالت تولیدی استان توسط بازار بورس کاال، رونق

در ادامه آقای دکتر پورحسین نماینده محترم مردم شهرستان های پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسالمی با  ✳

اشاره به وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ظرفیت های مجمع نمایندگان استان )که حاصل همدلی و همکاری 

بین آنها می باشد( را درتحقق این وظایف باال دانسته و از مدیران دستگاه های اجرایی خواست از این ظرفیت ها صمیمانه 

 نهایت استفاده را برده و در حل معضل بیکاری استان بکوشند. 

 در پایان جلسه مواردی به شرح ذیل مصوب گردید.

  مصوبات جلسه :

مقررگردید سایر دستگاه های اجرایی در جلسات بعدی میزان اعتبار جذب شده طرح های ملی عام و خاص خود در  -1

 را گزارش نمایند.  1395سال 

شرکت شهرک های صنعتی  09/08/1395مورخ  8103/95شماره ، 03/07/1395مورخ  6814/95نامه های شماره -2

    آراء مورد تایید قرار گرفت.    استان مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت

اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص مصوبات کارگروه  25/08/1395ص  مورخ /40432/95نامه شماره -3

 تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت. 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در خصوص  26/08/1395مورخ   976/2/4/95نامه شماره -4

مصوبات کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد 

  .تایید قرار گرفت

 غائبین جلسه :
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 ریاست جمهوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

 

 اردبیـل استـان تـوسعه و ریـزی برنـامه شـورای صـورتجلسه

 تاریخ :

 

 شماره :

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه در سال جاری ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالن شیخ صفی استانداری 9    استاندار 25/11/1395   1033581

  دستور جلسه:

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -1

گزارش بخش کشاورزی برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان توسط رئیس محترم سازمان جهاد  -2

 کشاورزی استان

 ارائه گزارش طرح جامع شهر خلخال توسط مشاور طرح -3

 استان توسعه و یزیر برنامه یشورا لیذ یها کارگروه مصوبات یبررس -4

  موارد سایر -5

 متن مذاکرات : 

با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت  30/11/1395صبح روز شنبه مورخ  11جلسه در ساعت 

 آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید. 

ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان ضمن عرض خیر مقدم و تسلیت ایام فاطمیه  در ✳

 حضور اعضای محترم شورای برنامه ریزی و توسعه استان، دستورات جلسه را قرائت نمودند. 

اعضای محترم شورا نیز پس از  درادامه جلسه، مشاور محترم طرح جامع شهر خلخال به تشریح کامل طرح پرداختند و✳ 

تحلیل نقاط قوت و ضعف طرح، به منظور رفع نواقص طرح، خواستار بررسی مجدد طرح در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی 

 و شهرسازی شدند.

گزارش بخش کشاورزی برنامه ششم توسعه  رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به تشریح مطابق دستور جلسه،✳

 ،اجتماعی و فرهنگی استان پرداختند. اقتصادی

همچنین در ادامه آقای دکتر خدابخش استاندار محترم ضمن تبیین اولویتهای استان در برنامه ششم توسعه اقتصادی،  ✳

اجتماعی و فرهنگی خواستار توجه دستگاههای اجرایی استان به برنامه هایی با محوریت برنامه های دانش بنیان شدند. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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برنامه ریزی و توسعه استان در جریان بررسی برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن حفظ برنامه  رئیس شورای

های جاری دستگاه، خواستار غنی سازی برنامه های ششم توسعه استان در بخش کشاورزی از طریق پرداختن به 

محصوالت جدید کشاورزی با راندمان باال در استان فعالیتهای جدید و تحول ساز مانند ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی، تولید 

 در پایان جلسه مواردی به شرح ذیل مصوب گردید.از قبیل پسته، زعفران، بادام زمینی و... شدند. 

 مصوبات جلسه :

مقرر گردید به منظور رفع نواقص، طرح جامع شهر خلخال مجددا در کارگروه تخصصی زیربنایی و شهرسازی مطرح  -1

 گردد. 

مقرر گردید شاخصهای سازمان جهاد کشاورزی استان در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد  -2

بازنگری قرار گرفته و شاخصهایی برای فعالیتهای جدید که تحول اساسی در استان ایجاد نماید، تدوین و در برنامه 

 لحاظ گردد.

جشنواره و فن بازار  "م و فناوری استان در خصوص برگزاری پارک عل 20/11/1395الف/پ مورخ /5288نامه شماره  -3

مطرح و پس از بحث و بررسی)به شرط تامین منابع مالی توسط پارک علم و فناوری استان( با اکثریت آراء  "ساواالن

 مورد تایید قرار گرفت. 

مصوبات کارگروه تخصصی اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص  24/11/1395ص  مورخ /48743/95نامه شماره 

 امور زیربنایی و شهرسازی مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مورد تایید قرار گرفت.

 غائبین جلسه :
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 ریاست جمهوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

 

 اردبیـل استـان تـوسعه و ریـزی برنـامه شـورای صـورتجلسه

 تاریخ :

 

 شماره :

 محل برگزاری جلسه شماره جلسه در سال جاری ریاست جلسه تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه

 سالن شیخ صفی استانداری 10    استاندار 21/12/1395   1088027

  دستور جلسه:

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -1

 توسط مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان 1395از وضعیت وصول درآمدهای استان در سال  ارائه گزارش -2

 استان توسعه و یزیر برنامه یشورا لیذ یها کارگروه مصوبات یبررس -3

 موارد سایر -4

 متن مذاکرات : 

با حضور اعضای جلسه به ریاست استاندار محترم و با تالوت  28/12/1395صبح روز شنبه مورخ  11جلسه در ساعت 

 آیاتی چند از کالم اهلل مجید شروع گردید. 

ابتدای جلسه آقای شایقی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان با تبریک والدت با سعادت دخت نبی اکرم  در ✳

حضرت فاطمه زهرا )س( و حلول سال نو، حضور اعضای محترم شورای برنامه ریزی و توسعه استان، عملکرد شورای برنامه 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ضمن تقدیر از تالش های را تشریح نمودند. دبیر  95ریزی و توسعه استان در سال 

اظهار داشتند : در  1395استاندار محترم در کمک به تامین کسری اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان در سال 

تگاه های اجرایی سایه همدلی و تالش تیم مدیریتی استان، امسال برای اولین بار، کلیه کسری های اعتبارات هزینه ای دس

، سایر و ... تامین اعتبار و پرداخت گردید. ایشان  "و"،  بند  94استان از قبیل : مطالبات بازنشستگان و ایثارگران در سال 

به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط  95همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال 

لکرد دبیرخانه اقصاد مقاومتی استان را تشریح و افتتاح و راه اندازی پروژه های بزرگ، اشتغال های مقام معظم رهبری، عم

در راستای  95جدید ایجاد شده و نیز تثبیت اشتغال های نیمه فعال در استان را از موفقیت های چشمگیر این ستاد در سال 

 حصول این موفقیت ها تالش نمودند، تقدیر و تشکر کردند. عمل به دستورات معظم له دانسته و از تمامی عزیزانی که در

 

جلسه گفتند: درآمدهای مصوب استان در  نیز در ادامه آقای دکتر مظفری مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان ✳

درصد برنامه مصوب  85میلیارد تومان یعنی  330از این مبلغ  95میلیارد تومان بوده که تا پایان اسفند ماه  377 1395سال 

محقق شده است. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اعتبارات عمرانی پرداخت شده به دستگاه های اجرایی از 

میلیارد تومان دودرصد نفت وگاز،  5/6میلیارد تومان اسناد خزانه،  42میلیارد تومان) 71محل اعتبارات استانی را تاکنون 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWh_HW0KjKAhVE6xQKHWLID90QjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/view/2011/apr/01/c1_1301638227.php/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AFQjCNF9bv-M-aKg74UtKU2D_lvMmrqRUQ&ust=1452837515037932
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میلیارد  1200را بیش از  95( و اعتبارات هزینه ای پرداخت شده به دستگاه های اجرایی در سال میلیارد تومان استانی 5/22

 تومان اعالم نمودند.       

درادامه جلسه، آقای عباسی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری، تسویه کامل ✳

ای اولین بار تاکنون اتفاق افتاده را از عملکرد موفق دولت تدبیر و امید دانسته مطالبات هزینه ای دستگاه های اجرایی که بر

و از کلیه دستگاه های اجرایی خواست، با مدیریت منابع نسبت به پرداخت بدهی های خود به دستگاه های خدمات رسان 

 اقدام نمایند.  

شهر در مجلس شورای اسالمی، ضمن تبریک  همچنین آقای دکتر ملکی نماینده محترم مردم شریف شهرستان مشکین✳

تسویه کامل مطالبات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان را خوشحال کننده دانسته و تیم مدیریتی استان  پیشاپیش سال نو،

در را شایسته تقدیر دانستند. ایشان همچنین با اشاره به مولفه های اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری، بهره وری 

مصرف منابع انرژی را یکی از مولفه های مهم دانسته و باال بودن سرانه مصرف انرژی در حوزه های مختلف را مغایر با 

فرهنگ و احکام اسالمی و دینی دانستند و از کلیه دستگاه های فرهنگی باالخص سازمان صدا و سیما خواستند در جهت 

 از منابع انرژی تالش نمایند.  فرهنگ سازی و باال بردن بهره وری در استفاده

در پایان جلسه آقای دکتر خدابخش استاندار محترم سال نو را پیشاپیش تبریک گفتند و از مدیران تالشگر استان که ✳

بکار گرفتند و همچنین از تمامی عزیزانی که در لحظات  95خالصانه تمام توان خود را برای توسعه و آبادانی استان در سال 

سال به دور از خانواده های محترمشان در اقصی نقاط استان، مشغول نگهبانی از مرزها و یا خدمات رسانی به  آخر تحویل

 هموطنانشان هستند، تقدیر و تشکر نمودند.

 مصوبات جلسه :

و کلیه مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان )به استثناء مصوبات کارگروه امور زیربنایی -1

با اکثریت آراء به تصویب  1395شهرسازی که کلیه مصوبات آن در طول سال بررسی شده( و کمیته تخصیص در سال 

 رسید.

توزیع کلیه اعتبارات ابالغی از تمامی منابع، ردیف ها و تبصره ها اعم از تملک دارائی های سرمایه ای، هزینه ای، -2

پروژه های تامین اعتبار شده از محل کلیه اعتبارات ابالغی به استان در اصالحیه های صورت گرفته در موافقتنامه ها و 

 به اتفاق آراء به تصویب رسید. 1395سال 

در خصوص اعتبارات خارج از شمول، پیشنهاد کمیته تخصیص استان با اکثریت آراء به تصویب اعضای شورا رسید و -3

 گاه های اجرایی استان ابالغ گردد. مقرر گردید توسط سازمان برنامه و بودجه استان به دست

مورخ   1129242در خصوص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای، به استناد ابالغیه شماره  -4

رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، پیشنهاد کمیته تخصیص برای اصالح اعتبار و تخصیص تملک 28/12/1395



46 

 

نه ای با لحاظ تخصیص صد در صد هزینه ای دستگاه های مشمول نظام بودجه استانی با دارائی های سرمایه ای و هزی

 اکثریت آراء به تصویب رسید.

 غائبین جلسه :

 نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسالمی -1

 رئیس کل محترم دادگستری استان -2

 ارشاد اسالمی استانمدیر کل محترم فرهنگ و  -3

 مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -4   

 مدیر کل محترم تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان -5
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 فصل دوم :

 کارگروههای تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان
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شورای برنامه ریزی و توسعه کارگروههای تخصصی ذیل عملکرد فصل دوم : 

 اردبیل استان

 : کارگروه تخصصی امور اقتصادی چهارمبخش 

 الف : ترکیب و وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی

 :شوندمی تعیین زیر شرح به اقتصادی امور تخصصی کارگروه اعضای  -الف-1

 (رییس) استاندار - الف

 (دبیر) استانداری اقتصادی امور هماهنگی دفتر مدیرکل - ب

  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان - ج

 کشاورزی جهاد مدیر کل -د

 دارایی و اقتصادی امور مدیر کل - هـ

 تجارت و معدن صنعت، مدیر کل – و

 شهرسازی و راه مدیر کل – ز

  گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیر کل – ح

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیر کل – ط

 (رأی حق بدون) استان طبیعی منابع مدیرکل - ی

 وزیر انتخاب به استان در نیرو وزیر نماینده - ک

 (رأی حق بدون) استان صنعتی شهرکهای شرکت مدیرعامل - ل

 (رأی حق بدون) استان گمرک کل مدیر - م

  بانکها هماهنگی شورای معرفی و انتخاب به استان بانکهای از یکی سرپرست - ن

 اتاق رییس و معادن و صنایع و بازرگانی اتاق رییس پیشنهاد به نظربصاح افراد یا استان برتر کارآفرینان از نفر دو - س
 کارگروه رییس تایید و استان تعاون
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 مدیر کل استاندارد -ع

 :شودمی تعیین زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی اقتصادی، امور تخصصی کارگروه وظایف -الف-2

 سرمایه بازار از مالی منابع تأمین و جذب - الف

 تولیدی واحدهای گردش در سرمایه و سرمایه جذب ترجیحی، هایسیاست - ب

 بانکی اعتبارات و تسهیالت اعطای اولویت درخصوص اظهارنظر و استان بانکی شبکه مصارف و منابع - ج

 اقتصادی مختلف بخشهای تولیدکنندگان از حمایت هایشیوه - د

 شورا به ماهه سه مقاطع در گزارش ارایه و استان در هایارانه کردن هدفمند قانون اجرای نحوه - -ه

 دامی و کشاورزی محصوالت ایبیمه پوشش و توسعه -و

 موجود موانع و مشکالت رفع و استان صادرات هایمشیخط تنظیم - ز

 ربطذی هایبخش هاینهاده و منابع از وریبهرهی ارتقا – ح

 هایسیاست راستای در مرزی هایبازارچه و اقتصادی ویژه تجاری، آزاد مناطق اجرایی و قانونی هایظرفیت از استفاده - ط
 استان توسعه

 استان در خارجی گذاریسرمایه جذب - ی

 استان گردشگری نسبی هایمزیت و هاقابلیت شناسایی - ک

 کشاورزی تبدیلی و تکمیلی روستایی، و دستی صنایع توسعه -ل

 استان در اساسی قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون اجرای - م

 

تخصصی امور اقتصادی کارگروه و صورتجلسه های تحلیل عملکرد، گزارش ساالنه -ب  

 45دستور جلسه و  12،  1395جلسه در سال  7با برگزاری  ( (3جدول شماره) مطابق) امور اقتصادیتخصصی  کارگروه -

 شده است. ییاجرا همه آنهامصوبه داشته است که 
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1395در سال امور اقتصادی تخصصی گزارش ساالنه عملکرد کارگروه ( : 3جدول شماره)

 مصوبات وضعیت وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

تعداد 

دستور 

 جلسه

تاریخ 

برگزاری 

 جلسات

 ردیف

 جلسه غایب اجرایی دستگاههای اسامی

تعداد حاضرین در 

 جلسه
 تعداد

مصوبات 

 اجرا

 نشده

 تعداد

 مصوبات

 اجرا

 شده

 تعداد

 مصوبات

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

کارگروه 

 در حاضر

 جلسه

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

 کارگروه

- 17 17 0 12 12 1 1395/01/25 1 

اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل ادراره  16 17 0 5 5 2 1395/03/01 2 

- 17 17 0 4 4 2 1395/04/30 3 

- 17 17 0 10 10 2 1395/06/01 4 

- 17 17 0 6 6 1 1395/06/16 5 

- 17 17 0 3 3 1 1395/09/03 6 

- 17 17 0 5 5 3 1395/09/17 7 

 جمع کل 12 45 45 0   
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 کارگروه امور اقتصادی استان اردبیل صـورتجلسه

 

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

 4 11 17 17 استاندار 1395/01/25 1

  دستور جلسه:

 برنامه ریزی و هماهنگی الزم برای خرید تضمینی گندم درسال جاری

 متن مذاکرات : 

درابتدای جلسه آقای عزیزی مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی و بین الملل استانداری و دبیر کارگروه ضمن تاکید بر 

با دبیرخانه و اعالم بموقع موضوعات قابل طرح در جلسه، در حوزه کشاورزی، صنعت، معدن همکاری بیشتر دستگاههای عضو  

در خرید تضمینی گندم خرید  94و توسعه تجارت اظهار امیدواری کردند با توجه به تجربیات سنوات گذشته مخصوصاً سال 

 سال جاری با حداقل مشکالت انجام شود.

 امسال و داشتند خوبی همکاری گندم خرید مدیریت در گذشته سال در اداری های تگاهدس استاندارمحترم دراین جلسه گفتند:

 از برخی الزحمه حق پرداخت در تعویق وی .باشند آماده جو و گندم خرید برای گذشته سال تجربه از استفاده با باید نیز

 .شد خواستار را آن پرداخت و خواند نادرست را استان گذشته سال مازاد گندم حامل رانندگان

 مراکز در امین ناظران حضور بر جلسه این در نیز اردبیل استانداری منابع توسعه و اقتصادی امور هماهنگی معاون عباسی، اقبال

 .کرد تاکید شده خریداری گندم رطوبت میزان دقیق کنترل منظور به سیلوها از برداری نمونه و غله مستقیم خرید

کشاورزی در رابطه با سطح زیرکشت کندم و جو و برآورد میزان تولید این دو محصول و مدیر در ادامه رییس سازمان جهاد 

بازرگانی دولتی و غله در رابطه با دستورالعمل خرید تضمینی گندم توضیحات الزم ارائه نمودند و پس از اظهارنظر سایر 

 اعضای جلسه مواردی به شرح زیر جمعبندی و مورد تصمیم گیری قرار گرفت.

  مصوبات جلسه :

مقررگردید اعضای کارگروه موضوعات قابل طرح درجلسه را درحوزه ی کشاورزی،صنعت،معدن،تجارت وخدمات به  -1

 موقع به دبیرخانه منعکس نمایند.

 بازرگانی دولتی  وخدمات غله شرکت و دبیری محترم فرمانداران ریاست به گندم تضمینی خرید کمیته مقرر شد جلسات -2

 .نمایند معمول الزم های و هماهنگی بینی و پیش در شهرستانهای تابعه تشکیل بصورت مستمر

 باهماهنگی استان خردادماه از شمال 20الی 15از  آب و هوایی شرایط به توجه با گندم تضمینی خرید شروع زمان -3

 .خواهد بود شهرستانهای مربوطه خریدگندم کمیته
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گندم شهرستانها مشخص و جهت اطالع  تضمینی های خرید کمیته مقرر شد تعداد و مشخصات مراکز خرید توسط  -4

 کشاورزان محترم اطالع رسانی شود.

همانند سال گذشته در رابطه با اخذ مجوز برای آهنگ حمل  دولتی بازرگانی وخدمات غله شرکت مقرر گردید مقرر   -5

 زم بعمل آورد.گندم مازاد به خارج از استان به میزان موردنیاز پیگیری و هماهنگی های ال

خرید  و مراکز گندم دهندگان تحویل بین سنجی ورطوبت افت محاسبه درمیزان نظر اختالف هرگونه بروز درصورت -6

 .خواهد بود معیار عمل جهادکشاورزی سازمان نماینده و نظرکارشناسی حکمیت

برای تحویل در مراکز  آلوده گندم استان( و یا غیرتولیدی مشاهده محموله های مشکوک ) گندم مقررگردید درصورت -7

به مراجع مربوطه  و مراتب را طی صورتجلسه با همکاری نیروی انتظامی محموله را توقیف مراکز خرید عوامل خرید،

 .منعکس نمایند

از  بازرگانی وخدمات غله شرکت ازطریق گذشته سال مازاد گندم حمل کرایه از بابت رانندگان مطالبات مقرگردید -8

 .گردد پیگیری فوریت قید به شرکت خلیج فارس

 استان مورد نیاز خرید گندم ناوگان درتأمین های استان همانند سال گذشته و پایانه و نقل حمل کل مقررگردید اداره -9

 .نماید خود تأکید جدی مجموعه به غیرواقع های و از صدور بارنامه اتخاذ الزم تمهیدات

 با اعزام نمایندگان خود به کلیه مراکز خرید نسبت به استانداردسازیاستاندارد و تحقیقات صنعتی  کل مقرر شد اداره -10

 .آورد الزم را بعمل فنی خرید اقدامات مراکز باسکول و سایرتجهیزات

 به موضوع و امنیت نظم برقراری جهت انتظامی مأمورین حضور و استقرار به نیاز مراکزخرید درصورت مقررگردید -11

 نظارت تحت مجاز ومراقبتی خدماتی های شرکت با قرارداد عقد جهت تا شهرستانها استعالم انتظامی مناطق فرماندهی

 شود اقدام پلیس

 و شهرستانها گندم تضمینی خرید کمیته صورتجلسات از ای نسخه دولتی بازرگانی خدمات و غله شرکت مقررگردید -12

 .نمایند گزارش استانداری الملل وبین اموراقتصادی هماهنگی دفتر به بموقع را( روزانه) گندم خرید گزارش

 

  غائبین جلسه :
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 کارگروه امور اقتصادی استان اردبیل صـورتجلسه

 

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

 2 6 16 17 استاندار 1395/03/01 2

  دستور جلسه:

 استان در یبرفک تب کنترل از استان یدامپزشک مدیرکل گزارش -1

 صنایع و بافت دست فرش یصنعت یها خوشه یریگ شکل از استان یصنعت یشهرکها شرکت مدیرعامل گزارش -2

 کیپالست

 متن مذاکرات : 

 جزو مختلف صنایع و کارها و کسب در خوشه یریگ شکل :داشتند اظهار محترم استاندار خدابخش دکتر یآقا

 یخوب شروع نقطه تواند یم استان در کیپالست صنایع و بافت دست فرش یها خوشهی انداز راه و است ضروریات

 ایفا یافته توسعه یکشورها یصنعت و یاقتصاد یاستهایدرس یبارز و یمحور نقش ،یا خوشه توسعه امروزه .باشد

 تیمسئول احساس خرد، کسب وکار اینک اند، داشته کالن اقتصاد بر یشتریب تمرکز گذشته یها رویکرد اگر .نمایدیم

ر یغ یها حمایت بر دیتاک ،یا شبکه ارتباطات بهبود متوسط، و کوچک یواحدها رقابت تیقابل افزایش به نسبت

 ارتقاء ،ینوآور و یرییادگ تقویت و یتوانمندساز بمنظور یهمکار و رقابت بیترک یارانه، پرداخت مقابل در میمستق

 مورد دانشگاه و دولت ها، خوشه یهمکار مثلث تقویت و بزرگ و کوچک یواحدها یسرمایه اجتماع و یهمکار سطح

 مواد هیته از دیتول مختلف یها تیمسوول تواند ینم فرد یک :افزودند ایشان .ردیگ یم قرار یشتریب توجه و دیتاک

 دکننده،یتول وزن و ردیبگ به خود یتخصص حالت ها تیفعال باید بلکه رد،یبگ برعهده یتنهای به را یبازاریاب تا هیاول

 ذیربط به عوامل همه انیم زین سود و شده رعایت سالم یاقتصاد چرخه یک در باید هیاول مواد کننده نیتام و فروشنده

 .شود توزیع مناسب صورت

 یهمکار از و نموده اعالم بخش رضایت را استان در یبرفک تب کنترل یگزارش استاندر یدامپزشک مدیرکل

  .نمودند تابعه تشکر یشهرستانها یفرمانداریها

 در یصنعت و کار و کسب خوشه 9 که کردند اشاره خود گزارش در زین استان یصنعت یشهرکها شرکت مدیرعامل

 و شده کار قبالً  یلبن صنایع خوشه تعداد این از و دارد شدن یاتیعمل تیقابل خوشه 3 که است شدهی شناسای استان

 استان در خوشه دو این عامل ادامه در .باشد یم اجرا دست در کیصنایع پالست و بافت دست فرش یها خوشه

 .گردید اتخاذ زیر شرح به یماتیپاسخ تصم و پرسش و الزم حاتیتوض از پس که نمودند ارائه را خود گزارش
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  مصوبات جلسه :

 نموده یرسان اطالع استان در یبرفک تب کنترل از با رابطه در را خود اقدامات استان یدامپزشک کل ادره گردید مقرر .1

 .نمایند اعالم یاستاندار الملل نیب و یاقتصاد امور یهماهنگ دفتر به زیرا ن خود اقدامات جهینت و

 و یاقتصاد امور یهماهنگ محترم معاون ریاست به بعد من یصنعت یها خوشه یاستان تهیکم جلسات گردید مقرر .2

 .گردد لیتشک منظم بصورت استان یصنعت یشهرکها شرکت مدیرعامل یریودب ی استتاندار منابع توسعه

 به که را استان در اتیلبن خوشه از یکامل گزارش استان یصنعت یشهرکها شرکت محترم مدیرعامل گردید مقرر .3

 .نمایند ارسال کارگروه رخانهیدب و محترم به استاندار است دهیرس اتمتام

 بتا همراه را خود لیتحل محصول این صادرات و یبازاریاب نحوه با رابطه در دستبافت فرش خوشه عامل گردید مقرر .4

 .نمایند ارسال کارگروه رخانهیدب به خوشه یاستان تهیکم درجلسات طرح یبرا راهکتار

 و یطراح یواحدها یریگ شکل امکان با رابطه در را خود شنهادیپ و لیتحل کیپالست صنایع خوشه عامل گردید مقرر

 ارسال کارگروه رخانهیدب به خوشه یاستان تهیکم جلسات در طرح جهت را استان در کیپالست باصنایع مرتبط یقالبساز

 .نمایند

  غائبین جلسه :

 بانک ملی -2ادراره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -1
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 کارگروه امور اقتصادی استان اردبیل صـورتجلسه

 

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

 3 4 17 17 استاندار 1395/04/30 3

  دستور جلسه:

 وزیران در مورد مدیریت یکپارچه زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصوالت لبنیتشریح مصوبه هیئت  .1

  بررسی وضعیت خرید تضمینی گندم و جو در استان -2

 

 متن مذاکرات : 

آقای عزیزی مدیرکل دفتر هماهنگی هماهنگی امور اقتصادی و دبیر کارگروه با اشاره به  مصوبه هیئت محترم وزیران در مورد 

یکپارچه زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصوالت لبنی این مصوبه را از جهات مختلف کامالً در راستای اقتصاد مدیریت 

 مقاومتی دانسته و بر استفاده از ظرفیت های آن برای ارتقای کمیت و کیفیت شیر و واحدهای لبنی در استان تاکید نمودند.

ارزش و اهمیت خوشه سازی در محیط های کسب و کار بویژه در صنعت  آقای دکتر خدابخش استاندار محترم ضمن تاکید به

شیر و لبنیات اظهارداشتند: بهتر است در لبنیات استان برند سازی شود و تولیدکنندگان محصوالت لبنی زیر مجموعه یک برند 

بازار خودداری شود. ایشان همچنین در به عنوان مثال مغانه به فعالیت خود ادامه بدهند و از تعدد برندها و کم اثر شدن آنها در 

رابطه با خرید گندم و جو از اقدامات انجام شده تشکر نموده گفتند: یکی از مشکالت اصلی در خرید امسال وجود گندم و جو 

 وارداتی در بازار و ارزان بودن قیمت محصول وارداتی در مقایسه با خرید تضمینی بود که در این خصوص الزم است تا اتمام

 خرید گندم و جو مراقبتهای الزم بعمل آید.

آقای عباسی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بابیان اینکه استان اردبیل بیشترین تولید و 

فیت به فروش گندم مرغوب را دارد از مسئولین مربوطه خواستندمراقبت نمایند تعدادی افراد سودجو با وارد کردن گندم بی کی

استان برای خوراک دام و طیور، کیفیت گندم تولیدی، زحمت های زارعان سخت کوش و تالش های مدیران متولی امر را به 

 زیرسئوال  نبرند.

  مصوبات جلسه :

مقرر گردید در اجرای دستورالعمل هیئت وزیران  در مورد مدیریت یکپارچه زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصوالت  -1

میته تخصصی با مسئولیت  معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری  و دبیری سازمان لبنی ک
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جهادکشاورزی عضویت سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ، شرکت شهرکهای 

مایندگان مراکز جمع آوری شیر ، کارخانجات تولید لبنیات صنعتی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق ، اتحادیه دامداران ، ن

و سایر دستگاهای مرتبط به منظور عملیاتی کردن این مصوبه و پیگیری برای شکل گیری سایر زنجیره ها و خوشه های 

 تولید در بخش کشاورزی اقدامات کارشناسی انجام داده و نتایج اقدامات را به دبیرخانه کارگروه عالم نمایند.

مقرر گردید  با عنایت به برخی مشکالت مطرح شده در رابطه با خرید گندم و جو ، جلسه کمیته خرید گندم استان  با  -2

مسئولیت  معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری  و دبیری شرکت غله ظرف یک هفته آینده 

 تشکیل و تصمیمات الزم اتخاذ گردد.

روز آینده به موازات  10شرکت غله با توجه به شرایط جوی حاکم بر شهرستانهای شمالی استان ، طی مقرر گردید   -3

خرید گندم در مرکز و جنوب استان نسبت به تخلیه انبارهای مراکز خرید شرکتهای تعاونی روستایی در محدوده شهرستان 

 پارس آباد اقدام نمایند.

زان و تولید مازاد بر نیاز آن در استان مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی در باتوجه به عدم خرید تضمینی جو از کشاور -4

 رابطه به اعمال سیاستهای کشت در شهرستانهای تابعه بیشتر تمرکز نماید.

 

  غائبین جلسه :
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 کارگروه امور اقتصادی استان اردبیل صـورتجلسه

 

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

اقتصادی کل مدیر 1395/06/01 4  17 17 3 3 

  دستور جلسه:

 تولیدشیرخام یکپارچه زنجیره بررسی-1

 ای جاده کنار های فروشی عسل ساماندهی-2

 متن مذاکرات : 

 بنامهیتصو به کارگروه ریدب درخصوص رانیوز اتیه93 و یاقتصاد امور یهماهنگ دفتر کل ریمد یزیعز یآقا

 دیتول در استان برجسته گاهیجا و یلبن محصوالت عرضه تا خام ریش دیتول رهیزنج کپارچهی تیریمد42214شماره

 و نمودند دیتاک نامه بیتصو در شده ینیب ینیب شیپ اعتبارات جذب و مذکور مصوبهی بندها یاجرا بر و اشاره رخامیش

 دیتول با رابطه در موجود مشکالت از یتوجه قابل بخش تواند  یم اتیبخش لبن در دیتول کپارچهی رهیزنج جادیا گفتند

 تعامل جادیا با را یلبن کارخانجات و یآور جمع یمشکالت واحدها نیهمچن و آن متیق بودن نییپا و استان خام ریش

 در استان موجود یلهایپتانس به اشاره بای دام داتیتول معاون یتکلو دکتر یآقا .دینما برطرف ها شبکه نیا نیب سازنده

 جذب مشکل حل ر راهکاریش دیتول کپارچهی رهیزنج لیتشک لزوم استان در متعدد یلبن عیصنا وجود ریش دیتول نهیزم

 انیپا ود.اعالم نمودند را آن مشکالت یریگیوپ رهیزنج لیتشک عوامل با را معاونت یهمکار یوآمادگ دانستند خام ریش

ودر  نمودند ارائه یتوضحات آن یها وحلقه رهیزنج لیتشک نحوه خصوص در سازمان دام امور ریمد یسعادت مهندس

 یوبررس ازبحث وپس اعالم را خود نظرات نقطه نیحاضر ها جاده کنار یها یفروش عسل یسامانده تیوضع نهیزم

 .دیگرد اتخاذ لیذ شرح به یماتیاعضاء تصم نظرات نقطه

  مصوبات جلسه :

 مراکز ، یلبن یواحدها صاحبان ای رانیمد با یاختصاص جلسه کی یکشاورز جهاد سازمان دعوت با دیگرد مقرر -1

 ع،یصنا ،یبازرگان اتاق ، یسنت یریش یها یگاودار ندگانینما ، یصنعت یریش یها یگاودار صاحبان ، ریشی آور جمع

 یشهرکها شرکت ، تجارت و نعدن صنعت، سازمان ، یاستاندار یاقتصاد دفتر رانیمد و استانی کشاورز و معادن

 عیرصنایمد و پرورش و آموزش کل اداره و یزیر وبرنامه تیریمد سازمان ،یورفاه اجتماع تعاون،کار اداره ، یصنعت

 .گردد برگزار بخش نیا فعاالن ینظرات تمام نقطه از استفاده منظور به یکشاورز

 یخصوص بخش و دولت یگفتگو یاستان یشورا جلسه در (1) بند به مربوط نظرات نقطه یجمعبند دیگرد مقرر  -2
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 .ردیقرارگ یبررس و مورد مطرح

 

 مهین و فعال ، راکد یها واحد و یلبن عیصنا یها تیظرف– رخامیش دیتول قیدق آمار یبعد جلسه در دیگرد مقرر  -3

 تجارت و معدن صنعت، سازمان و یکشاورز جهاد سازمان توسط جواز صدور مرجع براساس یآور جمع مراکزآمار  و فعال

 .گردد ارائه

 با آن تعامل نحوه و خوشه ازعملکرد یلبن خوشه ریمد و یصنعت یشهرکها شرکت یبعد جلسه در دیمقررگرد  -4

 .ندینما ارائه گزارش یلبن محصوالت عرضه تا خام ریش دیتول رهید زنجیجد مصوبه

 محصوالت عرضه تا خام ریش دیتول رهیزنج مصوبه یها تیظرف از یحداکثر و بموقع استفاده منظور به دیگرد مقرر  -5

 یکشاورز جهاد وزارت عهده به مصوبه نیا در که را یتعهدات یتمام استان یکشاورز جهاد سازمان ، در استان یلبن

 دینما اقدام آن نمودن یاتیعمل یبرا و یریگیاست پ شده گذاشته

 برند اعتبار از تیحما و یفرهنگ کار انجام یراستا در نمودند یآمادگ اعالم یکشاورز جهاد سازمان یعموم روابط  -6

 .دهد انجام استان یها جاده هیحاش در عسل فروش تیممنوع بر یمبن الزم یرسان اطالع ، عسل استان یدیتول

 سازمان یاراض امور ،یپزشک علوم ،دانشگاه ناجا رهور سی،پل یساز وشهر راه کل ادارات از کی هر دیمقررگرد  -7

 یقانون مجوز بدون عسل عرضه و استقرار از یریگ جلو به نسبت خود یقانون فیوظا چوب چهار دری کشاورز جهاد

 به آن وارجاع پرونده لیتشک به نسبت فروشندگان نیتمک عدم صورت ودر انجام اقدام الزم یربهداشتیغ مخصوصاً

 ندینما اقدام یحکومت راتیتعز

 در عسل فروشندگان ییشناسا به نسبت نیوسرع رین– لیاردب شهرستان یکشاورز جهاد تیریمد دیگرد مقرر  -8

 .ندینما اقدام آنها بودن دار زنبور ریوغ وزنبوردار بودن یبوم ریوغ یبوم لحاظ از جاده ها هیحاش

 مشخص یها محل در عسل زنبور بخش در گذاران هیسرما از تیحما جهت یآت یها سال یبرا دیگرد مقرر  -9

 .دیآ عمل به الزم یرسان واطالع یانداز راه عسل فروش یها غرفه یقیحق ها وافراد تشکل توسط

 وبدون متخلف زنبورداران یمعرف به نسبت نیسرع رین– لیاردب شهرستان یکشاورز جهاد تیریمد دیگرد مقرر -10

 .دیآ بعمل الزم اقدام ییقضا مراجع به ها جاده هیحاش در افتهیاستقرار مجوز

  غائبین جلسه :
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 کارگروه امور اقتصادی استان اردبیل صـورتجلسه

 

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

اموراقتصادی معاون 1395/06/16 5  17 17 1 2 

  دستور جلسه:

 ینیزم بیس محصوالت فروش و کاران نیزم بیس مشکالت یبررس-1

 

 متن مذاکرات : 

 تن 980000 آن دیتول زانیم برآورد و ینیزم بیس کشت سطح از یگزارش استان یکشاورز جهاد سازمان سیرئ ابتدا

 نیا دیتول مازاد مشکالت به باتوجه منابع وتوسعه یاقتصاد امور یهماهنگ معاونی عباس یآقا .نمودند ارائه استان

 الزم یآمادگ کردند درخواست مربوطه یازدستگاهها شده تمام متیق با سهیمقا در آن متیق بودن نییپا و محصول

 باشند. داشته ینیتضم دیخر یبرا

 ها سرکنسول و سفرا که ینشست به اشاره با کارگروه ریو دب یاقتصاد امور یهماهنگ دفتر رکلیمد یزیعز یآقا سپس

 و یجانشرقیآذربا ین استانهایمسئول با گرجستان و ارمنستان جان،یآذربا ه،یترک ه،یروس یکشورها در یاسالم یجمهور

فرصت  نیا از مربوطه نیمسئول است الزم داشت خواهند زیدرتبر وریشهر 27 و 26 یروزها در زنجان و لیاردب ، یغرب

 زین یکشاورز جهاد سازمان و ندینما استفاده مذکور یکشورها بازار در ینیزم بیس محصول شتریب صادرات امکان یبرا

 ند.ینما یساز فرهنگ مایس و صدا یهمکار با استان و کشور در محصول نیا سرانه مصرف بودن نییپا باتوجه

 ها،امور بانک به کشاورزان که یها یوبده کشاورزان منطقه بخش دهیعد مشکالت انیب با خصوص بخش ندگانینما

 .شدند مشکل حل وخواستار دیتاک کشاورزان وروز حال به مسئوالن یجد توجه ولزوم اشاره آب

  مصوبات جلسه :

 صادر مطالبات و یجار سال یبرا را ینیزم بیس یبرا یصادرات ارانهی موضوع یکشاورز جهاد سازمان شد مقرر -1

 .ندینما یریگیپ خود وزارتخانه از گذشته صادرات سال بابت از را کنندگان

 نیماش یانداز راه خصوص در استان یکشاورز جهاد سازمان یهمکار با ییروستا تعاون سازمان دیگرد مقر  -2

 .ندینما معمول الزم داتیتمه ینیزم بیس نگیسورتی برا شده یداریخر آالت

 استان منطقه آب شرکت شد مقر محصول نرفتن فروش بواسطه کاران ینیزم بیس ینگینقد مشکل به باتوجه  -3

 مساعدت و یهمکار پرداخت شیپ بدون کشاورزان از تعداد نیا یبعد کشت یبرا ص آبیتخص و قرارداد درخصوص
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 .ندینما

 ینیزم بیس ینیتضم دیخر یبرا ربطیذ یردستگاههایسا و دیخر مباشر بعنوان ییروستا یتعاون سازمان مقررشد  -4

 .نباشند مواجه یاحتمال مشکالت با ینیتضم دیخر یبرا ضرورت صورت در تا باشند داشتهی کاف و الزم یآمادگ

 بیس صادرات در فعال تجار یسامانده به نسبت استان یکشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاق شد مقرر  -5

 اقدام یاستان محصول اعتبار حفظ یبرا تیفیک در الزم یاستانداردها تیرعا و رقابت کاذب از زیپره منظور به ینیزم

 .دینما

 ینیزم بیس مصرف فرهنگ جیترو جهت در استان مرکز مایس و صدا یهمکار با یکشاورز جهاد سازمان مقررشد-6 

 .کنند یریگیپ و یزیر برنامه یآت یسالها یکشت برا یالگو در رییتغ

  غائبین جلسه :
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 کارگروه امور اقتصادی استان اردبیل صـورتجلسه

 

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 
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 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

 1 8 17 17 استاندار 1395/09/03 6

  دستور جلسه:

 تشکیل زنجیره تولید شیر و گوشت قرمز در استانبرای جهاد کشاورزی استان گزارش سازمان -1

 

 متن مذاکرات : 

با اشاره به ابالغ  کارگروه تخصصی امور اقتصادی استانآقای عزیزی مدیرکل دفتر هماهنگی اموراقتصادی و دبیر 

هیئت محترم وزیران در  30/3/95دستورالعمل تولید یکپارچه شیر و گوشت در آبانماه سال گذشته و مصوبه جلسه مورخه 

مورد مدیریت یکپارچه زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصوالت لبنی ، بخشی از اقدامات انجام شده در استان را تشریح 

 نمودند.

 دستورالعمل رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گزارش کاملی از اقدامات انجام شده درخصوصآقای مهندس سروی 

 نمودند و از دستگاه های مرتبط درخواست همکاری و کردند.و گوشت  ریش دیتول رهیزنج لیتشک

نند شرکت جناب آقای خدابخش استاندار محترم بر استفاده از تجربیات کشورهای موفق و واحدهای موفق کشوری هما

کاله در ایجاد زنجیره تولید تاکید نموده و اظهار داشتند کارهای سنتی تحول آفرین نیستند. برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر 

، خلق ثروت و ایجاد تحول در بخش کشاورزی باید دنبال دانش بنیان کردن فعالیت ها در این بخش بود و به صنعت بسته 

 بندی توجه ویژه کرد.

  جلسه : مصوبات

مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان نتیجه مطالعات و تحقیقات مربوط به خوشه لبنیات را به منظور پرهیز از  -1

 ی استان قرار دهد.سازمان جهاد کشاورز دوباره کاری در اختیار

 های رهیزنج اندازیاستقرار و راه  سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور ادامه فعالیت های مربوط به دیمقرر گرد -2

بصورت علمی وهدفمند  از شرکت های مشاور معتبر استفاده نموده و سازمان برنامه و و گوشت قرمز در استان  ریش دیتول

 بودجه نیز در رابطه با تامین منابع مالی مورد نیاز مساعدت نمایند.

 در وزیران محترم هیئت 30/3/95 مورخه جلسه مصوبه(  1) بند اجرای در استان کشاورزی جهاد سازمان گردید مقرر-3
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 آن منابع از استفاده نحوه و کشور شیر صنعت زنجیره توسعه از حمایت صندوق استانی شعبه تشکیل امکان با رابطه

 .نمایند اعالم کارگروه دبیرخانه به را نتیجه و معمول الزم های پیگیری

  غائبین جلسه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 

 

 

 

 

 کارگروه امور اقتصادی استان اردبیل صـورتجلسه
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 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 
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تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

 1 9 17 17 استاندار 1395/09/17 7

  دستور جلسه:

 بررسی اعتراض تولید کننده گان مبل استان به برگزاری بی رویه نمایشگاههای مبل در سطح استان  -1

 گزارش سازمان صنعت و معدن و تجارت از آخرین وضعیت مطالعات اکتشافی پهنه های معدنی استان  -2

 سرعین گزارش شرکت آب منطقه ای از علل تفاوت قیمت آب تخصیصی به واحد های آبدرمانی شهر-3     

 متن مذاکرات : 

آقای عزیزی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و دبیر کارگروه با اشاره به  اعتراض تولید کننده گان  مبل استان بر 

رعایت برنامه ساالنه تقویم نمایشگاهی استان تاکید داشتند ودر مورد چگونگی  محاسبه قیمت آب تخصیصی به واحدهای 

درصد ضریب افزایش برای واحدهای  50ساله شرکت آب منطقه ای با اعمال  5استان پیشنهاد داشتند آبدرمانی در سطح 

بخش خصوصی در مقایسه با واحدهای شبه خصوصی زمینه را  برای یکسان سازی نرخ آب بها و رقابت سالم و عدالت 

 اقتصادی فراهم نمایند.

زارشی  از اقدامات انجام شده از مطالعات اکتشافات  معدنی در معدن وتجارت استان گ،آقای عاملی رئیس سازمان صنعت 

در دو پهنه باغرو داغ و سبالن قره سو تا پایان  اکتشاف چهار پهنه معدنی استان ارائه نموده و اعالم کردند صدور پروانه

لتی می باشد نیازی به آذر ماه سال جاری پایان می یابد و در پهنه قزل اوزن نیز چون سرمایه گذار ایمیدرو است و دو

پروانه اکتشاف نخواهد بود و در پهنه نیر به  زرج آباد هم از استاندار محترم خواستند  در دومنطقه دیگر در حال انجام  می 

    باشد  

جناب آقای خدابخش استاندار محترم درخصوص برگزاری نمایشگاه مبل تاکید نمودند حتماً در برگزاری نمایشگاهها برنامه 

مطالعات اکتشافی در چهار پهنه های تقویم ساالنه نمایشگاهی که به تایید کارگروه می رسد رعایت شود. ایشان آغاز 

ری را از اقدامات مهم در حوزه سرمایه گذاری و در راستای توسعه معدنی استان توسط چهار شرکت معتبر سرمایه گذا

استان دانستند و اظهار امیدواری کردند با اتمام مراحل اکتشاف و شروع  بهره برداری در این پهنه ها شاهد راه اندازی 

 صنایع معدنی بیشتر در استان باشیم .
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  مصوبات جلسه :

ر گردید شرکت نمایشگاههای بین المللی اردبیل طبق روال گذشته تقویم در خصوص برگزاری نمایشگاه مبلمان مقر -1

ساالنه تقویم نمایشگاهی هر سال را تا اسفند ماه سال قبل به تایید کارگروه رسانده و ملزم به رعایت آن در طول 

ستان جلوگیری سال باشد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز از برگزاری هرنوع نمایشگاه متفرقه در مرکزا

  بعمل آورده و بر صدور مجوز در شهرستانهای تابعه نیز نظارت و کنترل داشته باشد.

قره سو و  –مقرر گردید با پیگیری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پروانه اکتشاف پهنه های معدنی سبالن  -2

 باغروداغ تا آخر آذر ماه سال جاری صادر شود

زرج آباد به  -مقرر گردید استاندار محترم در رابطه با تسریع در برگزاری کمسیون تایید گزارش پهنه معدنی نیر -3

معاون محترم امور معادن  منظور آماده شدن مقدمات کار برای صدور  پروانه اکتشاف با جناب آقای دکتر سرقینی 

 بعمل آورند.ی وزارت  صنعت، معدن و تجارت مذاکرات الزم معدن عیو صنا

درخصوص یکسان سازی قرارداد آب بهای مصرفی، واحدهای آبگرم معدنی سرعین به منظور ایجاد عدالت  -4

اقتصادی و فضای رقابتی یکسان با توجه به بعضی محدودیت های قانونی ، مقرر گردید کمیته ای متشکل از 

ت آب منطقه ای ، اداره کل میراث فرهنگی، ی، شرکالملل استاندار نیو ب یامور اقتصاد یدفتر هماهنگنمایندگان 

صنایع دستی و گردشگری ، فرمانداری سرعین و نمایندگان بخش خصوصی با لحاظ شاخص های مختلف ، 

 فرمولی را برای طرح و تصویب در جلسه آینده آماده و ارائه نمایند.

قه ای و اداره کل میراث فرهنگی، در راستای حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده مقرر گردید شرکت آب منط -5

استان در تخصیص آب برای سرمایه گذاری های جدید ، تامین کسری آب  واحدهای  یو گردشگر صنایع دستی 

 آبدرمانی موجود را در شهر سرعین در اولویت قرار دهند.

  غائبین جلسه :
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 زیر بنایی و شهرسازی: کارگروه تخصصی امور  پنجم بخش 

 امور زیر بنایی و شهرسازیالف : ترکیب و وظایف کارگروه تخصصی 

 :شوندمی تعیین زیر شرح به امور زیر بنایی و شهرسازی تخصصی کارگروه اعضای  -الف-1

 (رییس) استانداری عمرانی امور هماهنگی معاون - الف

 (دبیر) شهرسازی و راه مدیر کل – ب

 استانریزی رییس سازمان مدیریت و برنامه -ج

 استان بحران مدیریت مدیرکل - د

 کشاورزی جهاد مدیرکل - -ه

  تجارت و معدن صنعت، مدیر کل – و

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق  -ز

 مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطالعات  -ح

  اسالمی انقالب مسکن بنیاد مدیرکل - ط

  زیستمحیط حفاظت مدیرکل - ی

 استان شهرداران انتخاب به شهرداران از یکی - ک

 استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیر کل – ل

 استان گاز شرکت مدیرعامل - م

 استان امالک و اسناد ثبت مدیرکل - ن

 نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر -س

 مدیر کل نوسازی مدارس استان -ع
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 های نفتی استانپخش فرآوردهمدیرعامل شرکت  -ف

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان -ص

 مدیر کل استاندارد استان -ق

 ای استانمدیرعامل شرکت آب منطقه -ر

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان -ش

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان -ت

 زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ، امور زیر بنایی و شهرسازی تخصصی کارگروه وظایف -الف-2

 :شودمی تعیین

 مرمت و نوسازی بهسازی، هایطرح ای،ناحیه جامع هایطرح شهری، هایمجموعه شهری، عمران توسعه هایطرح -الف

 معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون( 5) ماده کمیسیون وظایف استثنای به استان فرسوده و قدیمی بافتهای

 .ایران

 و قانونی محدوده از خارج در تأسیسات و بنا احداث و اراضی از استفاده به مربوط نامهآیین اجرای با مرتبط وظایف - ب

 شهرها حریم

 روستایی و( شهری طراحی) شهری فضاهای هایطرح شهرها، جامع و هادی هایطرح - ج

 استان در انرژی مصرف سازیبهینه هایبرنامه - د

 در ایمنی افزایش و وریبهره ارتقای و مسافر و کاال حمل بر نظارت و کنترل استان، نقل و حمل توسعه هایبرنامه - -ه

 نقل و حمل مختلف هایفعالیت

 نفتی هایفرآورده و برق آب، طبیعی، گاز زمینه در انتقال هایسیستم توسعه - و

 استان در تاریخی و فرهنگی ارزش با فضاهای و بناها از محافظت - ز

 استان در غیرعامل پدافند هایطرح - ح

 استان مسکن کیفی و کمی توسعه هایبرنامه - ط
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 گ عمرانیبزر هایپروژه و روستایی هایسکونتگاه و فضاها ساماندهی - ی

 

زیر بنایی و شهرسازیکارگروه تخصصی امور  و صورتجلسه های تحلیل عملکرد، گزارش ساالنه -ب  

 100،  1395جلسه در سال  17با برگزاری (  (4جدول شماره) مطابق) زیر بنایی و شهرسازیکارگروه تخصصی امور  -

 شده است. ییاجرا همه آنهامصوبه داشته است که  85دستور جلسه و 

 

 



68 

 

 1395 سال در زیر بنایی و شهرسازی امور تخصصی کارگروه عملکرد ساالنه گزارش( : 4)شماره جدول

 مصوبات وضعیت وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

تعداد 

دستور 

 جلسه

تاریخ 

برگزاری 

 جلسات

 ردیف

 جلسه غایب اجرایی دستگاههای اسامی

تعداد حاضرین در 

 جلسه
 تعداد

مصوبات 

 اجرا

 نشده

 تعداد

 مصوبات

 اجرا

 شده

 تعداد

 مصوبات

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

کارگروه 

 در حاضر

 جلسه

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

 کارگروه

 1 31/01/1395 3 3 3 0 22 19 میراث فرهنگی -ثبت اسناد وامالک  -مدیریت و برنامه ریزی

 2 06/03/1395 4 3 3 0 22 20 محیط زیست - مدیریت و برنامه ریزی
آب وفاضالب  -استاندارد -نوسازی مدارس -وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح-توزیع برق

 شهری
17 22 0 10 10 11 04/05/1395 3 

 4 25/06/1395 1 1 1 0 22 18 دانشگاه علوم پزشکی -وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح -توزیع برق -صنعت ،معدن وتجارت 

وزارت دفاع -میراث فرهنگی  -محیط زیست  -بنیاد مسکن  -توزیع برق -مدیریت بحران 
 وپشتیبانی نیروهای مسلح

16 22 0 6 6 6 04/07/1395 5 

-بنیاد مسکن -وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح-ارتباطات  وفناوری اطالعات  -توزیع برق
 دانشگاه علوم پزشکی 

17 22 0 4 4 4 13/07/1395 6 

وزارت دفاع وپشتیبانی -ارتباطات  وفناوری اطالعات  -مدیریت بحران - برنامه ریزیمدیریت و 
 دانشگاه علوم پزشکی -پخش فرآورده های نفتی -نوسازی مدارس  -نیروهای مسلح

15 22 0 2 2 6 13/09/1395 7 

 8 11/10/1395 3 2 2 0 22 20 توزیع برق -صنعت ،معدن وتجارت 
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وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای -شهرداری -ارتباطات وفناوری  -توزیع برق -مدیریت بحران 
 آب وفاضالب روستایی -مسلح

16 22 0 1 1 1 15/10/1395 
9 

 -دانشگاه علوم پزشکی -محیط زیست-توزیع برق -صنعت ،معدن وتجارت - مدیریت و برنامه ریزی
 روستاییشرکت آب وفاضالب  -شرکت آب وفاضالب شهری -شرکت آب منطقه ای 

14 22 0 7 7 7 17/11/1395 10 

 11 06/03/1395 3 3 3 0 20 17 ( مدیریت و برنامه ریزی -مدیریت بحران استانداری -سرعین)حفاظت محیط زیست 

مدیریت بحران -نماینده وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح- مدیریت و برنامه ریزی سرعین)
 اطالعات(مدیرکل ارتباطات و فنآوری -استانداری

16 20 0 26 26 34 25/07/1395 12 

مدیر کل ثبت اسناد و امالک -نمین)مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان
 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان(  - مدیریت و برنامه ریزی  -استان

16 20 0 1 1 1 06/03/1395 13 

مدیرکل مدیریت بحران -  مدیریت و برنامه ریزی- نمین)مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
 نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(   -مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات -استان

15 20 0 3 3 3 25/07/1395 14 

مدیرکل میراث -رئیس سازمان صنعت و معدن وتجارت -نمین)مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
 دستی و گردشگری استان(فرهنگی صنایع 

17 20 0 8 8 8 11/10/1395 15 

 -مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان-نیر)مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان
 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ( -برنامه و بودجه

16 20 0 3 3 3 06/03/1395 16 

 -مدیرکل مدیریت بحران استان– مدیریت و برنامه ریزی –نیر)مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
 نماینده وزارت دفاع وپشتیبانی نیروی های مسلح( -ارتباطات وفناوری اطالعات

15 20 0 2 2 2 25/07/1395 17 

 جمع کل 100 85 85 0   
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 امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیلکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  31/01/1395 1
 عمرانی استاندار

   22                         19                       -                     19 - - 

  دستور جلسه:

 بررسی و تصویب پرونده های ارجاعی به دبیرخانه  جهت احداث در خارج از محدوده و حریم شهرها -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده3بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

احداث واحدهای تولیدی مرتبط کشاورزی و صنعتی گردشگری پرونده متقاضیان  3بررسی و تعیین کاربری برای تعداد  -

  و.....در خارج از محدوده و حریم شهرهای استان که با کلیه پرونده های ارجاعی موافقت شد.

 

  غائبین جلسه :

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری –امالک  ثبت اسناد و– مدیریت و برنامه ریزی
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 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیل صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  1395/03/06 2

 عمرانی استاندار

22 20 - - 

  جلسه:دستور 

 حریم شهرها محدوده و خارج از تصویب پرونده های ارجاعی به دبیرخانه  جهت احداث در بررسی و -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 4بررسی تعداد  -

 

  مصوبات جلسه :

پرونده متقاضیان احداث واحدهای تولیدی مرتبط کشاورزی و صنعتی گردشگری  4بررسی و تعیین کاربری برای تعداد  -

پرونده موافقت و یک پرونده مخالفت به دلیل عدم  3تعداد   با و.....در خارج از محدوده و حریم شهرهای استان که

  استقرار طرح در شهرک صنعتی می باشد.

 

  غائبین جلسه :

 محیط زیست – مدیریت و برنامه ریزی
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 اردبیلکارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  1395/05/04 3

 عمرانی استاندار

22 17 - - 

  دستور جلسه:

 دبیرخانه  جهت احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرهابررسی وتصویب پرونده های ارجاعی به  -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده11ررسی تعدادب -

 

  مصوبات جلسه :

پرونده متقاضیان احداث واحدهای تولیدی مرتبط کشاورزی و صنعتی گردشگری 11بررسی و تعیین کاربری برای تعداد -

پرونده موافقت و یک پرونده طرح در جلسه آتی  10تعداد و.....در خارج از محدوده و حریم شهرهای استان که دارای 

  .می باشد

  غائبین جلسه :

 شهري وفاضالب آب -استاندارد -مدارس نوسازي -مسلح نيروهاي وپشتيباني دفاع وزارت-برق توزيع
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 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیل صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  25/06/1395 4
 عمرانی استاندار

22 18 1 - 

  دستور جلسه:

 حریم شهرها محدوده و خارج از جهت احداث دربه دبیرخانه تصویب پرونده های ارجاعی  بررسی و -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 1 بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

صنعتی اردبیل در –باتوجه به مصوبات هیات محترم وزیران ورئیس شورای اسالمی باکلیات محدوده منطقه آزاد تجاری  -

   محدوده شهرستانهای پارس اباد ،بیله سوار وگرمی موافقت بعمل آمد.

 

  :غائبین جلسه 

 دانشگاه علومپزشکی -وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – توزیع نیروی برق– صنعت، معدن و تجارت

 

 

 

 

 

 

 

 

  



74 

 

 

 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیل صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  04/07/1395 5
 عمرانی استاندار

22 16 - - 

  دستور جلسه:

 بررسی وتصویب پرونده های ارجاعی به دبیرخانه  جهت احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرها -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 6 بررسی تعداد -

 

  جلسه :مصوبات 

پرونده متقاضيان احداث واحدهاي توليدي مرتبط كشاورزي وصنعتي 6بررسي وتعيين كاربري براي تعداد -

  .پرونده موافقت مي باشد 6گردشگري و.....درخارج ازمحدوده وحريم شهرهاي استان كه داراي تعداد 

 

  غائبین جلسه :

 وزارت– ،صنايع دستي وگردشگري فرهنگي ميراث – محيطزيست - بنيادمسكن - برق توزيع– بحران مديريت

 مسلح نيروهاي وپشتيباني دفاع

 

 

 

 

 

 

 

  



75 

 

 

 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیل صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  13/07/1395 6
 عمرانی استاندار

22 17 2 - 

  دستور جلسه:

 بررسی وتصویب پرونده های ارجاعی به دبیرخانه  جهت احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرها -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 4 بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

پرونده متقاضیان احداث واحدهای تولیدی مرتبط کشاورزی و صنعتی گردشگری 4برای تعدادبررسی و تعیین کاربری  -

  .پرونده موافقت می باشد 4و.....در خارج از محدوده و حریم شهرهای استان که دارای تعداد 

 

  غائبین جلسه :

 دانشگاه علوم پزشکی– مسکن بنیاد-پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت دفاع و– فناوری اطالعات ارتباطات و -توزیع برق

 

 

 

 

 

 

 

  



76 

 

 

 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیل صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  13/09/1395 7
 عمرانی استاندار

22 15 1 - 

  دستور جلسه:

 بررسی وتصویب پرونده های ارجاعی به دبیرخانه  جهت احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرها -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 6بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

تولیدی مرتبط کشاورزی وصنعتی گردشگری پرونده متقاضیان احداث واحدهای 6بررسی وتعیین کاربری برای تعداد -

پرونده طرح در جلسه آتی به دلیل  4پرونده موافقت  و2و.....درخارج ازمحدوده وحریم شهرهای استان که دارای تعداد 

 .لحاظ مشکل تامین آب می باشد

  غائبین جلسه :

 -پشتیبانی نیروهای مسلح و دفاعوزارت – ارتباطات وفناوری اطالعات – مدیریت بحران– مدیریت و برنامه ریزی

 دانشگاه علوم پزشکی– پخش فرآوردههای نفتی– نوسازی مدارس

 

 

 

 

 

 

 

  



77 

 

 

 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیل صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

غیر عضو تعداد حاضرین 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  11/10/1395 8
 عمرانی استاندار

22 20 - - 

  دستور جلسه:

 بررسی وتصویب پرونده های ارجاعی به دبیرخانه  جهت احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرها -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 3 بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

پرونده متقاضیان احداث واحدهای تولیدی مرتبط کشاورزی و صنعتی گردشگری 3تعیین کاربری برای تعدادبررسی و  -

پرونده طرح در جلسه آتی  به  1پرونده موافقت  و2و.....در خارج از محدوده و حریم شهرهای استان که دارای تعداد 

  دلیل لحاظ مشکل تامین آب می باشد.

 

  غائبین جلسه :

 توزیع برق– تجارت معدن و صنعت،

 

 

 

 

 

 

  



78 

 

 

 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیل صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  15/10/1395 9
 عمرانی استاندار

22 16 - - 

  دستور جلسه:

 بررسی وتصویب پرونده های ارجاعی به دبیرخانه  جهت احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرها -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 1 بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

گازی در خارج از محدوده و حریم شهرهای پرونده متقاضی احداث واحد نیروگاه  1بررسی و تعیین کاربری برای تعداد -

   .پرونده موافقت می باشد1استان که دارای تعداد 

 

  غائبین جلسه :

آب و فاضالب  -وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح– شهرداری- ارتباطات و فناوری – توزیع برق– مدیریت بحران

 روستایی

 

 

 

 

 

  



79 

 

 

 زیربنایی و شهرسازی استان اردبیلکارگروه تخصصی امور  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  17/11/1395 10
 عمرانی استاندار

22 14 3 - 

  دستور جلسه:

 پرونده های ارجاعی به دبیرخانه  جهت احداث درخارج ازمحدوده وحریم شهرهابررسی وتصویب  -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 7 بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

صنعتی گردشگری  پرونده متقاضیان احداث واحدهای تولیدی مرتبط کشاورزی و7تعیین کاربری برای تعداد بررسی و

  باشد.پرونده موافقت  می  7شهرهای استان که دارای تعداد حریم  محدوده و خارج از و.....در

 

  غائبین جلسه :

 شرکت آب منطقه ای – دانشگاه علوم پزشکی-محیط زیست– توزیع برق– صنعت، معدن و تجارت- مدیریت و برنامه ریزی

 شرکت آب و فاضالب روستایی – شرکت آب و فاضالب شهری–

 

 

 

 

 

  



80 

 

 

 امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیلکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  06/03/1395 11
 عمرانی استاندار

20 17 - - 

  دستور جلسه:

 پرونده های ارجاعی از شهرداری سرعینبررسی  -

  

 متن مذاکرات : 

 پرونده 3 بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

 . پرونده مورد بررسی و موافقت قرارگرفت 3تعداد 

 

  غائبین جلسه :

  مدیریت بحران استانداری - حفاظت محیط زیست- مدیریت و برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

  



81 

 

 

 امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیلکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  25/07/1395 12
 عمرانی استاندار

20 16 1 - 

  دستور جلسه:

 پرونده های ارجاعی از شهرداری سرعینبررسی  -

  

 متن مذاکرات : 

 پرونده 34 بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

پرونده  2پرونده مخالفت،و 6پرونده موافقت، 24پرونده مورد بررسي وتصويب قرارگرفت. كه از ميان آنها  34تعداد 

يف خواهد نيزدر قالب طرح تفصيلي تعيين تكلپرونده  2مقررگرديد مطابق ضوابط ومقررات احداث بنا اقدام گردد و

 شد

 

  غائبین جلسه :

ارتباطات و فن آوری  -مدیریت بحران استانداری -وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح - مدیریت و برنامه ریزی

  اطالعات

 

 

 

 

 

  



82 

 

 

 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیل صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  06/03/1395 13
 عمرانی استاندار

20 16 1 - 

  دستور جلسه:

 نمینبررسی پرونده های ارجاعی از شهرداری  -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 1 بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

 پرونده مورد بررسی و تصویب قرارگرفت.  1تعداد 

 

  غائبین جلسه :

مدیر  -برنامه و بودجه  -مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان-مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان

  کل حفاظت محیط زیست استان

 

 

 

 

 

  



83 

 

 

 تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیل کارگروه صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  25/07/1395 14
 عمرانی استاندار

20 15 1 - 

  دستور جلسه:

 نمینبررسی پرونده های ارجاعی از شهرداری  -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 3 بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

 . پرونده مورد بررسی و موافقت قرارگرفت 3تعداد 

 

  غائبین جلسه :

 ومدیرکل ارتباطات  -مدیرکل مدیریت بحران استان- -برنامه و بودجهسازمان – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق

 پشتیبانی نیروهای مسلح   نماینده وزارت دفاع و -فناوری اطالعات

 

 

 

 

 

 

 

  



84 

 

 

 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیل صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  11/10/1395 15
 عمرانی استاندار

20 17 - - 

  دستور جلسه:

 نمینبررسی پرونده های ارجاعی از شهرداری  -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 8 بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

 پرونده مورد بررسی و تصویب قرارگرفت.  8تعداد 

 

  غائبین جلسه :

 مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و-معدن وتجارت رئیس سازمان صنعت و - عامل شرکت توزیع نیروی برق مدیر

 گردشگری استان

 

 

 

 

 

 

  



85 

 

 

 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان اردبیل صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

اصلی تعداد اعضای 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  06/03/1395 16
 عمرانی استاندار

20 16 1 - 

  دستور جلسه:

 نیربررسی پرونده های ارجاعی از شهرداری  -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 3 بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

 پرونده مورد بررسی و تصویب قرارگرفت.  3تعداد 

 

  غائبین جلسه :

 مدیریت و برنامه ریزی -مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان-مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان

  مدیر کل حفاظت محیط زیست استان -

 

 

 

 

 

 

 

  



86 

 

 

 اردبیلکارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاونت امور  25/07/1395 17
 عمرانی استاندار

20 15 1 - 

  دستور جلسه:

 نیربررسی پرونده های ارجاعی از شهرداری  -

 

 متن مذاکرات : 

 پرونده 2 بررسی تعداد -

 

  مصوبات جلسه :

 پرونده مورد بررسی و تصویب قرارگرفت.  2تعداد 

 

  غائبین جلسه :

ارتباطات وفناوری  -مدیرکل مدیریت بحران استان– مدیریت و برنامه ریزی – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق

 نیروی های مسلحنماینده وزارت دفاع وپشتیبانی  -اطالعات
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 اجتماعی و فرهنگی: کارگروه تخصصی امور  ششم بخش

 اجتماعی و فرهنگیالف : ترکیب و وظایف کارگروه تخصصی امور 

 :شوندمی تعیین زیر شرح به اجتماعی و فرهنگیامور  تخصصی کارگروه اعضای  -الف-1

 (رییس) استانداری امنیتی و سیاسی معاون - الف

 (دبیر) استانداری اجتماعی و فرهنگی امور دفتر مدیرکل - ب

 ریزی استانرییس سازمان مدیریت و برنامه -ج

 خانواده و بانوان امور دفتر مدیرکل - د

 پرورش و آموزش مدیر کل - -ه

 استان مرکز سیمای و صدا مدیرکل - و

 اطالعات مدیر کل – ز

 استان مرکز دادستان - ح

 وی االختیارتام نماینده یا استان انتظامی ناحیه فرمانده - ط

 جوانان و ورزش مدیر کل  - ی

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیر کل – ک

 تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها امور مدیرکل - ل

 اسالمی ارشاد و فرهنگ مدیر کل – م

 ایثارگران امور و شهید بنیاد مدیر کل – ن

 استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیر کل – س

 (ره) خمینی امام امداد کمیته مدیرکل - ع



88 

 

 اسالمی تبلیغات سازمان مدیرکل - ف

 استان بسیج مقاومت منطقه فرمانده - ص

 کشور احوال ثبت مدیرکل - ق

 خیریه امور و اوقاف کل مدیر - ر

 های دفاع مقدس استانمدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش -ش

 وزیر علوم، تحقیقات و فنآورینماینده  -ت

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان -ث

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان -خ

 

 زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ،اجتماعی و فرهنگیامور  تخصصی کارگروه وظایف -الف-2

 :شودمی تعیین

 بهبود و آموزشی و فرهنگی اجتماعی، ابعاد در استان جوانان و ایثارگران بانوان، نیازهای و مشکالت مسایل، - الف

 ربطذی هایشاخص

 زیر هایشاخص ویژه به مرتبط هایشاخص بهبود جهت مناسب راهکارهای ارایه و اجتماعی پذیرآسیب کانونهای - ب

 کشوری میانگین

 خانه از فرار سرقت، خودکشی، اعتیاد، طالق، مانند اجتماعی هایآسیب از ناشی اثرات کاهش - ج

 پذیرآسیب اقشار به کمک - د

 استان در فرهنگی امور متولی نهادهای هماهنگی - -ه

 جوان نسل در خودباوری ارتقای و هویت بازیابی - و

 خانواده نهاد بنیاد تحکیم - ز
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 استان فرهنگی هایشاخص ارتقای - ح

 شهدا گلزار و فرهنگی مراکز ساماندهی و طراحی - ط

 

اجتماعی و فرهنگیکارگروه تخصصی امور  و صورتجلسه های تحلیل عملکرد، گزارش ساالنه -ب  

دستور  7،  1395جلسه در سال  7با برگزاری (  (5جدول شماره) مطابق) اجتماعی و فرهنگیکارگروه تخصصی امور  -

 شده است. ییاجرا مصوبه آن 34همه مصوبه داشته است که  36جلسه و 
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 1395در سال امور اجتماعی و فرهنگی گزارش ساالنه عملکرد کارگروه تخصصی ( : 5جدول شماره)

 مصوبات وضعیت وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

تعداد 

دستور 

 جلسه

تاریخ 

برگزاری 

 جلسات

 ردیف
 جلسه غایب اجرایی دستگاههای اسامی

تعداد حاضرین در 

 جلسه
 تعداد

مصوبات 

 اجرا

 نشده

 تعداد

 مصوبات

 اجرا

 شده

 تعداد

 مصوبات

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

کارگروه 

 در حاضر

 جلسه

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

 کارگروه

 -  24 24 0 1 1 1 1395/01/14 1 

 -  24 24 4 13 17 1 1395/02/02 2 

 -  24 24 0 1 1 1 1395/05/28 3 

 -  24 24 0 4 4 1 1395/08/11 4 

 -  24 24 0 6 6 1 1395/09/30 5 

 -  20 24 0 3 3 1 1395/10/02 6 

 -  24 24 0 4 4 1 1395/11/26 7 

 جمع کل 7 36 34 4   
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 استان اردبیل اجتماعی و فرهنگیکارگروه تخصصی امور  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون سیاسی و  14/01/1395 1
 امنیتی استاندار

24 24 2 1 

  دستور جلسه:

 بررسی زمینه های  فرهنگی تحقق اقتصاد مقا ومتی -

 

 متن مذاکرات : 

تأکید استاندار محترم برضرورت ایجاد گفتمان  فرهنگی برای تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق ارتقاءسرمایه اجتماعی،  -

توسعه تعامالت، روابط عمومی وتغییرنگرش ها وفرهنگ سازی واطالع رسانی از طریق رسانه ها،توسعه فرهنگ 

قتصاد مقاومتی،ارائه ایده های برتر در حوزه اقتصاد مشارکت د ر استان واشاره به جایگاه بخش خصوصی ونقش آن در ا

 مقاومتی.                                                                

  مصوبات جلسه :

مقررگردید  اعضاء محترم کارگروه پیشنهادات خودرا در جهت ایجاد گفتمان وترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی حول -1

  وع سرمایه اجتماعی، تحول اارزشها ونگرشها ونقش رسانه ها در جلسه آینده ارائه نماید.محور تأثیر سه موض

 

  غائبین جلسه :

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 استان اردبیل اجتماعی و فرهنگیکارگروه تخصصی امور  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون سیاسی و  02/02/1395 2
 امنیتی استاندار

24 24 1 1 

  دستور جلسه:

 اردبیل بزرگداشت هفته های برنامه بررسی -

 متن مذاکرات : 

کارگروه در اجرای بهینه برنامه های  معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی در ارتباط ضرورت همکاری تمامی اعضای  -

 هفته اردبیل تأکید نمودند. اعضاء جلسه گزارشی از   برنامه های مربوط به هفته اردبیل ارائه نمودند.

  مصوبات جلسه :

 در مصوبه این. شود نصب زاده مؤذن خاندان تندیس و گذاری نام اردبیلی زاده مؤذن پارک بنام آرتا پارک فعلی محل گردید مقرر-1

   چارچوب

 .باشد می اردبیلی زاده مؤذن خاندان بزرگداشت کنگره های برنامه از بخشی

 بقعه محوطه یا شهر های سالن از یکی در 95 مردادماه چهارم روز در اردبیل هفته بزرگداشت افتتاحیه و اصلی برنامه گردید مقرر-2

  شیخ

 .شود برگزار الدین صفی

 جشنواره اختتامیه مراسم و برگزار اردبیل شهرداری توسط کشور برجسته هنرمندان حضور با سازی سمپوزیوممجسمه گردید مقرر-3

 هفته در

 .شود برگزار استان هفته دبیرخانه هماهنگی با اردبیلی الدین صفی شیخ مجموعه محل در اردبیل 

 دبیرخانه هماهنگی با المللی بین و کشوری برجسته هنرمندان حضور با اردبیل موضوع با نقاشی المللی بین سمپوزیوم گردید مقرر-4

 طول در

 .شود برگزار استان هفته 

 .شود برگزار هفته طول در مردمی نهادهای و فرهنگی میراث استان، هفته دبیرخانه مشارکت با استان قیمتی های سنگ نمایشگاه-5

  سمفونی مؤذن، ودود آقای هماهنگی با گردید مقرر فرهنگی مضامین و مفاهیم نشر در سمفونی جهانی جایگاه و اهمیت به توجه با-6

 .شود ساخته و اجرا اردبیل هفته های برنامه اصلی های اولویت از یکی بعنوان اعتبار تامین صورت در چالدران

 به بقاء نظری دکتر شعر از آهنگ قطعه یک گردید مقرر مشروطه عصر در اردبیل مجاهد باباخان حاج جایگاه ثبت منظور به-7

  سرپرستی
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 .شود اجرا زنده بطور هفته طول در و تولید اردبیلی زاده مؤذن ودود

 توسط ایشان نامه زندگی و معرفی محتوای ایبا کتابچه اردبیلی مجاهد باباخان حاج با شهروندان آشنایی منظور به گردید مقرر-8

  دبیرخانه

 .گیرد قرار عالقمندان اختیار در و تهیه اردبیل هفته

 جمهوری فرهنگی رایزنی هماهنگی با باکو و اردبیل هنرمندان مشارکت با سی گئجه ختائی هنری و ادبی محفل گردید مقرر-9

  اسالمی

 .شود برگزار باکو شهر محل در آذربایجان در ایران

 داور شهید سردار اردبیلی، مقدس عناوین با استان مفاخر از تندیس قطعه 9 ساخت مفاخر، موزه باغ تکمیل درادامه گردید مقرر-10

  یثری،

 اصغر علی پروفسور و نباتی لطیف حاج ، منزوی استاد انور، توکل،استاد عبداله دکتر سیدحسینی، رضا استاد جدی، غفور شهید خلبان

  حلبی

 .شود رونمایی اردبیل هفته در مراسمی طی و انجام اردبیل شهرداری توسط

 .شود برگزار اردبیل استان هفته در اردبیل نادری تاریخی تپه محوطه در استان، مفاخر موزه باغ زنی کلنگ مراسم گردید مقرر-11

  این توسط گذشته سال روال به استان اجتماعی مفاخر از تجلیل همایش گردید مقرر جوانان غیردولتی های تشکل پیشنهاد به توجه با

 .شود برگزار ها تشکل

 با نهاد مردم سازمانهای برای اردبیل فرهنگی و تاریخی هویت بازشناسی عنوان با توانمندسازی کارگاههای سلسله گردید مقرر-12

  حضور

 .شود صادر نیز دوره پایان گواهی و برگزار هفته طول در استانی و کشوری برجسته اساتید

... و پوستر کاتالوگ، دی، سی بروشور، از اعم اردبیل هفته و تجلیل های مراسم به مربوط هنری و فرهنگی اقالم گردید مقرر-13

 توسط

 .شود توزیع ها برنامه در و تولید دبیرخانه 

 اقشار دیدار بر مبنی رهبری معظم مقام مساعد قول و ایران در شیعه مذهب تثبیت در اردبیل روز مناسبت اهمیت به توجه با-14

 مردم مختلف

 در مالقات این امکان صورت در تا پیگیری استان در فقیه ولی محترم نماینده دفتر طریق از موضوع گردید مقرر له معظم با اردبیل 

 هفته

 .شود برگزار استان 

 

 .شود برگزار صفی شیخ مجموعه محل در همجوار های استان و منطقه شعرای حضور با شعر شب و ادبی محفل گردید مقرر-15

 الزم هماهنگی آذربایجان و ترکیه جمله از همجوار کشورهای از فرهنگی فرهیختگان و ادبا محققان، حضور منظور به گردید مقرر-16

 توسط

 .شود معمول هنری حوزه 
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 برگزار هنری حوزه هماهنگی با اردبیل تاریخی پیشینه و صفویه تاریخ با ارتباط در مکتوب اثر دو از رونمایی مراسم گردید مقرر-17

 .شود

  غائبین جلسه :
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 استان اردبیل اجتماعی و فرهنگیکارگروه تخصصی امور  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون سیاسی و  28/05/1395 3
 استاندارامنیتی 

24 24 1 1 

  دستور جلسه:

بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی استان وارائه گزارش اقدامات انجام یافته توسط دستگاههای اجرائی در ارتباط  -

 باآن

 متن مذاکرات : 

دکتر شجاعی کیاسری ضمن تقدیر از مسئولین ذیربط در پیگیری وارائه گزارش در ارتباط با آسیب های اجتماعی استان 

وکاهش آسیب ها قابل قبول دانستند و برضرورت همکاری  وضعیت استان را به لحاظ اجرای  برنامه های پیشگیری 

 در جامعه تأکید نمودند.دستگاههای فرهنگی واجتماعی در جهت کاهش آسیب های موجود 

معاون سیاسی،َامنیتی واجتماعی نیز به گزارشی از اقدامات انجام یافته در ارتباط با مسائل وآسیب های اجتماعی در استان -

 پرداخته و بر انجام کارهای پژوهشی وعملیاتی نمودن آن تأکید داشتند.

ار محترم جهت همراهی وحضور مستمر  ایشان در جلسات شفیع شفیعی مدیرکل اجتماعی وفرهنگی ضمن تقدیر از  استاند-

هم اندیشی فرهنگی واجتماعی همراهی ایشان را در پیشبرد برنامه های فرهنگی واجتماعی استان بسیار  موثر دانسته 

 وگزارشی از روند آسیب های اجتماعی در استان ارائه نمودند.

آسیب های اجتماعی استان  گزارشی از اهم برنامه های اجرا  اعضاء کارگروه اجتماعی وفرهنگی نیز ضمن اعالم اهم-

  شده در این ارتباط ارائه نمودند.

  مصوبات جلسه :

مقررگردید اعضاء محترم کارگروه گزارش عملکرد خود را در ارتباط با کاهش وپیشگیری از آسیب های اجتماعی  تاروز -1

 به این دفتر ارسال نمایند. wordدر قالب فایل  95 /1/6دوشنبه مورخ 

 

  غائبین جلسه :
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 استان اردبیل اجتماعی و فرهنگیکارگروه تخصصی امور  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

 2 5 24 24 استاندار 11/08/1395 4

  دستور جلسه:

 راهکارهای ترویج ازدواج وپیشگیری از آسیب اجتماعی طالق  -

 متن مذاکرات : 

استاندارمحترم در این جلسه  طالق را ناشی از تغییر وتحوالت جامعه و  ورود  مسائل خرافی در زندگی اقشار مختلف مردم 

آموزش در کاهش طالق بر  نوع آموزش ومطالب آموزشی مورد نیاز مخاطبین اشاره نموده و   بیان نمودند. ایشان  با تأکید نقش

ضرورت بازبینی مطالب آموزشی براساس  نیاز مخاطبین  را مهم دانستند. مدیرکل اجتماعی وفرهنگی گزارشی از آمار طالق در 

از وقوع جرم دادگستری نیز گزارش پژوهشی در  کشورهای منطقه وجهان ارائه نمودند. معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری

را در این جلسه ارائه نموده وهمچنین  برنامه ها وفعالیت های انجام شده  94و 92خصوص  عوامل موثر برطالق در سالهای 

دکتر صحرانورد استاد دانشگاه فرهنگیان نیزراهکارهای پیشنهادی  جهت پیشگیری از طالق  در این خصوص  را بیان نمودند.

 را بصورت پاور پوینت ارائه نمودند. 

  مصوبات جلسه :

 مقررگردید طالق از منظر قرآن بررسی و در جلسه آتی گزارشی از پژوهش انجام یافته ارائه گردد                       -1

 مقررگردید در ارتباط با شیوه وروشهای مختلف آموزشی بررسی الزم انجام یافته ودر جلسه بعدی ارائه گردد       -2

 مقررگردید راهکارهای مختلف پیشگیری از طالق توسط اعضاءمحترم جلسه احصاء ودر جلسه بعدی ارائه گردد     -3

توسط دستگاههای عضو کارگروه به دفتر   اموراجتماعی  95سال گزارش اقداات انجام یافته شش ماهه اول  مقررگردید-4

  وفرهنگی ارائه گردد.

  غائبین جلسه :
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 استان اردبیل اجتماعی و فرهنگیکارگروه تخصصی امور  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

غیر عضو تعداد حاضرین 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون سیاسی و  30/09/1395 5
 امنیتی استاندار

24 24 3 1 

  دستور جلسه:

گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی و نیز ارائه برنامه و پیشنهادات دستگاههای عضو کارگروه در ارتباط با کاهش   -

 آسیب اجتماعی

 متن مذاکرات : 

،امنیتی واجتماعی با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری برکنترل وکاهش آسیب های اجتماعی )  طالق،  معاون سیاسی-

اعتیاد، حاشیه نشینی ،بی بندو باری( برضرورت برنامه ریزی واجرایی شدن برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی تأکید 

 نموده وخواستار ارائه گزارش دستگاههای عضو کارگروه شدند.

  عضاءکارگروه به ارائه برنامه های اجرایی خود  در ارتباط با کاهش آسیب های اولویت دار شدند.ا-

  مصوبات جلسه :

مقرر گردید دانشگاهها در اولویت های پژوهشی خود برای اجرای پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه ها ، موضوع -1

 طالق، حاشیه نشینی و خشونت را لحاظ نمایند.بررسی آسیب های اجتماعی استان بویژه آسیب های  

مقرر گردید دستگاههای اجرایی عضو کارگروه اجتماعی موضوعات پژوهشی خو را در جهت بررسی و انجام مطالعه به  -2

 دانشگاههای استان اعالم نمایند.

از تشکیل پرونده سیر  مقرر گردید موضوع ارجاع زوجین مراجعه کننده برای طالق به مراکز تخصصی مشاوره قبل -3

 پیشگیری از جرم دادگستری در دستور کار قرار گیرد  مراحل دادرسی با هماهنگی معاونت

در خصوص اجرایی برنامه های متعدد و فوق العاده با  95مقرر گردید دستگاههای اجرایی در سه ماهه آخر سال  -4

 ای اجتماعی اهتمام ویژه معمول دارندرویکرد علمی در راستای تقسیم کار ملی پیشگیری کاهش آسیب ه

مقرر گردید در نیمه دوم فروردین ماه کلیه دستگاههای اجرایی گزارش اقدامات و عملکرد خود در حوزه آسیب های -5

اجتماعی را طبق فرم های مربوطه  و با مستندات جهت جمع بندی و ارسال به وزارت کشور به دفتر امور اجتماعی و 
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 یند.فرهنگی ارائه نما

مقرر گردید دانشگاهها در تامین اساتید و مدرس مورد نیاز برای همایش و کارگاههای آموزشی ویژه آسیب های اجتماعی   -6

 دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد همکاری الزم معمول دارند. 

  غائبین جلسه :
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 استان اردبیل اجتماعی و فرهنگیکارگروه تخصصی امور  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون سیاسی و  02/10/1395 6
 امنیتی استاندار

24 24 4 2 

  دستور جلسه:

 توسط اداره کل بهزیستی کودکان کار وخیابانیارائه گزارش  آخرین وضعیت    -

 

 متن مذاکرات : 

مدیرکل محترم بهزیستی استان گزارشی در ارتباط با وضعیت کودکان وکاروخیابانی  در استان و اقدامات انجام یافته را  -

  بصورت پاور پوینت ارائه نمودند .

  مصوبات جلسه :

ساماندهی کودکان خیابانی با اداره کل بهزیستی استان برای ساماندهی این  مقرر گردیدهریک از دستگاهها عضو ستاد -1

 کودکان براساس دستورالعمل مربوط به همکاری جدی معمول داشته و گزارش اقدامات را ارائه نمایند. .

، موضوع بررسی مقرر گردید دانشگاهها در اولویت های پژوهشی خود برای اجرای پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه ها  -2

 آسیب های اجتماعی استان بویژه کودکان خیابانی و طالق را لحاظ نمایند

  . مقرر گردید بهزیستی گزارشی از پرونده های مربوط به آسیب های نوجوانان را استخراج و ارائه نمایید -3

 

  غائبین جلسه :
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 استان اردبیل اجتماعی و فرهنگیکارگروه تخصصی امور  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

 5 7 24 24 استاندار 26/11/1395 7

  دستور جلسه:

 بررسی آسیب های مربوط به نوجوانان  -

 متن مذاکرات : 

استاندارمحترم در این جلسه ضمن اهمیت موضوع آسیب های اجتماعی نوجوانان برارائه گزارش  وضعیت آسیب های این  -

 . گروه توسط دستگاههای ذیربط تأکید نموده و از تمامی اعضاء کارگروه خواستار توجه جدی به این موضوع شدند

اجتماعی نوجوانان در مدارس بصورت پاور پوینت در جلسه  مدیرکل محترم آموزش وپرورش گزارشی از روند آسیب های  -

  . ارائه نمودند

  مصوبات جلسه :

مقررگردید اداره کل زندانها ، آمار و اطالعات مربوط به زندانیان و مجرمان نوجوان را احصاء و در جلسه آینده ارائه  -1

 نماید.

 .به نوجوانان گزارش تهیه و ارائه نمائید مقرر گردید دادگستری در ارتباط با پرونده ها و جرائم مربوط -2

 .مقرر گردید بهزیستی گزارشی از پرونده های مربوط به آسیب های نوجوانان را استخراج و ارائه نمایید - 3      

عی و مشاوره ها درجلسه نیروی انتظامی گزارشی از وضعیت جرائم و آسیب های نوجوانان براساس پرونده های ارجا -4     

 .نمایندارائه آتی 

  غائبین جلسه :
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 سالمت، ایمنی و امنیت غذایی: کارگروه تخصصی  هفتم بخش

 الف : ترکیب و وظایف کارگروه تخصصی سالمت، ایمنی و امنیت غذایی

 :شوندمی تعیین زیر شرح به سالمت، ایمنی و امنیت غذایی تخصصی کارگروه اعضای  -الف-1

 (رییس) استانداری امنیتی و سیاسی معاون - الف

 (دبیر) استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رییس - ب

 ریزی استانرییس سازمان مدیریت و برنامه -ج

 استان مرکز سیمای و صدا مدیرکل - د

 استان محیط زیستمحیط حفاظت مدیرکل - -ه

 کشاورزی جهاد مدیر کل – و

 استان دامپزشکی مدیرکل - ز

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کلمدیر  – ح

 استان فاضالب و آب شرکت مدیرعامل - ط

 روستایی فاضالب و آب شرکت مدیرعامل - ی

 استان مرکز دادستان - ک

 استان صنعتی تحقیقات و استاندارد مدیرکل - ل

 جوانان و ورزش مدیر کل – م

 پرورش و آموزش مدیر کل – ن

 تجارت و معدن صنعت، مدیرکل - س

 مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری -ع

 مدیر کل تعزیرات حکومتی استان -ف
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 موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ، سالمت، ایمنی و امنیت غذایی تخصصی کارگروه وظایف -الف-2

 :شودمی تعیین زیر

 غذایی امنیت و سالمت عالی شورای تصمیمات نمودن اجرایی - الف

 شورا دبیرخانه به مربوط پیشنهادهای انعکاس و استان غذایی امنیت و سالمت به مربوط استانی مشکالت - ب

 استان سطح در غذایی امنیت و سالمت خدمات ارتقای - ج

 آن بهبود راههای و دختران ویژه به نوجوان و کودکان سنی گروه در جسمی سالمت وضعیت - د

 آن کنترل و ایدز بیماری و عفونت از پیشگیری -ه

 عمومی سالمت جهت در بدنی تربیت هایبسته - و

 

سالمت، ایمنی و امنیت  کارگروه تخصصی و صورتجلسه های تحلیل عملکرد، گزارش ساالنه -ب

:غذایی  

 11،  1395جلسه در سال  3( ( با برگزاری 6کارگروه تخصصی سالمت، ایمنی و امنیت غذایی)مطابق جدول شماره) -

 مصوبه آن اجرایی شده است. 12مصوبه داشته است که  20دستور جلسه و 
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 1395در سال  سالمت، ایمنی و امنیت غذایی( : گزارش ساالنه عملکرد کارگروه تخصصی 6جدول شماره)

 

 مصوبات وضعیت وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

تعداد 

دستور 

 جلسه

تاریخ 

برگزاری 

 جلسات

 ردیف
 جلسه غایب اجرایی دستگاههای اسامی

 تعداد حاضرین در جلسه
 تعداد

مصوبات 

 اجرا

 نشده

 تعداد

 مصوبات

 اجرا

 شده

 تعداد

 مصوبات

 مدیران تعداد

 اصلی عضو

 کارگروه حاضر

 جلسه در

 تعداد

 مدیران

 عضو

 اصلی

 کارگروه

رئیس سازمان  -رئیس سازمان آموزش و پرورش  -فرماندهی نیروی انتظامی  -دادستانی 
مدیر   -رئیس سازمان جهاد کشاورزی  -رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت  -صداو سیما 

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی   -عامل شرکت آب منطقه ای 

14 22 3 5 8 5 1395/06/11 1 

رئیس سازمان  -رئیس سازمان آموزش و پرورش  -فرماندهی نیروی انتظامی  -دادستانی 
مدیر   -رئیس سازمان جهاد کشاورزی  -رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت  -صداو سیما 

رئیس  -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی  -عامل شرکت آب منطقه ای 
 -مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی   -تی وگردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دس

 مدیرکل محیط زیست 

11 22 4 3 7 4 1395/08/06 2 

رئیس سازمان  -رئیس سازمان آموزش و پرورش  -فرماندهی نیروی انتظامی  -دادستانی 
مدیر  -رئیس سازمان جهاد کشاورزی  -رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت  -صداو سیما 

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی  -عامل شرکت آب منطقه ای 
14 22 1 4 5 2 1395/12/14 3 

 جمع کل 11 20 12 8   
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 استان اردبیل سالمت، ایمنی و امنیت غذاییکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون سیاسی  11/06/95 1
 امنیتی استاندرای 

22 13 17 - 

  دستور جلسه:

 برنامه پیوست سالمت   – 1

 خطرات بهداشتی آلوهای رنگ شده – 2 

 وضعیت نامناسب محوطه آبگرم سردابه – 3 

 برنامه  آنفلوانزای پرندگان -  4 

 در مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایینوعیت عرضه ساالد و سبزیجات خام تمدید مم  – 5 

 متن مذاکرات : 

جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان برگزارگردید. درابتدای   09/06/95مورخ  48354/1پیرو دعوتنامه شماره 

هفته دولت را تبریک و انتخاب دانشگاه علوم جلسه ریاست دانشگاه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی وباهنر 

پزشکی به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی را نشان تالش و زحمات مجموعه دانشگاه و حمایتهای بیدریغ 

استاندار محترم و معاونین استانداری اعالم نمودند .ایشان همچنین مشارکت بیش از پیش دستگاههای عضو کارگروه 

م نامه سالمت را درپیشبرد برنامه های مرتبط با سالمت مهم و ضروری دانست. سپس معاون محترم سیاسی براساس نظا

امنیتی استانداری و رئیس کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان ضمن تشکر ازاعضا ،حضور مرتبط مدیران محترم 

تقاء سطح سالمت استان  با اهمیت و تاثیر گذار دستگاههای عضو کارگروه را در پیشبرد برنامه های مرتبط با سالمت و ار

  .دانست .پس از بحث و بررسی و تبادل نظر درخصوص دستور جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

  مصوبات جلسه :

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری  32بند ب ماده "با توجه به طرح برنامه پیوست سالمت و به استناد  - 1

مبنی بر ضرورت ارائه برنامه پیوست سالمت به طرح های بزرگ توسعه ای مقرر گردید به کلیه پروژه  "ایراناسالمی 

 های مشمول پس از تصویب در شورای برنامه  ریزی برنامه پیوست سالمت تهیه گردد.

طرح آهن و فوالد  مبنی بر ضرورت ارائه برنامه پیوست سالمت توسط مجری 32نسبت به بررسی اعمال بند ب ماده  - 2

 .مشکین شهر اقدام و نتیجه ارائه گردد

درجهت جلوگیری از عرضه آلوهای رنگ شده با مواد شیمیایی ،نسبت به تشکیل اکیپ مشترک متشکل ازنمایندگان   - 3
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مواد )با مسئولیت فرمانداری تشکیل و با رعایت موارد قانونی نسبت به جمع آوری آلوهای رنگی فله ای و رنگ شده با 

 .شیمیایی اقدام نمایند

درمورد رعایت موازین بهداشتی در آبهای گرم با اعمال نظارت های جدی معمول و درخصوص رفع نواقص مهلت و  - 4

فرصت ارائه شود و درصورت عدم رفع نواقص در فرصت ارائه شده نسبت به تعطیلی و سایر اقدامات براساس مقررات 

 مربوطه اقدام گردد

 تهیه طرح ساماندهی محوطه آبگرم سردابه اقدام و طرح مزبور به کارگروه سالمت منعکس گردد. نسبت به - 5

با توجه به کثرت ماهی در سد یامچی و به پیشنهاد اداره کل دامپزشکی استان نسبت به زنده گیری ماهی ها اقدام و  - 6

 عمول گردد .ماهی های تلف شده و تلنبار شده در حاشیه آب و پشت سد اقدام فوری م

درجهت کنترل بیماریهای روده ای ،ممنوعیت عرضه سبزی و ساالد در کلیه مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی  - 7

 .استان تمدید گردید

با توجه به امضای تفاهمنامه مشترک مابین وزارت بهداشت ،استانداری و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مبنی برتکمیل  - 8

بهداشت و درمان استان ،مقرر شد فرمانداران محترم پیگیری و درجهت تامین زمین برای احداث واحدهای شبکه های 

  بهداشتی درمانی براساس تفاهم نامه بعمل آورند .

  غائبین جلسه :

 سازمان سیرئ - مایس صداو سازمان سیرئ - پرورش و آموزش سازمان سیرئ - یانتظام یروین فرمانده - دادستان

 و آب شرکت رعاملیمد - یا منطقه آب شرکت عامل  ریمد - یکشاورز جهاد سازمان سیرئ - تجارت و معدن و صنعت

  ییروستا و یشهر فاضالب
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 استان اردبیل سالمت، ایمنی و امنیت غذاییکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون سیاسی  06/08/95 2
 امنیتی استاندرای 

22 11 12 - 

  دستور جلسه:

 گزارش فعالیت دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان –1

 طرح ممنوعیت قلیان و جمع آوری آن   –2 

 وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی در روستاها  –3 

ارائه گزارش درخصوص وضعیت آب سد یامچی ) دانشگاه علوم پزشکی ،شرکت آب و فاضالب شهری استان  -4 

 ،شرکت آب منطقه ای استان ،اداره کل دامپزشکی استان (

 متن مذاکرات : 

کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان با تالوت آیاتی از کالم ،جلسه  02/08/95مورخ  1/ 66878پیرو دعوتنامه شماره 

ا... مجید آغاز گردید. درابتدای جلسه ریاست دانشگاه ضمن  تشکر از حضور اعضاء اهمیت کارگروه را تبیین و خواستار 

ولویت دستور مشارکت بیش از پیش دستگاههای مرتبط با سالمت شدند .ایشان ضمن اشاره به خالصه ای از روند تعیین ا

جلسه کارگروه ،توضیحاتی درخصوص دستورات این جلسه ارائه نمودند .پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل  به 

عنوان مصوبه مورد تائید قرار گرفت .ضمنا نظر به تقارن جلسه سفر معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت 

  لسه کارگروه ،استثنائا جلسه پیش از موعد مقرر به پایان رسید .از محیط زیست سرکار خانم دکتر ابتکار با ج

  مصوبات جلسه :

ساختار جدید شورای سالمت شهرستان  دراولین جلسه  شورای سالمت شهرستانها مطرح و نتیجه به دبیرخانه استانی  - 1

 .منعکس گردد

امنیت غذایی نسبت به برگزاری جلسه آموزشی با حضور در جهت تبیین بهتر و بیشتر ساختار جدید کارگروه سالمت و  - 2

 .ساعت  در اولین فرصت اقدام گردد 2فرمانداران محترم و مدیران شبکه ها در استانداری به مدت 

با توجه به اهمیت جهت حل مشکالت  برنامه های مرتبط با سالمت و طرح موضوعات مرتبط با سالمت مقررگردید  - 3

 .در شهرستانها به صورت حداقل هردو ماه  یکبار برگزار گرددجلسات شورای بهداشت 

دستگاههای عضو کارگروه مشکالت و موضوعات قابل طرح در کارگروه سالمت و امنیت غذایی را پس از نقد و  - 4

 یند .بررسی و تعیین اولویت در دستگاه مربوطه از طریق نماینده تام االختیار مربوطه و در فرم طراحی شده ارائه نما
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با توجه به مضرات قلیان و ضرورت اجرایی نمودن قانون کنترل دخانیات و نظر به پیگیریهای معاونت بهداشتی وزارت  - 5

و مرکز سالمت محیط و کار درخصوص جمع آوری قلیان ، ضمن موافقت با کلیات طرح و ضرر و مضرات قلیان و 

رمراکز تفریحی و اماکن عمومی  و گردشگری ،مقرر گردید ابتداعا توتونهای میوه ای و ضرورت جلوگیری از عرضه قلیان د

نسبت به تهیه طرح جامع جمع آوری توسط دانشگاه علوم پزشکی اقدام و کمیته ای متشکل از اداره کل اموراجتماعی و 

گی ، صنایع فرهنگی استانداری ،صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان تبلیغات اسالمی ، سازمان میراث فرهن

دستی و گردشگری ، دانشگاه علوم پزشکی تشکیل ونسبت به تهیه طرح فرهنگ سازی و ارائه آن به جلسه کارگروه 

 سالمت و امنیت غذایی جهت تصمیم گیری اقدام گردد .

جلسه نسبت به ارائه وضعیت دسترسی روستائیان به آب آشامیدنی اقدام گردید که تصمیم گیری در این خصوص به  - 6

 .بعدی موکول گردید

گزارش وضعیت آب سد یامچی توسط دستگاههای ) دانشگاه علوم پزشکی ،شرکت آب و فاضالب شهری استان  -7

  .،شرکت آب منطقه ای استان ،اداره کل دامپزشکی استان ( در جلسه بعدی ارائه گردد

  غائبین جلسه :

 صنعت سازمان سیرئ - مایس صداو سازمان سیرئ - پرورش و آموزش سازمان سیرئ - یانتظام یروین یفرمانده - یدادستان

 فاضالب و آب شرکت رعاملیمد - یا منطقه آب شرکت عامل  ریمد - یکشاورز جهاد سازمان سیرئ - تجارت و معدن و

 -  - یاجتماع رفاه ،کارو تعاون رکلیمد - یدست عیصنا و ی؛گردشگر یفرهنگ راثیم سازمان سیرئ - ییروستا و یشهر

  ستیز طیمح رکلیمد
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 استان اردبیل سالمت، ایمنی و امنیت غذاییکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

 - 18 14 22 استاندار   14/12/95 3

  دستور جلسه:

 گزارش دانشگاه درخصوص برنامه بسیج سالمت نوروزی )بهداشت ،درمان(    – 1

گزارش وضعیت سد یامچی )دانشگاه علوم پزشکی ،شرکت آب و فاضالب شهری ،شرکت سهامی آب منطقه ای  ،  – 2 

 اداره کل دامپزشکی  (

 متن مذاکرات : 

در سالن شیخ صفی استانداری به ریاست  14/12/95سالمت و امنیت مواد غذایی استان روز شنبه تاریخ  سومین جلسه کارگروه

 خاتمه یافت.30/17با تالوت قرآن مجید شروع و در ساعت  16جناب آقای دکتر خدابخش استاندار محترم در ساعت 

درمانی، بهداشتی و امدادی دانشگاه در طول ایام ریاست محترم دانشگاه ضمن تاکید برضرورت همکاری کامل با اکیپهای 

با مسافرین محترم و عموم مردم از راه اندازی سایت وزارتی در خصوص مراکز توزیع مواد غذایی با دسترسی در  96نوروز 

 فضای مجازی و گوشیهای همراه خبر داد که با استقبال استاندار محترم و اعضای جلسه روبرو بود.

گزارش بسیج سالمت نوروزی توسط دانشگاه علوم پزشکی تشریح و عملکرد چند روزه از ابتدای طرح برای در ابتدای جلسه 

 ادامه می یابد. 96فروردین  15روز بوده که از اول اسفند شروع و تا  45اعضای محترم جلسه ارایه شد. مدت طرح 

 واد غذایی می باشد.اساس این طرح تشدید نظارتهای بهداشتی بر اماکن عمومی و مرتبط با م

همچنین مدیر کل محترم سازمان دامپزشکی از شروع طرح تشدید نظارتها خبر داده و خاطر نشان کرد که احتمال کاهش 

 کشف مواد فاسد نسبت به سال گذشته وجود دارد.

ز آمادگی کشیک قاضی محترم شعبه بهداشت و درمان اداره کل تعزیرات نیز ضمن ارائه عملکرد این شعبه در سالجاری، ا

 روزانه این شعبه ویژه ایام طرح نوروزی خبر داد.

در ادامه کارشناسان محترم دانشگاه نحوه عملکرد و آمادگی اکیپ های مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، مراکز 

محترم جلسه تشریح  درمانی خصوصی و دولتی، دندانپزشکی و داروخانه های شبانه روزی و سایر واحدهای ذیربط را به اعضای

 نمودند.

دانشگاه علوم پزشکی از وضعیت آب سد یامچی و معضل آبزیان این سد که در تابستان سالجاری رخ داده بود گزارش 

مختصری ارائه داده و بنا به نظر کارشناس ادارات ذیربط معضل فوق در سال آتی نیز رخ خواهد داد که باید اقدام عملی و یا 

 .گیردپیشگیرانه انجام 



109 

 

  مصوبات جلسه :

بسیج سالمت  تاکید و تشدید نظارتهای ادارات ذیربط هم بصورت انفرادی و هم بصورت گروهی در طول ایام طرح - 1

 نوروزی

تحقیق در خصوص تکلیف نهایی و هزینه مواد غذایی مانده یا تاریخ گذشته که به سطح عرضه رسیده و در چرخه  - 2

 پایاننامه یا طرح تحقیقاتی توسط مسئولین ذیربط و ارائه نتایج آن بصورت قابل استفاده عموممصرف میباشد یا بصورت 

افزایش حساسیت مصرف کننده نسبت به سالمت و تاریخ مصرف مواد غذایی از طریق مدارس بصورت موضوع انشاء،  - 3

 ثر توسط ادارت مرتبط.پیامک گوشیهای همراه برای مسافرین و سایر رسانه های جمعی مورد پذیرش و مو

بحث آموزش عمومی و اطالع رسانی توسط صدا و سیمای مرکز اردبیل با قیمت مناسب طی عقد قرارداد دانشگاه  - 4

 علوم پزشکی و ادارات هم ردیف)جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و...(

ای، شرکت آب و فاضالب استان، تشکیل کمیته تخصصی آب با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، سازمان آب منطقه  - 5

  سازمان دامپزشکی، محیط زیست و شیالت استان در جهت سالمت آب شرب سد یامچی.

  غائبین جلسه :

 سازمان سیرئ - مایس صداو سازمان سیرئ - پرورش و آموزش سازمان سیرئ - یانتظام یروین یفرمانده - یادستاند

 و آب شرکت رعاملیمد - یا منطقه آب شرکت عامل  ریمد - یکشاورز جهاد سازمان سیرئ - تجارت و معدن و صنعت

   .ییروستا و یشهر فاضالب
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 اشتغال: کارگروه تخصصی  هشتم بخش

 اشتغالالف : ترکیب و وظایف کارگروه تخصصی 

 :شوندمی تعیین زیر شرح به اشتغالتخصصی  کارگروه اعضای  -الف-1

 (رییس) استاندار - الف

 (دبیر) اجتماعی رفاه و کار تعاون مدیرکل - ب

 دارایی و اموراقتصادی مدیرکل - ج

 تجارت و معدن صنعت، مدیر کل – د

 جهادکشاورزی مدیرکل - -ه

 شهرسازی و راه مدیر کل – و

 استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیر کل – ز

 ایثارگران امور و شهید بنیاد مدیر کل – ح

 استانداری اقتصادی امور هماهنگی دفتر مدیرکل - ط

 (وجود درصورت) آزاد منطقه سازمان مدیرعامل - ی

 استان( ره) خمینی امام امداد کمیته مدیرکل - ک

 بانکها هماهنگی شورای معرفی و انتنخاب به استان بانکهای از یکی سرپرست - ل

 مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری -م

 

 :شودمی تعیین زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ، اشتغال تخصصی کارگروه وظایف -الف-2

 اشتغال عالی شورای تصمیمات رعایت با بانکی تسهیالت از استفاده نظر از داراولویت هایفعالیت تعیین - الف

 مناطق در اشتغال ایجاد اولویت با اقتصادی مختلف بخشهای در غیردولتی بخش گذاریسرمایه برای مناسب بسترهای - ب
 استان یافتهتوسعه کمتر و نیافتهتوسعه
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 استان سطح در بیکاری میزان کاهش جهت حلراه ارایه و کار بازار وضعیت - ج

 کار بازار نیاز با آن تطبیق و هاآموزش نمودن هدفمند منظور به اجرایی هایمشیخط و هاسیاست در هماهنگی - د

 مراکز ایجاد برای غیردولتی بخش تشویق و استان ایحرفه و فنی آموزش هایمحدودیت و امکانات شناسایی - -ه
 نیاز مورد آموزشی

 

 :اشتغال  کارگروه تخصصی و صورتجلسه های تحلیل عملکرد، گزارش ساالنه -ب

مصوبه  25دستور جلسه و  21،  1395جلسه در سال  4( ( با برگزاری 7)مطابق جدول شماره)اشتغال کارگروه تخصصی  -

 اجرایی شده است. هاداشته است که همه آن
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 1395در سال اشتغال ( : گزارش ساالنه عملکرد کارگروه تخصصی 7جدول شماره)

 

 مصوبات وضعیت وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

 تعداد

دستور 

 جلسه

تاریخ 

برگزاری 

 جلسات

 ردیف
 جلسه غایب اجرایی دستگاههای اسامی

تعداد حاضرین در 

 جلسه
 تعداد

مصوبات 

 اجرا

 نشده

 تعداد

 مصوبات

 اجرا

 شده

 تعداد

 مصوبات

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

کارگروه 

 در حاضر

 جلسه

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

 کارگروه

-شهرستانهای اردبیل،سرعین،نیر و نمین در مجلس شورای اسالمینماینده مردم 
اداره کل راه و -مدیریت امور شعب بانک ملی -سازمان امور اقتصادی و دارایی

 شهرسازی

9 13 0 9 9 6 1395/03/29 1 

 2 1395/07/15 5 8 8 0 13 11 اداره کل راه و شهرسازی -سازمان جهاد کشاورزی 

سازمان جهاد  -اقتصادی و توسعه منابع استانداریمعاون هماهنگی امور 
 اداره کل راه وشهرسازی -کشاورزی

10 13 0 3 3 5 1395/10/02 3 

نماینده مردم   -معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
اداره کل راه -شهرستانهای اردبیل،سرعین،نیر و نمین در مجلس شورای اسالمی  

 و شهرسازی
10 13 0 5 5 5 1395/11/28 4 

 جمع کل 21 25 25 0   



113 

 

 

 استان اردبیل اشتغالکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

1 29/3/95  1 27 9 13 استاندار 

  دستور جلسه:

 وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی درخصوص نظام نامه یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر 9/3/95مورخ  42499طرح نامه شماره -1

کشاورزی و میرعزیز سیدسیاح به عاملیت بانک صادرات و  بررسی مسائل و مشکالت طرحهای آقایان لطیف فتحی به عاملیت بانک-2

 مرغ تخمگذار خلخال به عاملیت بانک ملت)موضوع بخشودگی سود و جرایم( 815شرکت تعاونی 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی درخصوص تشکیل  31/1/95مورخ  15374طرح نامه شماره -3

 با دستور جلسات مشخص در قالب کارگروه تخصصی اشتغال استانها« قتصادی مشارکت های مردمی و تسهیالتارتقا ا»کارگروه 

 « ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار»مقام عالی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی درخصوص  30/1/95مورخ 14199طرح نامه شماره -4

وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی درخصوص ثبت اطالعات شاغلین جدید در مقام عالی  25/12/94مورخ 251677طرح نامه شماره-5

 سامانه ملی رصد 

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم-6

 متن مذاکرات : 

 

  مصوبات جلسه :

ایجاد نظام جامع اطالعات »مقام عالی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی درخصوص  30/1/95مورخ 14199نامه شماره  -1

مطرح و مقرر گردید دستگاههای متولی امر و بانکهای عامل در بحث ارائه آمارهای حوزه مربوطه براساس « کاربازار 

جداول ارسالی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی با جدیت و در اسرع وقت نسبت به تکمیل جداول مذکور اقدام و به 

 دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال ارسال نمایند.

دستگاههای اجرایی مربوطه و بانکهای عامل بانماینده اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی )آقای رحیم  مقرر گردید -2

دادجو( که در صورت لزوم به صورت حضوری جهت جمع آوری اطالعات بازار کار مراجعه خواهند نمود نهایت 

 همکاری الزم را بعمل آورند.

ت تعاون کارورفاه اجتماعی درخصوص ثبت اطالعات شاغلین مقام عالی وزار25/12/94مورخ 251677نامه شماره -3
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جدید در سامانه ملی رصد اشتغال کشور مطرح و مقرر گردید دستگاههای اجرایی نسبت به ثبت اطالعات شاغلین 

 اقدام نمایند. 3/3/93مورخ  4400جدید واقعی در سامانه مذکور و براساس دستورالعمل شماره

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی درخصوص  31/1/95مورخ  15374نامه شماره  -4

تشکیل کارگروه ارتقاء اقتصادی مشارکتهای مردمی و تسهیالت با دستور جلسات مشخص در قالب کارگروه 

 تخصصی اشتغال استانها مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

ه امداد امام خمینی)ره( در رابطه با ایجاد مجتمع های تولیدی و ریاست کمیت 18/3/95مورخ  508991/1نامه شماره  -5

خدماتی به عنوان یکی از اولویت های کاری با استفاده از امکانات مجتمع اقتصادی کمیته امداد مطرح و با توجه به 

ه لذا مقرر اینکه امکان سرمایه گذاری در تمامی حوزه از جمله کشاورزی ،هتلداری و .. در سطح استان وجود داشت

گردید اداره کل کمیته امداد طی مکاتبه ای نسبت به انعکاس ظرفیت های سرمایه گذاری استان با همکاری 

 دستگاههای متولی امر به مرکز اقدام و پیگیریهای الزم بعمل آورده و نتیجه را به استاندار محترم اعالم نمایند.

قرر گردید کمیته مذکور زیرمجموعه کارگروه تخصصی اشتغال به منظور تقویت جایگاه کمیته اشتغال ایثارگران م -6

 استان نسبت به برگزاری جلسات اقدام نمایند.

مدیریت تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان اردبیل مبنی بر جابجایی اعتبارات  20/3/95مورخ 6038نامه شماره  -7

میلیون ریال به عاملیت بانک صادرات به 2450کمیته امداد امام خمینی)ره( به مبلغ  1394مشاغل خانگی سال 

دستگاههای اجرایی )صنعت معدن و تجارت ،بنیاد شهید و امور ایثارگران ( با موافقت اداره کل کمیته امداد امام 

خمینی)ره( استان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید دستگاههای متولی نسبت به معرفی واجدین شرایط 

 ی با هماهنگی دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان و مدیریت شعب بانک صادرات اقدام نمایند.به صورت مساو

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی  17/3/95مورخ  46091نامه شماره  -8

تبصره های تکلیفی سنوات  درخصوص ارجاع طرح های مشکلدار استفاده کننده از تسهیالت وجوه اداره شده و

گذشته جهت بررسی در  جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با هماهنگی دستگاه واگذارنده اعتبار )سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی(به دلیل عدم تشکیل جلسات کارگروه تخصصی شورای عالی اشتغال مطرح و با توجه به 

مبنی بر اینکه عدم تشکیل جلسات کارگروه تخصصی شورای عالی توضیحات ارائه شده از سوی اعضای جلسه 

اشتغال نافی وظایف کارگروه مذکور نبوده وبا توجه به عدم اشاره به موضوع بخشودگی سود و جرایم مربوطه در 

به دستورالعمل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر گردید نامه ای در این خصوص با امضای استاندار محترم تهیه و 

 وزیر محترم تعاون کارورفاه اجتماعی ارسال گردد.

وجوه اداره شده سالهای  تعداد سه پرونده مربوط به طرحهای مشکلدار استفاده کننده از تسهیالت تبصره های تکلیفی و-9

 13،14،15،16مطرح و براساس دستورالعمل ابالغی کارگروه تخصصی شورای عالی اشتغال موضوع بندهای  84الی  79

تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید و مقرر گردید موضوع مصوبه های مذکور جهت کسب تکلیف  12/3/88مصوبه مورخ 
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 به دبیرخانه شورای عالی اشتغال مستقر در وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ارسال گردد.

گلخانه تولید مینی درخواست بخشودگی اصل و فرع تسهیالت دریافتی آقای مهندس لطیف فتحی مجری طرح -الف

 ( 79-80-81-82سالهای)« ح،ط،ل،ب» تیوبر استفاده کنننده از تسهیالت تبصره های تکلیفی و وجوه اداره شده بندهای 

ضوابط و شرایط  1/2و  2/1به عاملیت بانک کشاورزی )دستگاه اجرایی جهاد کشاورزی( مطرح و با استناد به بندهای  

از بین رفتن فعالیت بنگاه اقتصادی در اثر حوادث طبیعی( و با استناد به نامه های رسیدگی شامل ) آسیب دیدن و یا 

صورتجلسه خسارت در اثر طوفان ، مدیر کل دفتر بازرسی و حوادث غیرمترقبه استان و استاندار وقت و با استناد به 

قرر گردید مراتب طی نامه ای مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی شورای عالی اشتغال مورد موافقت قرار گرفت. م

 جهت طرح در جلسه کارگروه تخصصی شورای عالی اشتغال به وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی اعالم گردد.

جرایم تسهیالت آقای %6مدیریت شعب بانک صادرات مبنی بر بخشودگی  4/12/94مورخ 1743/25/942نامه شماره  -ب     

بخش کشاورزی مطرح و به دلیل تسویه حساب یکجا مورد موافقت قرار گرفت. و مقرر  3/2میرعزیز سید سیاح از محل تبصره 

 جرایم بانکهای عامل براساس بخشنامه داخلی اقدام نمایند. %6گردید در موارد مشابه مبنی بر بخشودگی 

تسهیالت تبصره مرغ تخمگذار خلخال استفاده کننده از  815درخواست بخشودگی جرایم و تاخیر تادیه شرکت تعاونی -ج

 22113/94210به عاملیت بانک ملت مطرح و با استناد به نامه شماره  1384( قانون بودجه سال 2های تکلیفی )تبصره 

سازمان جهاد کشاورزی استان که به دلیل جو روانی ناشی از شیوع بیماری آنفلونزای مرغی و در نتیجه  25/11/94مورخ 

 ا در بازار فروش واحد مزبور ، متحمل ضرر و زیان شده مورد موافقت قرار گرفت.افت قیمت و پایین آمدن میزان تقاض

  

  غائبین جلسه :

 نماینده مجلس شورای اسالمی در کارگروه تخصصی اشتغال استان )ناظر و عضو(-

 رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی-

 ت امور شعب بانک ملییمدیر-

 مدیر کل راه وشهرسازی-
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 استان اردبیل اشتغالکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

2 15/7/95  2 26 11 13 استاندار 

  دستور جلسه:

معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی با عنوان  24/3/95مورخ 51817طرح نامه شماره -1

 استانداران محترم درخصوص اولویت بکارگماری اشخاص بومی از طریق مراکز مشاوره شغلی و کاریابی

 درخصوص آخرین وضعیت تسهیالت مشاغل خانگی به عاملیت بانکهای ملی و صادرات گزارش دبیرخانه کارگروه-2

مقام عالی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی با عنوان وزیر محترم صنعت معدن و  31/5/95مورخ 96918طرح نامه شماره-3

 سهیالت رونق تولیدتجارت درخصوص پیش بینی و عملکرد میزان تغییرات اشتغال واحدهای تولیدی بهره مند از ت

مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری  5/5/95مورخ 18574/53/17طرح نامه شماره -4

 موضوع اختصاص سهمی از اعتبارات خوداشتغالی صندوق کارآفرینی امید استان به قشر بسیجی

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -5

 متن مذاکرات : 

 

  مصوبات جلسه :

قانون مالیاتهای  46در بحث واریز حق تمبر به مبلغ صد هزار ریال توسط متقاضیان مجوز مشاغل خانگی)موضوع ماده -1

مستقیم( نظر بر اینکه مراجعین حوزه مذکور اکثرا از طبقات پایین جامعه بوده و درخصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی اطالعات 

امر موجب تبعات بعدی از جمله مشمول و بیمه های امور مالیاتی خواهند شد لذا مقرر گردید موضوع چندانی ندادند که این 

جذب متقاضیان مجوز مشاغل خانگی از پرداخت حق تمبر و ارائه اظهارنامه مالیاتی به مجمع نمایندگان استان به عنوان 

 پیشنهاد اعالم گردد.

ابیهای غیردولتی به جامعه هدف و دستگاههای اجرایی استان مقرر گردید در جهت شناساندن موسسات مشاوره شغلی و کاری-2

 جلسه بعدی شورای اداری استان ازنماینده موسسات مذکور نیز دعوت بعمل آید.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری در رابطه با  5/5/95مورخ 18574/53/17نامه شماره -3



117 

 

بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس)ع( استان مبنی بر اختصاص سهمی از اعتبارات تسهیالت خوداشتغالی  درخواست سازمان

برای معرفی بسیجیان مطرح و مدیریت صندوق کارآفرینی امید پیشنهاد و اعالم آمادگی نمودند در قالب تفاهم نامه تکلیفی که 

ی می نمایند. می توانند دو برابر تسهیالت اشتغالزایی پرداخت از سوی سازمانها و نهادها در نزد صندوق مذکور سپرده گذار

 نمایند.

مقرر گردید در جلسه بعدی کارگروه تخصصی اشتغال استان گزارشی از سامانه رصد اشتغال و متقاضیان اشتغال، وضعیت -4

 کارگاهها، تسهیالت رونق تولید ارائه گردد.

وزیر محترم صنعت معدن و » ارت تعاون کارورفاه اجتماعی با عنوان مقام عالی وز 31/5/95مورخ 96918نامه شماره -5

درخصوص پیش بینی و عملکرد میزان تغییرات اشتغال واحدهای تولیدی بهره مند از تسهیالت رونق تولید مطرح و « تجارت

سامانه بهین یاب و  مقرر گردید موضوع از طریق سازمان صنعت معدن و تجارت استان درخصوص نحوه دریافت آمار مربوطه از

هم چنین نحوه ارزیابی اشتغال تبیت شده و ایجادی اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان و استانداری 

 اعالم نمایند.

با عنایت به درخواست کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مبنی بر عدم وجود متقاضی برای دریافت تسهیالت مشاغل -6

میلیون ریال اعتبار باقی مانده کمیته امداد امام استان نزد بانک صادرات به سازمان صنعت،معدن  357ی مقرر شد مبلغ خانگ

وتجارت استان انتقال داده شود. ضمنا مقرر شد سازمان صنعت معدن وتجارت در اسرع وقت نسبت به معرفی و جذب اعتبار 

 به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان گزارش نمایند. مذکور از طریق بانک صادرات اقدام و نتیجه را

درخصوص پیگیری مسایل و مشکالت پرداخت تسهیالت به متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( و بهزیستی -7

استان توسط بانکهای عامل مقرر گردید موضوع در جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانکهای 

 روز یکبار تشکیل و نتیجه در جلسه آتی کارگروه گزارش شود. 15ه صورت عامل ب

مقرر شد کلیه دستگاههای اجرائی دارای  1394با عنایت به فرصت اندک از زمان جذب اعتبارات مشاغل خانگی سال -8

 ابالغی و بانکهای ملی و صادرات نسبت به تسریع و تسهیل در اسرع پرداخت اقدام نمایند.

گاههای اجرایی نسبت به معرفی جایگزین برای آندسته از متقاضیانی که بدلیل عدم احراز شرایط قانونی موفق به ضمنا دست

 اخذ تسهیالت نشده اند اقدام نمایند.

  

  غائبین جلسه :

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی-

 مدیر کل راه وشهرسازی-
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 استان اردبیل اشتغالکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

3 2/10/95  4 28 10 13 استاندار 

  دستور جلسه:

 گزارشی از وضعیت اشتغال استان توسط دبیر کارگروه تخصصی اشتغال-1

 گزارشی از فرایند انتخاب یازدهمین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر در سالجاری-2

استفاده از رهنمودهای دکتر منصوری معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در رابطه با -3

 طرح رشته های پر اشتغال )تکاپو(

نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای اردبیل، نیر ،نمین و سرعین در مجلس شورای استفاده از رهنمودهای دکتر فیضی -4

 اسالمی و ناظر مجلس در شورای اشتغال استان

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -5

 متن مذاکرات : 

 

  مصوبات جلسه :

استان در جهت حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری  با توجه به تاکید استاندار محترم مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت های-1

مقرر گردید درحوزه طرح تکاپو حداقل سه محور توسط کارگزار با استفاده از نقطه نظرات دستگاههای اجرائی از جمله سازمان 

 صنعت،معدن و تجارت استان تعریف و عملیاتی گردد.

ی معاون محترم توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون کارروفاه با توجه به تاکید استاندار محترم و موافقت دکتر منصور-2

اجتماعی مقرر شد موضوع طرح تکاپو درجلسه ای مشترک با حضور وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی شخص آقای استاندار، اعضا 

ستان، مدیر صندوق مدیر کل تعاون کارورفاه اجتماعی امجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، کارگزار طرح ،

تشکیل و تصمیمات الزم  13/10/95کارآفراینی امید استان در محل وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی روز دوشنبه مورخ 

 درخصوص نحوه عملیاتی نمودن طرح تکاپو تصمیماتی اتخاذ گردد.

ان ظرف دو هفته آتی با حضور با توجه به محدودیت زمانی مقرر گردید جلسه فوق العاده کارگروه تخصصی اشتغال است-3

 کارگزار طرح تکاپو با محوریت تشریع و تبیین بیشتر اهداف طرح مذکور و نحوه عملیاتی نمودن آن برگزار گردد.

  



119 

 

  غائبین جلسه :

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری-

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی-

 مدیر کل راه وشهرسازی-
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 استان اردبیل اشتغالکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

4 28/11/95  2 29 10 13 استاندار 

  دستور جلسه:

 گزارش عملکرد کارگروه تخصصی اشتغال استان در سالجاری توسط دبیر کارگروه -1

بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در خصوص میزان جذب اعتبارات تسهیالت مشاغل خانگی سال  -2

رابطه با اعالم سهم معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع در  17/9/95مورخ  175181و طرح نامه شماره  1394

 مشاغل خانگی به عاملیت بانک ملت  95تسهیالت قرض الحسنه سال 

سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص پیشنهاد رشته های جدید  10/11/95مورخ  58744/95210طرح نامه شماره  -3

 مشاغل خانگی

و حمایت از مشاغل خانگی وزارت متبوع در رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی  25/11/95مورخ  226518طرح نامه شماره  -4

بانک مرکزی به بانک های عامل در خصوص پرداخت تسهیالت به  23/11/95مورخ  374252/95خصوص ابالغیه شماره 

نفر افراد تحت  15میلیون ریال و به ازای ایجاد اشتغال برای  750اشخاص پشتیبان مشاغل خانگی براساس سقف حداکثر 

 پوشش پشتیبان 

 استفاده از رهنمودهای استاندار محترم -5

 متن مذاکرات : 

 

  مصوبات جلسه :

مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی ضمن دعوت از نمایندگان استانداری و اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی برای نظارت -1

مربوط به طرحهای بهره مند از  بر طرحهای بهره مند از تسهیالت رونق تولید استان گزارش هسته نظارت حوزه کشاورزی

 تسهیالت مذکور را به دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان اعالم نمایند.

با عنایت به تاکید استاندار محترم مقرر گردید در رابطه با طرح رشته های پراشتغال)تکاپو( عالوه بر مزیت منطقه ای سایر -2

 اشتغالزایی و ارزش افزوده برای استان باشد نیز مورد توجه قرار گیرد. طرحهایی که می تواند مثمرثمر بوده و منجر به

 مقرر گردید مجری طرح تکاپو)کارگزار( در بحث طرح مذکور از ظرفیت خوشه های اجرا شده در سطح استان استفاده نمایند.-3

سه مقرر گردید باقیمانده با توجه به درخواست نماینده سازمان صنعت،معدن و تجارت و موافقت اعضای حاضر در جل-4
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به سازمان مربوطه انتقال و در اسرع وقت معرفی واجدین شرایط با در نظر گرفتن اعتبارات  1394اعتبارات مشاغل خانگی سال 

 صادرات( معرفی گردد.-به بانکهای عامل)ملی

مطرح و مقرر گردید ضمن  میلیارد ریال به عاملیت بانک ملت 28به مبلغ  1395ابالغ اعتبارات مشاغل خانگی سال -5

رعایت توزیع شهرستانی اعتبارات مذکور در بحث توزیع دستگاهی به صورت شناور و با اولویت طرحهای پشتیبان از سوی 

 .دستگاههای متولی امر و بانک عامل اقدام گردد

  

  غائبین جلسه :

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری-

 مجلس شورای اسالمی در کارگروه تخصصی اشتغالنماینده مردم -

 مدیرکل راه و شهرسازی-
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 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری : کارگروه تخصصی منه بخش

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریتخصصی الف : ترکیب و وظایف کارگروه 

 تعیین زیر شرح به صنایع دستی و گردشگریمیراث فرهنگی، تخصصی  کارگروه اعضای  -الف-1

 :شوندمی

 (رییس) استاندار هماهنگی امور عمرانی معاون - الف

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)دبیر( -ب

 کشاورزی جهاد مدیر کل – ج

 تجارت و معدن صنعت، مدیر کل – د

 دارایی و اموراقتصادی مدیرکل - ه

 شهرسازی و راه مدیر کل – و

 مدیر کل منابع طبیعی -ز

 نماینده وزارت نیرو با معرفی وزیر نیرو -ح

  اسالمی انقالب مسکن بنیاد مدیرکل - ط

  زیستمحیط حفاظت مدیرکل - ی

 اسالمی ارشاد و فرهنگ مدیر کل – ک

 خیریه امور و اوقاف کل مدیر - ل

 (وجود درصورت) آزاد منطقه سازمان مدیرعامل - م

 کل فرودگاههای استانمدیر  -ن

 فرماندهی ناحیه انتظامی استان -س

 استانداری اجتماعی و فرهنگی امور دفتر مدیرکل -ع

 مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان -ف

 شهردار مرکز استان -ص
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 استان مرکز سیمای و صدا مدیرکل - ق

  استانداری اقتصادی امور هماهنگی دفتر مدیرکل - ر

 فنی استانداری مدیر کل دفتر -ش

 نماینده اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی استان)بدون حق رای( -ت

 رئیس مجمع صنفی هتلداران استان)بدون حق رای( -ث

 دو نفرصاحب نظر به انتخاب کارگروه)بدون حق رای( -خ

 مدیر کل دفتر اموربانوان و خانواده استانداری -ذ

 مدیر کل تعزیرات حکومتی -ض

 

 ارایه و بررسی ،میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تخصصی کارگروه وظایف -الف-2

 :شودمی تعیین زیر موارد در پیشنهاد

 

برنامه های بلندمدت و میان مدت بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در چارچوب برنامه های  -الف
 توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان.

ویتهای پژوهشی امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پیشنهاد آن به کارگروه تخصصی پژوهش، اول -ب
 فناوری و تحول اداری.

 تقویت انگیزه سیر و سفر و سیاحت از طریق ایجاد تسهیالت، تاسیسات و تجهیزات گردشگری. -ج

ها در زمینه حفظ و احیاء و معرفی میراث فرهنگی جذب حمایتهای مادی و معنوی مردم و تشریک مساعی همه جانبه آن -د
 استان.

 جلوگیری از اقدامات غیر قانونی در زمینه حفاری های غیر مجاز و تخریب آثار فرهنگی. -ه

 توسعه تاسیسات اقامتی ارزان قیمت و اردوگاههای جهانگردی. -و

 گردشگری.توسعه صنعت گردشگری استان از طریق آماده سازی و معرفی قطب های  -ز

 حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی و تبلیغ و ترویج محصوالت صنایع دستی استان. -ح

 تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده است. –محافظت از بناهای دارای ارزش فرهنگی  -ط
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 تنظیم خط مشی صادرات صنایع دستی استان و رفع مشکالت و موانع موجود. -ی

 جرایی مناطق نمونه گردشگری استان.رفع مشکالت و موانع ا -ک

 استفاده از امکانات تبلیغی برای معرفی سیمای گردشگری استان. -ل

 غنی سازی اوقات فراغت به ویژه برای جوانان از طریق فرماندهی تورهای گردشگری اکوتوریسم. -م

بهسازی و ارائه خدمات بهتر و بیشتر  توسعه مشارکتهای مردمی از طریق تشویق و حمایت از راه اندازی، ترمیم، توسعه، -ن
 مراکز گردشگری و نیز واحدهای اقامتی و پذیرایی استان.

 تغییر کاربری کاروانسراها و رباط ها به مراکز اقامتی میان راهی. -س

 تربیت و آموزش نیروی انسانی در امور گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان. -ع

 ت گردشگری هتل ها، مهمانپذیر ها، رستورانهای میان راهی و چگونگی اداره آن.توسعه و تقویت تاسیسا -ف 

 

میراث فرهنگی، صنایع  کارگروه تخصصی و صورتجلسه های تحلیل عملکرد، گزارش ساالنه -ب

 :دستی و گردشگری

جلسه در سال  6( ( با برگزاری 8)مطابق جدول شماره) میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریکارگروه تخصصی  -

 اجرایی شده است. مصوبه آن 51مصوبه داشته است که  54دستور جلسه و  24،  1395
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 1395در سال  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری( : گزارش ساالنه عملکرد کارگروه تخصصی 8جدول شماره)

 

 مصوبات وضعیت اصلی کارگروهوضعیت حضور و غیاب اعضای 

تعداد 

دستور 

 جلسه

تاریخ 

برگزاری 

 جلسات

 ردیف
 جلسه غایب اجرایی دستگاههای اسامی

تعداد حاضرین در 

 جلسه
 تعداد

مصوبات 

 اجرا

 نشده

 تعداد

 مصوبات

 اجرا

 شده

 تعداد

 مصوبات

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

کارگروه 

 در حاضر

 جلسه

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

 کارگروه

مشاور  –مشاورامور بانوان استانداری –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی –دادگستری 
 اموراقتصادی استانداری

23 27 0 5 5 4 1395/02/12 1 

- 27 27 0 7 7 4 1395/03/05 2 

 3 1395/05/06 5 6 6 0 27 26 دادگستری 

 4 1395/06/29 4 27 27 0 27 25 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  –دانشگاه علوم پزشکی  

 5 1395/08/19 3 4 3 1 27 26 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مشاورامور  –مشاورامور بانوان استانداری  -دادگستری –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 مشاور امور فرهنگی استانداری -صدا و سیمای مرکز اردبیل –اقتصادی استانداری 
21 27 2 3 5 4 1395/12/16 6 

 جمع کل 24 54 51 3   
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 استان اردبیل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

1 12/02/95 معاون عمرانی  

 استاندار

27 23 7 6 

  دستور جلسه:

 تصمیم گیری در خصوص مشکالت مجتمع های آبدرمانی استان اردبیل -1

 1395خصوص برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های سال تصمیم گیری در  -2

 تصمیم گیری در خصوص برگزاری جشنواره کوچ عشایر -3

 تصمیم گیری در خصوص سفر هیأت گردشگری ترکیه به استان اردبیل -4   

 

 متن مذاکرات : 

 کارگروهبحث و بررسی و اتخاذ تصمیم الزم بر اساس دستور جلسه توسط اعضای محترم  -

  مصوبات جلسه :

در خصوص مشکالت آب درمانی های استان از قبیل یکسان نبودن نرخ قیمت پایه ، نصب تابلوهای آب درمانی در  -1

برخی از مراکز اقامتی که از آب گرم معدنی استفاده نمی کنند، صدور مجوز برای    آب های درمانی در مرکز شهر که 

جود می آورد، و تفاوت در میزان تخصیص آب های درمانی ، مقرر گردید کمیته ای مشکالتی از قبیل ترافیک را به و

تخصصی در خصوص رسیدگی به این مشکالت در حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری 

میراث فرهنگی، صنایع و با حضور اداره کل دفتر فنی استانداری، شرکت آب منطقه ای، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل 

دستی و گردشگری و انجمن صنفی آب های درمانی تشکیل گردیده و طرح های پیشنهادی مشخص خود را در 

 خصوص موارد فوق ارائه نمایند تا در جلسه کارگروه تخصصی تصمیم گیری شود.

ت در نمایشگاه ها و برنامه های اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در خصوص برگزاری یا شرک -2

از  95جشنواره های داخلی و خارجی مورد تصویب قرار گرفته و مقرر گردید جشنواره ها و نمایشگاه ها در طول سال 

قبیل جشنواره کوچ عشایر، جشنواره ملی آش و غذاهای سنتی، جشنواره ملی چومچه خاتون ) طلب باران( ،جشنواره 

ین، نمایشگاه بین المللی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برگزاری میالد نور، جشنواره ملی زمستانی سرع

هفته میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی به منظور معرفی قابلیت 
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هفته  های گردشگری استان ، شرکت در نمایشگاه های گردشگری خارجی، گرامی داشت روز جهانی جهانگردی و

گردشگری، مراسم روز استان، جشنواره گل های بابونه ، شرکت در جشنواره اقوام ایرانی، و همچنین شرکت در 

آلمان و فیتور اسپانیا و نمایشگاه  ITBنمایشگاه های بین المللی کشور جمهوری آذربایجان، ترکیه، امارات متحده عربی، 

 دستگاه های اجرائی انجام پذیرد.بین المللی تهران طبق سنوات گذشته با همکاری 

در خصوص برگزاری جشنواره کوچ عشایر مقرر گردید فرمانداری بیله سوار به عنوان رئیس ستاد و مسئول کمیته   -3

پشتیبانی، جمعیت هالل احمر استان به عنوان مسئول کمیته امداد و نجات، صدا و سیما مسئول کمیته اطالع رسانی، 

دبیرخانه و مسئول کمیته تبلیغات و برگزاری مراسم، اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری به عنوان 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مسئول کمیته فرهنگی و هنری، فرماندهی انتظامی مسئول کمیته انتظامی ، مدیریت 

 امور عشایری مسئول کمیته اجرائی ، اداره کل ورزش و جوانان مسئول برگزاری مسابقات و فرماندهی پلیس راه و راهور

 مسئولیت کمیته ترافیک و ایجاد نظم را برعهده داشته باشند

مقرر گردید صدا و سیمای مرکز اردبیل در خصوص اطالع رسانی در رابطه با برگزاری جشنواره ها و نمایشگا های   -4

ری استان به ویژه جشنواره کوچ عشایر همکاری های الزم را به عمل آورده و همچنین معاونت امور عمرانی استاندا

هماهنگی های الزم را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تخصیص اعتبار الزم به منظور برگزاری جشنواره 

 کوچ عشایر به عمل آورد.

مقرر گردید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و انجمن  -5

ری هماهنگی و همکاری الزم را در خصوص پذیرش و اعزام هیأت گردشگری کشور های صنفی تأسیسات گردشگ

ترکیه و ایجاد ارتباط دوطرفه در حوزه گردشگری بین استان اردبیل با کشور مذکور قبل از ماه مبارک رمضان و پذیرش 

جوامع و انجمن های صنفی اعضاء جامعه تورگردانان ایران در خردادماه سال جاری را به عمل آورده و هزینه آن توسط 

 و اتاق بازرگانی تأمین گردد.

 

  غائبین جلسه :

 مشاور اموراقتصادی استانداری –مشاور اموربانوان استانداری –فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  –دادگستری استان 
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 استان اردبیل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

2 05/30/95  معاون عمرانی 

 استاندار

27 27 4 5 

  دستور جلسه:

 از گردشگران آمادگی دستگاه های عضو ستاد اجرائی خدمات سفر برای استقبال -1

 بررسی موضوع درخواست آقای شادمند در خصوص احداث دانه بندی مدرن ماسه در منطقه نمونه گردشگری الماس خلخال  -2

 بررسی درخواست متقاضی سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری ویالدرق -3

 پیشنهادات کمیته کارشناسی در خصوص مجتمع های آب درمانی -4

 متن مذاکرات : 

 بررسی و اتخاذ تصمیم الزم بر اساس دستور جلسه توسط اعضای محترم کارگروهبحث و  -

  مصوبات جلسه :

مقرر گردید تمامی تأسیسات گردشگری با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان ضمن رعایت تمامی موارد اعالم  -1

 شده ، برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران اقدامات الزم را به عمل آورند.

مقرر گردید در صورت لزوم کارگروه متناظر برای بررسی موارد و طرح های سرمایه گذاری باحضور دستگاه های  -2

اجرائی مرتبط در شهرستان ها تشکیل گردیده و پیشنهادات الزم در خصوص طرح ها پس از بررسی به منظور 

 تصمیم گیری در کارگروه تخصصی مطرح گردد.

و استاندارد سازی سرعت گیر های موجود و مناسب سازی خط کشی های معابر در  مقرر گردید در رابطه با کاهش -3

سطح جاده های مواصالتی شهر اردبیل اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری اردبیل قبل از ورود حجم مسافران به 

 استان تمهیدات الزم را به عمل آورد .

تی و سطح شهر و ورودی و خروجی شهرها به ویژه شهر مقرر گردید در رابطه با روشنایی های جاده های مواصال -4

 اردبیل شرکت برق تمهیدات الزم را به عمل آورد.

مقرر گردید جلسه ای با حضور مدیرکل محترم دفتر فنی، فرمانداری ، شهرداری و دستگاه های اجرائی مربوطه در  -5

سب سازی منطقه نمونه گردشگری خصوص بررسی و مناسب سازی بستر رودخانه بالیقلو و تسریع در روند منا

 شورابیل تشکیل گردد.
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در رابطه با احداث کارخانه مدرن دانه بندی شن و ماسه در منطقه نمونه گردشگری الماس خلخال مقرر گردید اداره  -6

ه و پروژه مذکور در کارگروه زیربنایی استان مورد کل محیط زیست بررسی های الزم را در این خصوص به عمل آورد

 قرار گیرد. توجه

در رابطه با در خواست سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری ویالدرق مقرر گردید در جلسه بعدی کارگروه   -7

  .جزئیات سایت پالن طرح یاد شده با حضور فرماندار سرعین طرح شود

  غائبین جلسه :
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 استان اردبیل صنایع دستی و گردشگریمیراث فرهنگی، کارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

3 1395/05/06 
 معاون عمرانی

 استاندار
27 26 4 4 

  دستور جلسه:

 بررسی مصوبات جلسات قبل  -1

 تبیین ترکیب جدید اعضاء و وظایف کارگروه تخصصی -2

 با شرکت استان های شمالغرب کشور " 2جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری منطقه "حضور در  -3

 بررسی طرح سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری ویالدرق سرعین -4

 گری بوالغالر نیربررسی طرح مطالعه ساماندهی منطقه نمونه گردش -5

 متن مذاکرات : 

 بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم الزم بر اساس دستور جلسه توسط اعضای محترم کارگروه   -

  مصوبات جلسه :

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی،  31/4/95مورخ  14037/952100با عنایت به نامه شماره  -1

قانون نظام صنفی  2استانداران محترم سراسر کشور در خصوص تبصره ذیل ماده  صنایع دستی و گردشگری تحت عنوان

( و اینکه این صنعت تابع قانون خاص می باشد و 1370و با توجه به قانون صنعت ایرانگردی و جهانگردی) مصوب سال 

مجلس و نیز معاونت استعالم های حقوقی به عمل آمده از معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی و کمیسیون اقتصادی 

حقوقی ریاست جمهوری در رابطه با مستثنی بودن تأسیسات گردشگری از شمولیت قانون نظام صنفی مقرر گردید سازمان 

صنعت، معدن و تجارت موارد فوق الذکر را به اتحادیه های تابعه اعالم نموده و تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع 

و گردشگری بوده و نیازی به اخذ مجوز پروانه کسب از اتحادیه های صنفی عالوه بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع ستی 

پروانه های بهره برداری صادره از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نباشد. ضمناً برای ادارات کل 

ص تأسیسات گردشگری مجوزها تعزیرات حکومتی، مدیریت اماکن عمومی فرماندهی انتظامی و سایر دستگاه ها در خصو

و نامه های صادره از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مالک عمل قرار خواهد گرفت و نامه های 

 اتحادیه های صنفی زیرمجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت وجاهت قانونی نخواهد داشت.

طرح مطالعه مشخصات، ضوابط و شاخص های درجه تبار با عنایت به عدم اجرای مصوبات قبلی در خصوص تأمین اع -2
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بندی مورد نیاز مجتمع های سالمت، تندرستی و آبدرمانی از طرف شرکت آب منطقه ای اردبیل مقرر گردید اعتبار الزم و 

تا آخر شهریور ماه سال جاری توسط شرکت آب منطقه ای  و مربوطه از سوی شرکت آب منطقه ای استان اردبیل تأمین

رابطه با عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور جهت انجام مطالعه مذکور با نظارت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع  در

 دستی و گردشگری و شرکت آب منطقه ای و دانشگاه علوم پزشکی اقدام الزم صورت پذیرد. 

ها و اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه رستوران داران و چلوکبابی  -3

جشنواره سفره ایرانی، "دستی و گردشگری و تمامی دستگاه های اجرائی مرتبط اقدامات الزم را در خصوص مشارکت در 

مرداد ماه و در محل پارک  15الی  13که با شرکت استان های شمالغرب کشور از تاریخ " 2فرهنگ گردشگری منطقه 

 ار خواهد گردید به عمل آورند.ائل گلی تبریز برگز

ترکیب جدید اعضاء و وظایف کارگروه تخصصی مطرح شد و مقرر گردید به لحاظ اهمیت گردشگری سالمت و وجود  -4

آبدرمانی ها عالوه بر اعضای اصلی کارگروه، دستگاه های اجرائی علوم پزشکی و شرکت آب منطقه ای استان در جلسات 

 کارگروه حضور داشته باشند.

رر گردید طرح های سرمایه گذاری نیازمند طرح در جلسه کارگروه به ویژه طرح های سرمایه گذاری مناطق نمونه مق -5

گردشگری قبل از طرح در کارگروه تخصصی ، عالوه بر کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل در کمیته کارشناسی با حضور 

 از بررسی کارشناسی در جلسه کارگروه مطرح گردد. نمایندگان ثابت تمامی دستگاه های اجرائی عضو مطرح و پس

مقرر گردید طرح سرمایه گذاری ویالدرق سرعین پس از بررسی در جلسه کارشناسی کارگروه گردشگری جهت تصمیم  -6 

 گیری به کارگروه اصلی ارائه گردد.

 

  غائبین جلسه :

 دادگستری 
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 استان اردبیل صنایع دستی و گردشگری میراث فرهنگی،کارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

4 29/6/95  
 معاون عمرانی

 استاندار
27 25 4 4 

  دستور جلسه:

 تصمیم گیری در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سقزچی  -1

 مهرماه( 5تصمیم گیری در خصوص دستورالعمل اجرای مراسم گرامی داشت روز جهانی گردشگری ) -2

 طرح مشکالت دفاتر خدمات مسافرتی -3

 بررسی درخواست نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی استان اردبیل -4

 

 متن مذاکرات : 

 بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم الزم بر اساس دستور جلسه توسط اعضای محترم کارگروه   -

  مصوبات جلسه :

مقرر گردید ستاد بزرگداشت هفته گردشگری در تمامی شهرستان ها به ریاست فرمانداران و با حضور مسئوالن  -1

طه با گرامی داشت هفته گردشگری شهرستانی دستگاه های اجرائی مرتبط به منظور اتخاذ تصمیمات الزم در راب

 تشکیل گردد.

مقرر گردید هماهنگی الزم با دفاتر ائمه جمعه به منظور سخنرانی پیش از خطبه مدیر کل و برخی از مسئوالن   -2

شهرستانی در نماز جمعه به منظور ارائه گزارش عملکرد اداره کل در حوزه های مختلف میراث فرهنگی،صنایع دستی 

 ضور همکاران صورت پذیرد.و گردشگری با ح

مقرر گردید با حضور مسئوالن اداره کل زیارت مزار شهدای گمنام به مناسبت تقارن هفته گردشگری و هفته دفاع   -3

 مقدس به منظور تجدید میثاق با شهدا و تجلیل از یادگاران هشت سال دفاع مقدس انجام پذیرد.

هرستان ها با حضور مسئولین اداره کل میراث فرهنگی ، مقرر گردید زنگ گردشگری در مدارس مرکز استان و ش -4

صنایع دستی و گردشگری به صدا درآمده و جهت تشریح اقدامات و آشنا نمودن دانش آموزان با اهمیت صنعت 

گردشگری مراسم سخنرانی در مدارس مرکز استان و شهرستان ها توسط مسوالن شهرستانی وکارشناسان 

 گردشگری برگزار گردد.
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ر گردید استقبال از اولین گردشگر خارجی وارده به استان از پایانه مرزی بیله سوار از کشور جمهوی آذربایجان و مقر  -5

گردشگران داخلی وارده به تمامی شهرستان های استان و انجام مراسم تجلیل با اهدای هدیه توسط فرمانداران و 

 مسئوالن استانی و شهرستانی انجام پذیرد.

ترویج دسترسی جهانی  -با عنوان گردشگری برای همه 2016عار روز جهانی جهانگردی برای سال با عنایت به ش -6

 -گردشگری برای همه "مقرر گردید بنر و پالکارد و آویز به مناسبت گرامی داشت روز جهانی جهانگردی با شعار 

 ه دفاع مقدس نصب گردد.در میادین و سطح شهر باتوجه به تقارن هفته گردشگری و هفت "همه برای گردشگری 

مقرر گردید هماهنگی الزم با صدا و سیمای مرکز اردبیل جهت حضور مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و  -7

گردشگری در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما و تشریح اقدامات و فعالیت های صورت گرفته و ارائه 

 صورت پذیرد. توانمندی های استان در حوزه های مختلف گردشگری

مقرر گردید هماهنگی الزم با صدا و سیمای مرکز اردبیل برای نمایش و پخش قابلیت های گردشگری استان و ویژه  -8

 برنامه های گردشگری به مناسبت گرامی داشت هفته گردشگری صورت پذیرد.

مقرر گردید مسابقات مختلف فرهنگی و گردشگری با هماهنگی صدا و سیمای مرکز اردبیل جهت آشنا نمودن مردم   -9

 و گردشگران با صنعت گردشگری و جاذبه های گردشگری استان و اهداء جوایز به برندگان مسابقات اجرا گردد.

نی جهانگردی و هفته گردشگری و ارائه مقرر گردید برگزاری کنفرانس مطبوعاتی درخصوص گرامی داشت روز جها -10

 گزارش عملکرد و برنامه های اداره کل جهت بازتاب در نشریات سراسری و استانی انجام پذیرد.

مقرر گردید برنامه شب فرهنگی با همکاری اداره کل استان به منظور معرفی قابلیت های فرهنگی و  موسیقی آئینی  -11

 ی استان اردبیل برگزار گردد.و توانمندی های گردشگری و صنایع دست

مقرر گردید همایشی با حضور اعضای کارگروه تخصصی گردشگری در استان و شهرستان ها و اعضای هیئت مدیره  -12

جامعه مراکز اقامتی، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، جامعه راهنمایان تور و اتحادیه مراکز پذیرائی بین راهی به 

 صنعت گردشگری برگزار گردد. منظور تجلیل از برترین های

درصد به 50مقرر گردید هماهنگی الزم با جامعه مراکز اقامتی در خصوص اعطاء تخفیف مراکز اقامتی تا میزان  -13

 گردشگران به مناسبت هفته گردشگری طبق توافقات صورت گرفته انجام پذیرد.

و دانشجویان جدید الورود دانشگاه های مقرر گردید تورهای رایگان اردبیل گردی برای گردشگران ، عالقمندان  -14

محقق اردبیلی ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشگاه آزاداسالمی و دانشگاه پیام نور با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی 

، صنایع دستی و گردشگری ، شهر داری اردبیل ، اداره کل حفاظت محیط زیست ، اداره کل اوقاف و امور خیریه ، 

 اتر خدمات مسافرتی و جامعه صنفی راهنمایان تور استان اردبیل برگزار گردد.انجمن صنفی دف

مقرر گردید تورهای استان گردی و اردبیل گردی برای گردشگران با همکاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی  -15

 و جامعه راهنمایان تور به مناسبت هفته گردشگری برگزار گردد.
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الر خطایی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی به مناسبت گرامی داشت هفته مقرر گردید نمایشگاه عکس در تا -16

 گردشگری و هفته دفاع مقدس برگزار گردد.

مقرر گردید رونمایی از وب سامانه هوشمند گردشگری به منظور تسهیل ارتباط و مکاتبات با مدیران مراکز اقامتی ،  -17

 ی و راهنمایان تور و سرمایه گذاران حوزه گردشگری انجام پذیرد. دفاتر خدمات مسافرتی ، مراکز پذیرایی بین راه

مقرر گردید هماهنگی های الزم به منظور بازدید رایگان از موزه های استان در پنج مهر ماه و همزمان با روز جهانی  -18

 جهانگردی در سطح استان انجام پذیرد.

نی جهانگردی توسط تشکل مردم نهاد رفتگران طبیعت مقرر گردید منطقه نمونه گردشگری شورابیل با شعار روز جها -19

 پاکسازی گردد.

مقرر گردید مراسم ایستگاه نقاشی در نگار خانه ختایی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی تحت عنوان شعار  -20

ه به مناسبت هفته گردشگری با اهدا جوایز ب "همه برای گردشگری  -گردشگری برای همه "روز جهانی جهانگردی 

 برگزیدگان برگزار گردد.

مقرر گردید ارسال پیامک انبوه به مناسبت گرامی داشت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری در سطح استان  -21

 انجام پذیرد.

مقرر گردید سازمان صنعت معدن و تجارت استان هماهنگی الزم را با اتاق بازرگانی جهت حضور مدیران عامل  -22

 کمیسیون گردشگری به عمل آورد. جوامع و انجمن های صنفی در

مقرر گردید با هماهنگی دادستانی و مدیریت اماکن عمومی فرماندهی انتظامی و به منظور پلمب برخی آژانس های  -23

مسافرتی دارای مجوز از سازمان تاکسی رانی و اطالع رسانی تورهای زیارتی )قم، جمکران، مشهد( توسط برخی 

نصب آگهی اقدام به برگزاری تور می نمایند اقدامات الزم از طرف انجمن صنفی اشخاص که بدون مجوز و از طریق 

دفاتر خدمات مسافرتی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صورت پذیرد. ضمنا شهرداری اردبیل 

 ص برخورد نماید.با هماهنگی سازمان تاکسی رانی موظف گردید از اقدام غیر قانونی برخی از آژانس ها در این خصو

مقرر گردید برخی از افراد حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن مجوز و از طریق درج آگهی و یا اعالم شماره همراه و یا  -24

در فضای مجازی اقدام به برگزاری تور می نمایند با معرفی انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و همکاری اداره کل 

هت رسیدگی و برخورد با تخلفات صورت گرفته به دادستانی معرفی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ج

 شوند.

مقرر گردید اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان در خصوص برخورد با رانندگان بین شهری که بدون مجوز  -25

اره کل میراث اقدام به اخذ ویزا می نمایند اقدامات الزم را به عمل آورده و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و اد

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در رابطه با معرفی افراد مذکور به اماکن عمومی و دادستانی به منظور اعمال 

 قانون اقدام الزم را به عمل آورد.
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مقرر گردید انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در رابطه با  -26

اشخاصی که بدون داشتن مجوز بند ب و صرفاً با داشتن گواهی نامه آموزشی کوهنوردی از هیئت های کوه معرفی 

نوردی و یا اداره کل ورزش و جوانان اقدام به برگزاری تور می نمایند به دادستانی اقدام نموده و اداره کل ورزش و 

است دفاتر خدمات مسافرتی برای برگزاری تورهای جوانان نیز برخورد الزم را با افراد مذکور انجام دهد.بدیهی 

کوهنوردی می بایست از افراد آموزش دیده و دارای گواهی نامه کوهنوردی از هیئت کوهنوردی و اداره کل ورزش و 

 جوانان استفاده نماید.

مکاری مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  و شرکت مخابرات استان بررسی ها و ه -27

رقمی به نرخ دولتی جهت اطالع رسانی به گردشگران توسط نمایندگی کانون  4های الزم را در خصوص ارائه شماره 

  جهانگردی و اتومبیل رانی استان  به عمل آورد.

  غائبین جلسه :

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان –دانشگاه علوم پزشکی استان 
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 استان اردبیل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

5 
19/80/95 معاون عمرانی  

 استاندار
27 26 4 4 

  دستور جلسه:

 حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی -1

 تعیین تکلیف پروانه تأسیس منطقه نمونه گردشگری سقزچی  -2

بررسی تأمین اعتبار و عقد قرارداد شرکت آب منطقه ای استان با شرکت مهندسین مشاور جهت انجام مطالعه   -3

 سالمت، تندرستی و آبدرمانیمشخصات، ضوابط و شاخص های درجه بندی مورد نیاز مجتمع های 

 متن مذاکرات : 

 بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم الزم بر اساس دستور جلسه توسط اعضای محترم کارگروه  

  مصوبات جلسه :

شرکت استان اردبیل در نمایشگاه های داخلی و خارجی تصویب گردیده و مقرر شد برآورد هزینه شرکت در نمایشگاه  -1

روسیه، نمایشگاه بین  MITTآلمان، نمایشگاه بین المللی  ITBهای بازار هدف گردشگری استان ) نمایشگاه های 

مایشگاه بین المللی بازار سفر باکو و دهمین ترکیه و ن Emittچین، نمایشگاه    بین المللی  COTTMالمللی 

نمایشگاه      بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران( توسط اداره کل میراث فرهنگی،        صنایع دستی و 

 گردشگری تهیه و به منظور تأمین اعتبار به سازمان برنامه و بودجه استان ارائه گردد.

های مذکور از توانمندی ها و ظرفیت های  شهرداری اردبیل ، دانشگاه علوم  مقرر گردید جهت شرکت در نمایشگاه -2

پزشکی ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، شرکت شهرک های صنعتی و دستگاه های 

 اجرایی مربوطه و همچنین    بخش خصوصی استفاده گردد.

مورخ  846/1/892زچی نیر به نام شرکت آذران نیر ) شماره موافقت نامه تأسیس منطقه نمونه گردشگری سق -3

 ( مورد بررسی قرار گرفته و لغو گردید. 22/6/89

مقرر گردید شرح خدمات طرح مطالعه مشخصات، ضوابط و شاخص های درجه بندی مورد نیاز مجتمع های سالمت،  -4

، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه علوم تندرستی و آبدرمانی توسط اداره کل دفتر فنی، اداره کل میراث فرهنگی

پزشکی و شرکت آب منطقه ای استان تهیه گردیده و جهت تامین اعتبار و عقد قرار داد با جهاد دانشگاهی به منظور 
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انجام مطالعه مذکور در اختیار شرکت آب منطقه ای استان قرار گرفته و مطالعه مذکور با نظارت کمیته ای مرکب از 

  تگاه های مذکور انجام پذیرد.نمایندگان دس

  غائبین جلسه :

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
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 استان اردبیل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

اصلی تعداد اعضای 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

6 
16/12/1395 مدیر کل دفتر فنی  

 استانداری
27 21 4 - 

  دستور جلسه:

 تصمیم گیری در خصوص جشنوار ملی آئینی کشور  -1

 تصمیم گیری در خصوص تفاهمنامه اداره کل هواشناسی  -2

 نمایشگاه بین المللی باکوتصمیم گیری در خصوص برگزاری  -3

 تصمیم گیری در خصوص برگزاری جشنواره ملی کوچ عشایر -4

 

 متن مذاکرات : 

 بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم الزم بر اساس دستور جلسه توسط اعضای محترم کارگروه   -

  مصوبات جلسه :

( مقرر شد موسسه فرهنگی هنری ققنوس اقیلم حکمت مجری برگزاری جشنوار ملی آئینی کشور نسبت به  پیگیری اعتبار  1

مصوب معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام نموده و  کمیته تخصصی با مشارکت دستگاه های تصمیم گیر در 

 ورت پذیرد. خصوص نحوه اجرا و زمان و مکان برگزاری جشنواره ص

( با کلیات طرح تفاهنمامه مابین اداره کل هواشناسی استان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  2

موافقت به عمل آمد و مقرر شد ضمن همکاری دستگاه ها،  اداره کل هواشناسی نسبت به برآورد دقیق هزینه طرح را جهت 

 ان مدیریت و برنامه ریزی استان به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید .پیگیری و تامین اعتبار از سازم

، دانشگاه علوم  1396فروردین ماه سال  19( مقرر گردید برای حضور در نمایشگاه بین المللی جمهوری آذربایجان از تاریخ  3

، صنایع دستی و گردشگری پزشکی استان اردبیل و شهرداری اردبیل به همراه بخش خصوصی و اداره کل میراث فرهنگی 

 استان به همراه جوامع و انجمن های صنفی در نمایشگاه مذکور حضور یابند.

( مقرر شد کمیته ای متشکل از ارگانهای ذیربط از جمله فرمانداری شهرستان بیله سوار ، اداره کل امور عشایری جهت 4
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 و اظهار نظر تشکیل گردد.جهت بررسی  96برگزاری جشنواره کوچ عشایر به صورت ملی در سال 

( مقرر شد جشنواره ملی آدم برفی در اردبیل با هماهنگی شهرداری اردبیل و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 5

گردشگری استان و همزمان با جشنواره ملی سرعین برگزار گردیده و در خصوص اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع 

  جهت اجرا به صورت ملی اقدامات الزم صورت پذیرد. دستی و گردشگری کشور

  غائبین جلسه :

صدا و  –مشاورامور اقتصادی استانداری  –مشاورامور بانوان استانداری  -دادگستری استان –فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

 مشاور امور فرهنگی استانداری -سیما
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 امور بانوان و خانواده : کارگروه تخصصی دهم بخش

 الف : ترکیب و وظایف کارگروه امور بانوان و خانواده

 :شوندمی تعیین زیر شرح به امور بانوان و خانوادهتخصصی  کارگروه اعضای  -الف-1

 (رییس) استاندار سیاسی و امنیتی معاون - الف

 مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری )دبیر( -ب

 نماینده تام االختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان -ج

 معاون آمار واطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان-د

 استانداری اجتماعی و فرهنگی امور دفتر مدیرکل -ه

 مدیر کل آموزش و پرورش استان -و

 استان مرکز سیمای و صدا مدیرکل - ز

 مدیر کل اطالعات استان -ح

 کل دادگستری استانرئیس  -ط

 جوانان و ورزش مدیر کل – ی

 فرماندهی ناحیه انتظامی استان -ک

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیر کل –ل

 سه نفر از روسای دانشگاههای استان به پیشنهاد کارگروه و تایید استاندار -م

 اسالمی ارشاد و فرهنگ مدیر کل – ن

 گردشگریمدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  -س

 ایثارگران امور و شهید بنیاد مدیر کل –ع

 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( -ف

 یکی از فرمانداران به انتخاب استاندار -ص

 مدیر کل تبلیغات اسالمی  -ق
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 فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان -ر

 مدیرکل بهزیستی -ش

 مدیر کل ثبت احوال -ت

 اجرایی استان حسب مورد با حق رای با تشخیص رئیس کارگروهنمانده سایر دستگاههای  -ث

 مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی)بدون حق رای( -خ

 یکی از اعضای شورای اسالمی استان به انتخاب شورای یاد شده)بدون حق رای( -ذ

تبط با امور اجتماعی به پیشنهاد دو نفر از صاحب نظران و یا اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی مر -ض
 کارگروه و تایید استاندار)بدون حق رای(

 مدیر کل استاندارد -ظ

 

 تعیین زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ، امور بانوان و خانواده تخصصی کارگروه وظایف -الف-2

 :شودمی

مرتبط با امور بانوان خانواده در چارچوب برنامه های بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت  -الف
 توسعه کشور و طرحهای آمایش، توسعه و عمران استان.

 تدوین اولویتهای پژوهشی مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارائه پیشنهاد به دبیرخانه شورا. -ب

 و خانواده در استان.ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با امور بانوان  -ج

شناسایی مسایل، مشکالت و نیازهای بانوان و خانواده در استان در کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و  -د
 بهداشتی

هماهنگی جهت فراهم نمودن زمینه های الزم در رفع مشکالت بانوان و خانواده و کاهش نابرابری های جنسیتی در  -ه
 استان.

 ه ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبه بانوان و خانواده در استان.برنام -و

 ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط مشی های اجرایی جهت پیشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان و خانواده. -ز
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 گزارش ساالنه، تحلیل عملکرد و صورتجلسه های کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده: -ب

دستور جلسه و  30،  1395جلسه در سال  9 ( ( با برگزاری9تخصصی امور بانوان و خانواده )مطابق جدول شماره)کارگروه  -

 مصوبه داشته است که همه آنها اجرایی شده است. 36
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 1395در سال  و خانواده امور بانوان( : گزارش ساالنه عملکرد کارگروه تخصصی 9جدول شماره)

 مصوبات وضعیت وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

تعداد 

دستور 

 جلسه

تاریخ 

برگزاری 

 جلسات

 ردیف
 جلسه غایب اجرایی دستگاههای اسامی

تعداد حاضرین در 

 جلسه
 تعداد

مصوبات 

 اجرا

 نشده

 تعداد

 مصوبات

 اجرا

 شده

 تعداد

 مصوبات

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

کارگروه 

 در حاضر

 جلسه

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

 کارگروه

 1 1395/01/22 1 4 4 0 30 26 دانشگاه آزاد اسالمی -فرمانداری اردبیل –فرماندهی نیروی انتظامی  –دانشگاه علوم پزشکی 

 -نماینده شورای اسالمی شهر اردبیل -اداره کل اطالعات -فرمانداری اردبیل -دادگستری

اداره کل  –سازمان مدیریت و برنامه ریزی  -مشاور اجتماعی استاندار –شهرداری اردبیل 

 –دانشگاه محقق  –اداره کل بهزیستی  -اداره کل میراث فرهنگی –فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 سازمان صنعت و معدن –دانشگاه پیام نور 

16 30 0 5 5 6 1395/02/01 2 

 -نماینده شورای اسالمی شهر اردبیل -اداره کل اطالعات -فرمانداری اردبیل -دادگستری

اداره کل  –مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی -مشاور اجتماعی استاندار –شهرداری اردبیل 

 اداره کل میراث فرهنگی –فرهنگ و ارشاد اسالمی 
21 30 0 2 2 2 1395/04/31 3 

مشاور  –شهرداری اردبیل  -شورای شهر -اداره کل اطالعات -فرمانداری اردبیل -دادگستری

 –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  –مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی -اجتماعی استاندار
 صنعت و معدن -اداره کل میراث فرهنگی

20 30 0 4 4 4 1395/05/02 4 

 -نماینده شورای اسالمی شهر اردبیل -اداره کل اطالعات -فرمانداری اردبیل -دادگستری

 –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  –مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی -شهرداری اردبیل
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی-اداره کل میراث فرهنگی

21 30 0 4 4 4 1395/07/22 5 
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 -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -صدا و سیمای استان -سپاه استان -اداره کل اطالعات

 -مدیر عامل نمایشگاههای بین المللی -دانشگاه علوم پزشکی استان–شهرداری -شورای شهر
 محیط زیست استان. -دانشگاه محقق اردبیلی -امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

20 30 0 2 2 3 1395/08/13 6 

نماینده شورای اسالمی -صدا و سیما -نیروی انتظامی -سپاه –اداره کل اطالعات  -دادگستری
مشاور امور  -امور کتابخانه های عمومی -دانشگاه علوم پزشکی -شهرداری -شهر اردبیل

امور  –نمایشگاه بین المللی  -جهاد کشاورزی -مشاور امور معدن استاندار -اجتماعی استاندار

محیط  -دانشگاه پیام نور –میراث فرهنگی و گردشگری  –اجتماعی و فرهنگی استانداری 
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان -امور عشایری -زیست

18 30 0 3 3 4 1395/09/24 7 

نماینده شورای اسالمی -صدا و سیما -نیروی انتظامی -سپاه –اداره کل اطالعات  -دادگستری

 –نمایشگاه بین المللی  -جهاد کشاورزی -دانشگاه علوم پزشکی  -شهرداری -شهر اردبیل

 -دانشگاه پیام نور –میراث فرهنگی و گردشگری  –مشاور امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
 امور عشایری -محیط زیست

16 30 0 3 3 3 1395/10/14 8 

 -نماینده شورای اسالمی شهر اردبیل-صدا و سیما -اداره کل اطالعات  -دادگستری
 -مشاور امور اجتماعی استاندار -امور کتابخانه های عمومی -دانشگاه علوم پزشکی -شهرداری

امور اجتماعی و فرهنگی  –نمایشگاه بین المللی  -جهاد کشاورزی -مشاور امور معدن استاندار

 امور عشایری -محیط زیست -دانشگاه پیام نور –میراث فرهنگی و گردشگری  –استانداری 

16 30 0 9 9 3 1395/12/11 9 

 جمع کل 30 36 36 0   
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 استان اردبیل امور بانوان و خانوادهکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

مدیر کل امور  22/01/1395 1
 بانوان و خانواده

30 26 - 2 

  دستور جلسه:

 ملی کنوانسیون حقوق کودک تشکیل کارگروههای چهارگانه مرجع -

 

 متن مذاکرات : 

 

  مصوبات جلسه :

 مقرر گردید گروههای کاری چهارگانه کنوانسیون حقوق کودک بشرح ذیل تشکیل یابد : -1

دانشگاه   -1کارگروه پایش و ارزیابی: دبیر کارگروه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای کارگروه :-1-1

اداره ورزش و  -5اداره کل دادگستری-4اداره کل اطالعات  -3اداره کل آموزش و پرورش  -2علوم پزشکی 

دفتر  -9سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی -8فرماندهی نیروی انتظامی -7اداره کل بازرسی  -6جوانان

 دفتر امور بانوان و خانواده استانداری -10حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری

معاونت حقوقی  -1کارگروه حقوقی و قضایی: دبیر کارگروه اداره کل دادگستری استان و اعضای کارگروه: -1-2

کانون  -5فرماندهی نیروی انتظامی  -4سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی  -3دادستانی استان -2دادگستری

 وکالء و مرکز امور مشاوران دادگستری

اداره کل  -1اطالع رسانی: دبیر کارگروه اداره کل آموزش و پرورش و اعضای کارگروه:کارگروه آموزش و -1-3

اداره کل صدا و  -5دانشگاه علوم پزشکی  -4اداره کل دادگستری  -3یکی از دانشگاهها  -2فرهنگ و ارشاد اسالمی

سازمانهای مردم  -9 شهرداری اردبیل -8کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان -7اداره کل بهزیستی  -6سیما

 نهاد مرتبط

معاونت پیشگیری از  -1کارگروه حمایتی وهماهنگی: دبیر کارگروه اداره کل بهزیستی و اعضای کارگروه : -1-4

اداره کل آموزش و  -4نمایندگی وزارت امور خارجه -3اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی -2وقوع جرم دادگستری 

اداره  -8دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری  -7دانشگاه علوم پزشکی  -6 اداره کل دادگستری -5پرورش 

سازمان جمعیت هالل احمر  -10دفتر امور بانوان و خانواده استانداری -9کل امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 
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 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( -11استان.

انه هر دو هفته یکبار جلسات خود را برگزار کرده و بیستم هر ماه مصوبات آن مقرر گردید گروههای کاری چهارگ -2

 جلسه را به دفتر امور بانوان و خانواده ارسال نمایند.

 مقرر گردید در هر گروه کاری یکی از دانشگاهها به عنوان صاحب نظر به جلسات دعوت شوند. -3

ت و ترجیحا مشاور امور بانوان آن دستگاه را به این مقرر گردید تمامی دستگاههای اجرایی مذکور نماینده ثاب -4

  کارگروهها معرفی نمایند.

  غائبین جلسه :

 دانشگاه آزاد اسالمی -فرمانداری اردبیل –فرماندهی نیروی انتظامی  –دانشگاه علوم پزشکی 
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 استان اردبیل امور بانوان و خانوادهکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون سیاسی و  01/02/1395 2
 امنیتی استانداری

30 16 4 - 

  دستور جلسه:

 94بررسی مصوبات کارگروه سال -1

 ارائه گزارش در خصوص کنوانسیون حقوق کودک  -2

 در حوزه بانوان 95درخواست برنامه های پیش بینی شده برای سال   -3

 تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل-4

 ارائه گزارش توسط رئیس بنیاد نخبگان در خصوص نکوداشت زنان فرهیخته-5

 سایر موارد-6

 متن مذاکرات : 

 

  جلسه :مصوبات 

را تا بیستم اردیبهشت ماه به دفتر امور  95مقرر گردید دستگاههای اجرایی برنامه های پیش بینی شده برای سال  -1

 بانوان و خانواده ارسال نمایند.

 مقرر گردید کارگروه اقتصاد مقاومتی با دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل گردد. -2

با هماهنگی مشاور امور بانوان سازمان جهاد کشاورزی، با دستگاههای مرتبط با  مقرر گردید با برگزاری جلسه -3

 فعالیتهای زنان روستایی ضمن عقد تفاهمنامه برای یک کاسه نمودن فعالیتهای این ادارات برنامه ریزی گردد.

کار و رفاه اجتماعی  مقرر گردید هماهنگی الزم جهت برگزاری نمایشگاه توانمندسازی بانوان توسط اداره کل تعاون، -4

 اردیبهشت ماه انجام گیرد. 12در 

  مقرر گردید مدیران دستگاههای اجرایی از مشاور امور بانوان هر دستگاه در قالب اضافه کاری تجلیل به عمل آورد .-5

  غائبین جلسه :

مدیر  -جتماعی استاندارمشاور ا –شهرداری اردبیل  -شورای شهر -اداره کل اطالعات -فرمانداری اردبیل -دادگستری
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اداره کل میراث  –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  –سازمان مدیریت و برنامه ریزی  -کل امور اجتماعی و فرهنگی

 سازمان صنعت و معدن –دانشگاه پیام نور  –دانشگاه محقق  –اداره کل بهزیستی  -فرهنگی
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 استان اردبیل امور بانوان و خانوادهکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

خانم فرهمندپور  31/04/1395 3
مشاور وزیر در امور 

 زنان و خانواده

30 21 4 - 

  دستور جلسه:

 رهنمود سرکار خانم فرهمندپور مشاور محترم وزیر در امور زنان و خانواده -1  

 بررسی مسائل و مشکالت مربوط به بانوان استان -2

 

 متن مذاکرات : 

 

  مصوبات جلسه :

خانواده نشستی با حضور زنان مقرر گردید در سفر بعدی سرکار خانم فرهمندپور مشاور محترم وزیر در امور زنان و  -1

 فعال و فرهیخته برگزار گردد.

مقرر گردید هر ماه در یکی از شهرستانها ضمن برگزاری جلسه کارگروه بانوان نشستی نیز با زنان فعال و کارآفرین  -2

 آن شهرستان جهت بررسی مسائل و مشکالت ایشان انجام گردد.

 

  غائبین جلسه :

مدیر  -مشاور اجتماعی استاندار –شهرداری اردبیل  -شورای شهر -اداره کل اطالعات -فرمانداری اردبیل -دادگستری

 اداره کل میراث فرهنگی –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  –کل امور اجتماعی و فرهنگی
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 استان اردبیل امور بانوان و خانوادهکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون سیاسی و  02/05/1395 4
 امنیتی استانداری

30 20 - - 

 دستور جلسه:

 بررسی مصوبات جلسه قبل -1 

ارائه گزارش گروههای کاری چهارگانه حقوقی و قضایی، پایش و ارزیابی، حمایتی و هماهنگی و آموزش و اطالع رسانی -2

 کنوانسیون حقوق کودک توسط دبیر هر کارگروه 

 ارائه گزارش و تشریح اهمیت اهداء خون بانوان توسط نماینده واحد آموزش اداره کل انتقال خون استان   -3

 شریح فعالیتهای ستاد بازسازی عتبات عالیاتگزارش و ت -4

 متن مذاکرات : 

  مصوبات جلسه :

مقرر گردید دبیران کارگروههای حمایتی و هماهنگی و حقوقی و قضایی کنوانسیون حقوق کودک در جلسه  -1

 بعدی با آمادگی کامل گزارش خود را ارئه نمایند.

کودک در خصوص اهداف تعریف شده آن کارگروه  مقرر گردید گروههای کاری چهارگانه کنوانسیون حقوق -2

 موارد قابل مطالعه را به حوزه های پژوهشی دانشگاهها اعالم نمایند.

مقرر گردید هماهنگی الزم در خصوص موارد درخواستی سازمان انتقال خون طی نامه ای مکتوب به دفتر امور  -3

 بانوان جهت اقدامات بعدی اعالم گردد.

عالقمن و آماده همکاری با ستاد بازسازی عتبات عالیات هستند کپی شناسنامه و کارت مقرر گردید افرادیکه  -4

  قطعه عکس به دفتر امور بانوان استانداری تحویل نمایند. 2ملی و 

  غائبین جلسه :

مدیر  -مشاور اجتماعی استاندار –شهرداری اردبیل  -شورای شهر -اداره کل اطالعات -فرمانداری اردبیل -دادگستری

 صنعت و معدن -اداره کل میراث فرهنگی –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  –کل امور اجتماعی و فرهنگی
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 استان اردبیل امور بانوان و خانوادهکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

اعضای اصلی تعداد 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

مدیر کل امور  22/07/1395 5
 بانوان و خانواده

30 21 - - 

  دستور جلسه:

 بررسی مصوبات جلسه قبل -1

ارائه گزارش گروههای کاری چهارگانه حقوقی و قضایی، پایش و ارزیابی، حمایتی و هماهنگی و آموزش و اطالع رسانی -2

 کنوانسیون حقوق کودک توسط دبیر هر کارگروه 

 ارائه گزارش و تشریح اهمیت اهداء خون بانوان توسط نماینده واحد آموزش اداره کل انتقال خون استان   -3

 تشریح فعالیتهای ستاد بازسازی عتبات عالیاتگزارش و  -4

 متن مذاکرات : 

  مصوبات جلسه :

مقرر گردید دبیران کارگروههای حمایتی و هماهنگی و حقوقی و قضایی کنوانسیون حقوق کودک در جلسه  -1

 بعدی با آمادگی کامل گزارش خود را ارئه نمایند.

حقوق کودک در خصوص اهداف تعریف شده آن کارگروه مقرر گردید گروههای کاری چهارگانه کنوانسیون  -2

 موارد قابل مطالعه را به حوزه های پژوهشی دانشگاهها اعالم نمایند.

مقرر گردید هماهنگی الزم در خصوص موارد درخواستی سازمان انتقال خون طی نامه ای مکتوب به دفتر امور  -3

 بانوان جهت اقدامات بعدی اعالم گردد.

یکه عالقمن و آماده همکاری با ستاد بازسازی عتبات عالیات هستند کپی شناسنامه و کارت مقرر گردید افراد -4

  قطعه عکس به دفتر امور بانوان استانداری تحویل نمایند. 2ملی و 

  غائبین جلسه :

مدیر کل امور اجتماعی و  -شهرداری اردبیل -شورای شهر -اداره کل اطالعات -فرمانداری اردبیل -دادگستری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی-اداره کل میراث فرهنگی –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  –فرهنگی
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 استان اردبیل امور بانوان و خانوادهکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

عضو تعداد حاضرین غیر 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون سیاسی و  13/08/1395 6
 امنیتی استانداری

30 20 2 2 

  دستور جلسه:

 .طالق مقوله خصوص در یدادگستر جرم وقوع از یریشگیپ و یاجتماع محترم معاون یخداداد یآقا جناب گزارش ارائه -1

 ی.کتابخوان فرصت خصوص در استان یها کتابخانه امور کل ریمد یزخانیعز خانم سرکار گزارش ارائه -2

 یها مهارت آموزش یاثربخش طرح و روان سالمت مرکز خصوص در ییخدا آمنه و یدیع ربابه خانمها گزارش ارائه  -3

 . لیاردب استان زنان در طالق زانیم کاهش در ادیاعت    ریتاث و یزندگ

 متن مذاکرات : 

  مصوبات جلسه :

  دستگاه شش 95 سال آخر تا ها خانواده در طالق بیآس کاهش یراستا در دیگرد مقرر -1

  ختهیفره زنان نشست در یاسالم غاتیتبل -

  انیمرب و اءیاول نشست در پرورش و آموزش -

 .باشد یم سال پنج تا کی نیب آنان ازدواج زمان که ینیزوج و انیدانشجو یبرا دانشگاهها یفرهنگ امور -

  هایفرماندار بانوان امور مشاور -

 ارائه کارگروه به را آن گزارش و برگزار یتخصص یها نشست پوشش، تحت انیمددجو یبرا امداد تهیکم و یستیبهز ادارات -

 .ندینما

 یاجتماع یها بیآس خصوص در یتخصص نشست دو یدادگستر و یانتظام یروین محترم ندگانینما یآمادگ اعالم به بنا -2

 .گردد برگزار بانوان یبرا

 طرف از یریتقد لوح کنند یم شرکت خانواده و بانوان کارگروه جلسات در مستمر طور به که یرانیمد یبرا دیگرد مقرر -3

  .شود داده شانیا به استاندار یتیامن یاسیس محترم معاون

  غائبین جلسه :

– يشهردار-شهر يشورا -ياسالم ارشاد و فرهنگ كل اداره -استان يمايس و صدا -استان سپاه -اطالعات كل اداره

 دانشگاه -ياستاندار يفرهنگ و ياجتماع امور -يالملل نيب يشگاههاينما عامل ريمد -استان يپزشك علوم دانشگاه

  .استان ستيز طيمح -يلياردب محقق
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 استان اردبیل امور بانوان و خانوادهکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

 تعداد کل ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

مدیر کل امور  24/09/1395 7
 بانوان و خانواده

30 18 10 2 

  دستور جلسه:

 یاسالم انقالب فجر مبارک دهه... ا امیا ستاد خانواده و زنان تهیکم لیتشک -1

  تاک یکار گروه عملکرد خصوص در یوسفی خانم سرکار گزارش ارائه -2

 یرانیا یکاال دیخر خصوص در معدن و صنعت اداره بانوان امور محترم مشاور گزارش ارائه -3

 13/8/95 مورخ کارگروه نیپنجم صورتجلسه مصوبه نیاول  خصوص در یستیبهز کل اداره گزارش ارائه -4

 متن مذاکرات : 

  مصوبات جلسه :

 – یاسالم غاتیتبل:  یدستگاهها شد مقرر یمل دیتول از تیحما و عمل و اقدام ؛یمقاوت اقتصاد سال شعار تحقق یراستا در -1

 جامعه به یرانیا یکاال دیخر نهیزم در ، مایس و صدا ، جیبس و سپاه -دانشگاهها – پرورش و آموزش -یاسالم ارشاد و فرهنگ

 .ندینما یرسان امیپ خود هدف

 شیپ یها برنامه ییاجرا یدستگاهها دیگرد مقرر ،یاسالم انقالب فجر مبارک دهه ستاد خانواده و زنان تهیکم لیتشک ضمن -2

 .  ندینما ارسال خانواده و بانوان امور دفتر به 5/10/95 مورخ کشنبهیروز تا را فجر دهه... ا امیا یبرا ینیب

 بحث در یا حرفه و یفن آموزش اداره دیگرد مقرر روستاها در ییاشتغالزا جهت در تاک یکار گروه گزارش استماع از پس -3

 و تعاون کار، اداره ار،یخود یگروهها به خدمات ارائه بخش در یهمکار یکشاورز جهاد اداره ار،ی خود یگروهها آموزش

 به گانیرا غرفه ارائه در استان یالملل نیب یشگاههاینما و ، یکار یها رشته از یبرخ به مجوز ارائه بخش در یاجتماع رفاه

 .ندینما یهمکار تاک یکار گروه با اریخود یهها گرو مهیب خصوص در استان یریعشا امور اداره ارویخود یگروهها

  غائبین جلسه :

 -یپزشک علوم دانشگاه -یشهردار -شهر یشورا -مایس و صدا -یانتظام یروین -سپاه – اطالعات کل اداره -یدادگستر

 نیب شگاهینما -یکشاورز جهاد -استاندار معدن امور مشاور -استاندار یاجتماع امور مشاور -یعموم یها کتابخانه امور

 امور -ستیز طیمح -نور امیپ دانشگاه – یگردشگر و یفرهنگ راثیم – یاستاندار یفرهنگ و یاجتماع امور – یالملل

 نوجوانان و کودکان یفکر پرورش کانون -یریعشا
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 استان اردبیل امور بانوان و خانوادهکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون سیاسی و  14/10/1395 8
 امنیتی استانداری

30 16 24 - 

  دستور جلسه:

 هماهنگی برنامه های اجرایی کمیته زنان و خانواده ستاد ایام ا... دهه مبارک فجر انقالب اسالمی -1

 هماهنگی برای برگزاری نمایشگاه توانمندی بانوان -2

 گزارش عملکرد سازمان جهاد کشاورزی در خصوص توانمندی بانوان روستایی -3

 متن مذاکرات : 

  مصوبات جلسه :

دستگاههای اجرایی گزارش عملکرد شاخص ترین برنامه های خود را در حوزه بانوان با اعالم آمادگی مقرّر گردید،  -1

 قبلی در جلسات بعدی کارگروه بانوان و خانواده ارائه نمایند.

مقرر گردید، دستگاههای اجرایی برنامه های شاخص دهه مبارک فجر سازمان/اداره خود ) مخصوصا برنامه دیدار با  -2

 شهداء( را با ذکر زمان  دقیق جهت هماهنگی برنامه ها به این دفتر اعالم فرمایند.خانواده 

در محل نمایشگاه  بین المللی استان  11/2/96مقرر گردید نمایشگاه توانمندی بانوان استان برای سال آینده مورخ  -3

  در صورت تغییر محل و زمان نمایشگاه اطالع رسانی خواهد شد. برگزار گردد.

  غائبین جلسه :

 یپزشک علوم دانشگاه -یشهردار -شهر یشورا -مایس و صدا -یانتظام یروین -سپاه – اطالعات کل اداره -یدادگستر

 دانشگاه – یگردشگر و یفرهنگ راثیم – یاستاندار یفرهنگ و یاجتماع امور – یالملل نیب شگاهینما -یکشاورز جهاد -

 یریعشا امور -ستیز طیمح -نور امیپ
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 استان اردبیل امور بانوان و خانوادهکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون سیاسی و  11/12/1395 9
 امنیتی استانداری

30 16 17 - 

  دستور جلسه:
جمعیت هالل احمر  95پیرو اولین مصوبه هفتمین صورتجلسه کارگروه، ارائه گزارش عملکرد و برنامه های شاخص سال   -1

 استان 

 ارائه گزارش مشاور امور بانوان  اداره کل تعزیرات حکومتی  -2

 برنامه ریزی برای هفته زن  -3

 متن مذاکرات : 

  مصوبات جلسه :

 روز چهارشنبه در محل مجتمع فرهنگی هنری فدک برگزار گردد. 25/12/95مقررگردید جشن روز زن مورخ  -1

هر ماه   وسازمان صنعت ومعدن  مقرر گردید نماینده تعزیرات حکومتی به همراه نماینده دانشگاه علوم پزشکی -2

پیشنهادی را  به جلسه کارگروه ارائه  بازدیدی از آرایشگاههای زنانه به عمل آورده و گزارش تحلیلی و راهکارهای

 نمایند.در راستای برنامه ریزی برای برگزاری  جشن روز زن 

 مقرر گردید تقبل هزینه قاری قرآن و همچنین اهداء جوایز مسابقه برگزاری سازمان تبلیغات اسالمی  عهده دار گردد. -3

 دبیلی انجام گردد.مقرر گردید پرداخت هزینه و دعوت از مجری توسط دانشگاه محقق ار -4

مقرر گردید هزینه گروه موسیقی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان  توسط سه اداره جهاد کشاورزی ، اداره کار،  -5

 تعاون و رفاه اجتماعی و اداره توزیع نیروی برق پرداخت گردد.

ریق اداره کل ورزش و جوانان پرداخت مقرر گردید هزینه تهیه کلیپ فعالیتهای بانوان به مبلغ پانصد هزار تومان از ط -6

 گردد.

صنعت و  -مقرر گردید هزینه پذیرایی مراسم به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان توسط ادارات هالل احمر -7

 معدن و دانشگاه آزاد اسالمی پرداخت گردد.

مقرر گردید دو عدد بنر استند ایستاده طراحی با دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و  چاپ و نصب توسط شهرداری  -8
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 اردبیل انجام گردد.

  مقرر گردید تزئین سالن مراسم توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل انجام گیرد. -9

  غائبین جلسه :

 یها کتابخانه امور -یپزشک علوم دانشگاه -یشهردار -شهر یشورا -مایس و صدا - اطالعات کل اداره -یدادگستر

 امور – یالملل نیب شگاهینما -یکشاورز جهاد -استاندار معدن امور مشاور -استاندار یاجتماع امور مشاور -یعموم

 یریعشا امور -ستیز طیمح -نور امیپ دانشگاه – یگردشگر و یفرهنگ راثیم – یاستاندار یفرهنگ و یاجتماع
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 بخش یازدهم : کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری

 الف : ترکیب و وظایف کارگروه توسعه روستایی و عشایری

 :شوندمی تعیین زیر شرح به توسعه روستایی و عشایریتخصصی  کارگروه اعضای  -الف-1

 استاندار )رییس( هماهنگی امور عمرانیمعاون  -الف

 مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری )دبیر( -ب

 مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری -ج

 مدیر کل راه و شهرسازی استان -د

 مدیر کل جهاد کشاورزی استان -هـ

 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان -و

 استانمدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -ز

 مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطالعات استان -ح

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان -ط

 مدیر کل آموزش و پرورش استان -ی

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان -ک

 ر کل حفاظت محیط زیست استانیمد -ل

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان -م

 شرکت آب و فاضالب روستایی استانمدیر عامل  -ن

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان -س

 استان  مدیر کل امور عشایر -ع

 مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان -ف

 یکی از بخشداران استان به پیشنهاد رییس کارگروه و تأیید کارگروه -ص

 ستان به انتخاب دهیاراننماینده دهیاران ا -ق

 یک نفر از روسای شورای اسالمی روستا با معرفی رییس شورای اسالمی استان -ر
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 زیر موارد در پیشنهاد ارایه و بررسی ،توسعه روستایی و عشایری تخصصی کارگروه وظایف -الف-2

 :شودمی تعیین

 تهیه سند توسعه روستایی استان -الف

 ها و توانمندسازی مناطق عشایریهای توسعه و عمران روستابرنامههماهنگی در تدوین  -ب

های های توسعه روستایی ملی و بررسی تغییرات شاخصهای توسعه روستایی در چارچوب شاخصاستخراج شاخص -ج
 مربوط

 وریش بهرهها و افزایافزایی جهت کاهش هزینههای اجرایی استان به منظور همساز و کار هماهنگی بین دستگاه -د

محیطی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه روستایی متناسب با بسته توسعه روستایی و های فرهنگی، زیستارتقای شاخص -هـ
 ایشرایط منطقه

 های مختلفهای نسبی روستاها و مناطق عشایری استان در زمینهها و مزیتگیری از قابلیتشناسایی و بهره -و

 های روستایی و عشایریبهبود حمل و نقل عمومی بار و مسافر در روستاها و ارتقای وضعیت ایمنی راه -ز

 های مرتبطتگذاری در روستاها با رعایت سیاسهای تشویقی و توسعه سرمایهبسته -ح

 های اجتماعی در روستاها و مناطق عشایریتشویق و توسعه بیمه -ط

 تقویت و توسعه واحدها و نهادهای مردم نهاد مؤثر در امور توسعه روستایی -ی

 رفع تنگناها و مشکالت موجود در زمینه افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در روستاها و مناطق عشایری -ک

 سکان عشایرساماندهی و ا -ل

 تعیین اولویت در جهت تخصیص اعتبارات توسعه روستایی از محل اعتبارات استانی -م

 ها و شوراهای اسالمی روستایی در پیشبرد امور توسعه روستاگیری از ظرفیت دهیاریتقویت و بهره -ن

های تخصصی شورای توسعه روستایی مرتبط با وظایف سایر کارگروه ها و مسایل و مشکالتبررسی چالش -س
 ربطریزی و توسعه استان و ارایه به کارگروه ذیبرنامه

 های مردمی در راستای توسعه اقتصادی روستاها و مناطق عشایریجلب مشارکت -ع

 ها و ساز و کارهای الزم برای توانمندسازی دهیارانتهیه برنامه -ف

 

 

http://shenasname.ir/
http://shenasname.ir/
http://mborg.ir/
http://mborg.ir/
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 :توسعه روستایی و عشایریساالنه، تحلیل عملکرد و صورتجلسه های کارگروه تخصصی گزارش  -ب

دستور  2،  1395جلسه در سال  2( ( با برگزاری 10کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری )مطابق جدول شماره) -

 مصوبه داشته است که همه آنها اجرایی شده است. 16جلسه و 
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 1395در سال  توسعه روستایی و عشایری( : گزارش ساالنه عملکرد کارگروه تخصصی 10جدول شماره)

 

 مصوبات وضعیت وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

تعداد 

دستور 

 جلسه

تاریخ 

برگزاری 

 جلسات

 ردیف
 جلسه غایب اجرایی دستگاههای اسامی

تعداد حاضرین در 

 جلسه
 تعداد

مصوبات 

 اجرا

 نشده

 تعداد

 مصوبات

 اجرا

 شده

 تعداد

 مصوبات

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

کارگروه 

 در حاضر

 جلسه

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

 کارگروه

- 20 20 0 3 3 1 1395/04/24 1 

- 20 20 0 13 13 1 1395/05/25 2 

 جمع کل 2 16 16 0   
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 استان اردبیل توسعه روستایی و عشایریکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

 - 1 20 20 استاندار 24/04/1395 1

  دستور جلسه:

 تشریح وظایف دستگاههای استانی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه ملی در سطح استان -

 متن مذاکرات : 

ابتدای جلسه آقای مهندس آذر نژاد معاونت محترم  هماهنگی امور عمرانی  با تقدیر و تشکر از حضور اعضای محترم جلسه، دستور *در 

 جلسه را قرائت نموده  و تالش اعضای کمیته را در جهت  اهداف پروژه  خواستار شدند

اف اقتصاد مقاومتی  و جایگاه روستاییان  در امر  تولید و *در ادامه  جناب آقای دکتر خدابخش استاندار محترم  در جهت تحقق اهد

خدمات روستایی  و ایجاد اشتغال پایدار و ارتقاء تولید در مناطق  روستایی  یاد اور شده  و تاکید نمودند اعضای کمیته  با توجه به 

فعالیت ها با در نظر گرفتن ظرفیت مناطق   اهداف تعیین شده در پروژه  تمام سعی و تالش خود را به کار گرفته و با الویت بندی 

 روستایی و در قالب زمانبندی تعیین شده اقدام نمایند .

  مصوبات جلسه :

مقرر گردید اعضای کمیته  برابر شیوه نامه استانی و نحوه اجرای پروژه  ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار با هماهنگی فرمانداران  -1

ح های الویت دار روستایی در هر شهرستان متناسب با اهداف پروژه و با رعایت سهم تعیین شده دستگاه ها نسبت به تهیه فهرست طر

 در ایجاد اشتغال  به منظور تصویب طرح های الویت دار در جلسه آتی  اقدام و ظرف ده روز به دبیر خانه کمیته ارسال نمایند 

مقرر گردید  فعالیت ها  و الویت های سرمایه گذاری  در چارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی و با تبعیت از  -2

 مصوبات ستاد راهبری و مدیریت  اقتصاد مقاومتی استان صورت گیرد. 

تامین اعتبار پروژه ها  و فعالیت ها برابر شیوه  مقرر گردید  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به  پیگیری الزم در جهت -3

(  اقدام نموده و به منظور شفاف سازی منابع تامین اعتبار برای ارائه در جلسه آتی ظرف ده 95قانون بودجه سال  16نامه استانی )تیصره 

  روز به دبیر خانه  کمیته ارسال نمایند .

  غائبین جلسه :
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 استان اردبیل توسعه روستایی و عشایریکارگروه تخصصی  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون امور عمرانی  25/05/1395 2
 استاندار

20 20 10 - 

  جلسه:دستور 

    تطبیق عملکرد برنامه های توسعه روستایی و عشایری استان با برنامه پنجم توسعه -

 متن مذاکرات : 

در ابتدار جلسه جناب آقای مهندس آذرنژاد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در خصوص کارگروه تخصصی توسعه 

عشایر اشاره نموده و سهم مشارکت باالی روستائیان و عشایری روستایی و عشایری نسبت به جایگاه خطیر روستائیان و 

در بخش تولید محصوالت کشاورزی و مواد غذایی کشور را یاد آوری نموده و سعی وتالش وتعامل مدیران و سازمانها و 

یی و عشایری نهادهای استان را بیش از بیش در جهت دستیابی به اهداف کارگروه و توسعه همه جانبه پایدار جامعه روستا

را خواستار شدند و در ادامه جلسه مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و مدیرکل امور عشایری نسبت به 

 تشریح وظایف کارگروه به اعضای حاضر در جلسه ارائه نمودند و پس از تبادل نظر تصمیمات بشرح ذیل اتخاذگردید.

  مصوبات جلسه :

دستگاههای اجرائی میزان تحقق برنامه های روستایی و عشایری خود را تا آخر برنامه پنجم ظرف یک مقررگردید کلیه -1

 هفته به دبیرخانه کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری ارسال نمایند.

در جلسه  مقررگردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص تهیه سند روستایی و عشایری استان گزارشی تهیه و-2

 آتی به کارگروه ارائه نمایند.

مقررگردید باعنایت به مصوبات جلسه قبلی اعضای کارگروه هرچه سریعتر نسبت به معرفی نماینده خود جهت شرکت در -3

 کمیته های فرعی کارگروه اقدام نمایند.

رب بهداشتی را با میزان مقررگردید شرکت آب و فاضالب روستایی لیست روستاها و قشالقات برخورداری از آب ش-4

 برخورداری در طول شبانه روز در جدولی تهیه و به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

مقررگردید سازمان جهاد کشاورزی سطح زمین های کشاورزی به تفکیک زمین های دیم و آبی هرشهرستان را با اطالعات -5
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 ر جدولی تهیه و به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.الزم )نوع محصول، میزان محصول و سایر اطالعات الزم( د

مقررگردید دانشگاه علوم پزیشکی مراکز درمانی و بهداشتی در روستاها را در جدولی با اطالعات ) پزشکان، بهورزان -6

 روستایی، جمعیت تحت پوشش و سایر اطالعات الزم( تهیه و به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

روستایی و پست بانک ها و بانک های دایر در روستاها و مراکز  ITCاره کل ارتباطات فناوری اطالعات مراکز مقررگردید اد-7

 بخش ها را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

مقررگردید سازمان جهادکشاورزی تعداد دامداریی های صنعتی و سنتی در سطح استان را با اطالعات )تعداد دام گوشتی و -8

 و سایر اطالعات الزم ( به دبیرخانه ارسال نمایند.شیری 

مقررگردید اداره کل عشایر استان سطح مراتع ییالقی و قشالقی با اطالعات جمعیت عشایری، تعداد دام و سایر اطالعات -9

 الزم را به تفکیک هر شهرستان در جدولی تهیه و به دبیرخانه ارسال نمایند.

 مسکن انقالب اسالمی استان در جلسات بعدی دعوت بعمل آید. مقررگردید از مدیرکل بنیاد -10

عضویت بخشدار ویلکیج بعنوان نماینده بخشداران، دهیار روستای خمس به عنوان نماینده دهیاران و آقای ناصر احمدی  -11

 بعنوان نماینده شوراهای اسالمی استان در کارگروه مورد تائید کارگروه قرار گرفت.

 ازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه یک نسخه از طرح آمایش استان را به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.مقررگردید س -12

درصدی جامعه 80مقررگردید صندوق بیمه اجتماعی و عشایری گزارشی از تفاهمنامه منعقده در خصوص بیمه نمودن -13

  هدف روستایی را به کارگروه ارائه نمایند.

  غائبین جلسه :
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 بخش دوازدهم : کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کاال و خدمات

 تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کاال و خدماتکارگروه الف : ترکیب و وظایف 

 تعیین زیر شرح به تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کاال و خدماتکارگروه  اعضای  -الف-1

 :شوندمی

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری )رییس( -الف

 مدیر کل استاندارد استان )دبیر( -ب

 مدیر کل دفتر فنی استانداری -ج

 مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری -د

 مدیر کل جهاد کشاورزی استان -هـ

 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان -و

 مدیر کل راه و شهرسازی استان -ز

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان -ح

 مدیر کل آموزش و پرورش استان -ط

 مدیر کل فنآوری اطالعات و ارتباطات استان -ی

 ریزی استانرییس سازمان مدیریت و برنامه -ک

 ای استانمدیر عامل شرکت آب منطقه -ل

 ای استانمدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه -م

 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان -ن

 مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان -س

 دادستان مرکز استان -ع

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان -ف

 مدیر کل تعزیرات حکومتی استان -ص
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 مدیر کل دامپزشکی استان -ق

 نرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استا -ر

 رییس مجمع امور صنفی استان -ش

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -ت

 مدیر کل گمرک استان -ث

 شهردار مرکز استان -خ

 

 ارایه و بررسی ، تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کاال و خدماتکارگروه  وظایف -الف-2

 :شودمی تعیین زیر موارد در پیشنهاد

انداز توسعه کیفیت کاال و خدمات متناسب با های نظام استانداردسازی و تنظیم سند چشمراهبردها و اولویتتبیین  -الف

 های خاص استان جهت ارایه به شوراشرایط و مزیت

بررسی موانع و مشکالت استانداردسازی و وضعیت اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی محصوالت استان و ارایه  -ب

 اجراییراهکارهای 

ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و های تخصصی سازمانها و ظرفیتگیری از توانمندیپیشنهاد نحوه بهره -ج

هی صنفی جهت مشارکت فعال در تدوین و به روز رسانی استانداردهای ملی و توسعه استاندارد سازی در ها و انجمنتشکل

 استان

های عمومی و بررسی سطح فرهنگ استاندارد در جامعه و ارایه پیشنهادات الزم در جهت آموزش و افزایش آگاهی -د

 تخصصی در راستای استاندارد و کیفیت

پیشنهاد نحوه هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به منظور بهبود نظام نظارت و بارسی  -هـ

استاندارد و کیفیت و تقویت حقوق مصرف کننده در سطح استان و ایجاد بسترهای مناسب به منظور تسریع در روند رسیدگی 

 به شکایات مصرف کنندگان در ارتباط با مقررات و ضوابط استاندارد

تدوین، ترویج و بررسی چگونگی تخصیص درصدی از منافع و اعتبارات پژوهشی و تملک دارایی واحدهای استانی جهت  -و

 نظارت بر اجرای استانداردها و تجهیز آزمایشگاه های فنی و مراکز ارزیابی انطباق استان

http://shenasname.ir/
http://shenasname.ir/
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ارایه ساز و کارهای نحوه اجرای استانداردهای اجباری و پیگیری تخلفات احتمالی در زمینه مخاطرات اقتصادی، ایمنی،  -ز

 بهداشت و سالمت عمومی

گی بین دستگاه های مرتبط با صادرات و واردات در سطح استان به منظور کنترل های بررسی خط مشی و نحوه هماهن -ح

 کیفی

 ارایه راهکارهای الزم جهت کنترل بازار و مراکز توزیع و عرضه در سطح استان در راستای رعایت استانداردها -ط

ش مورد استفاده در داد و ستد ارایه پیشنهادهای الزم جهت کنترل صحت عملکرد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنج -ی

 عمومی مشمول استاندارد اجباری و نظارت بر وضعیت عیار فلزات گرانبها با هماهنگی دستگاه های مرتبط در سطح استان

کمک به تصمیم سازی در خصوص نحوه ترویج و پیاده سازی استانداردهای معیار مصرف انرژی در تولیدات و سامانه  -ک

 استان های انرژی بر در سطح

ارایه پیشنهادهای الزم به منظور کنترل و نظارت بر نازل های سوخت مایع و گاز با هماهنگی دستگاه های مرتبط در  -ل

 سطح استان

پیگیری و اجرای مصوبات شورای استاندارد استان و تهیه گزارش از نتایج حاصله جهت ارایه به شورای برنامه ریزی و  -م

 شورای استاندارد استان

بررسی و تنظیم گزارش عملکرد استان ها در حوزه استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کاال و خدمات و پیشنهاد تشویق  -ن

 دستگاه های برتر و معرفی دستگاه های ناموفق و ناکارآمد.

 

تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کارگروه گزارش ساالنه، تحلیل عملکرد و صورتجلسه های  -ب

 :خدماتکیفیت کاال و 

جلسه در  2( ( با برگزاری 11کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کاال و خدمات )مطابق جدول شماره) -

 مصوبه داشته است که همه آنها اجرایی شده است. 17دستور جلسه و  5،  1395سال 
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 1395در سال  کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کاال و خدمات ساالنه عملکرد( : گزارش 11جدول شماره)

 

 مصوبات وضعیت وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی کارگروه

تعداد 

دستور 

 جلسه

تاریخ 

برگزاری 

 جلسات

 ردیف
 جلسه غایب اجرایی دستگاههای اسامی

تعداد حاضرین در 

 جلسه
 تعداد

مصوبات 

 اجرا

 نشده

 تعداد

 مصوبات

 اجرا

 شده

 تعداد

 مصوبات

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

کارگروه 

 در حاضر

 جلسه

 تعداد

 مدیران

 اصلی عضو

 کارگروه

 -اداره کل صدا و سیمای مرکز اردبیل  -اداره کل آموزش و پرورش 
 مجمع امور صنفی

21 24 0 8 8 1 1395/04/28 1 

اداره کل -و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی
 اداره کل صدا و سیمای مرکز اردبیل -آموزش و پرورش 

21 24 0 9 9 4 1395/11/09 2 

 جمع کل 5 17 17 0   
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 اردبیلاستان  کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کاال و خدمات صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

معاون عمرانی  28/04/95 1
 استانداری

24 21 - 2 

  دستور جلسه:

 CNG ایگاه هایا و جبررسی وضعیت استاندارد سازی تجهیزات شهر بازی  و زمین های بازی در استان، آسانسوره -

 متن مذاکرات : 

 ریاست به و مدعوین رحضو با جاری سال در خدمات و کاال کیفیت ارتقاء و استانداردسازی تخصصی کارگروه جلسه اولین

 تشکیل اردبیل انداریاست محل در 28/4/95 مورخه در آذرنژاد مهندس آقای جناب استانداری عمرانی امور محترم معاون

 .گردید

 دارها عملکرد از گزارشی گویی خیرمقدم از پس کارگروه دبیر و استان استاندارد مدیرکل عالیی مهندس جلسه ابتدای در

 یها آسانسور و CNG های جایگاه بازی، زمین بازی، شهرهای تجهیزات سازی استاندارد نحوه و استان استاندارد کل

 فرآورده پخش لیم شرکت استان، شهرداران جمله  از ذیربط های سازمان و ادارات همکاری چگونگی و تشریح برقی

 در ار خود پیشنهادات و اه دیدگاه جلسه اعضاء از هریک سپس.نمودند ارائه را...  و  استان ملی گاز شرکت نفتی،  های

 و استانداری عمرانی ورام هماهنگی محترم معاون نژاد آذر مهندس نهایت در و نمودند بیان جلسه دستور بندهای خصوص

 بر شهروندان و دممر سالمت و ایمنی حفظ برای استاندارد کل اداره وظایف شمردن اهمیت پر ضمن کارگروه ریاست

 ایه جایگاه بازی، یشهرها موضوعات از هریک در در صورت عدم همکاری  نمودند اعالم و تاکید مقررات دقیق اجرای

CNG مورد ذیل شرح به موارد سپس. گردد اقدام قانونی برخورد به نسبت الزم اخطارهای از پس آسانسور ایمنی و 

 .گرفت قرار کارگروه اعضای تصویب

  مصوبات جلسه :

هرگونه  ری از وقوعمقرر گردید شهرداری های شهرستان های استان، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور جلوگی -

وده و همچنـین ت موجود نمـحوادث احتمالی مالکان و بهره برداران تجهیزات شهر بازی ها را ملزم به استاندارد سازی تجهیزا

 فاده از تجهیزات مذکور را صادر ننمایند. بدون گواهی ایمنی به هیچ عنوان اجازه است

مقرر گردید شهرداری های محترم شهرستان های استان در تنظیم قرارداد های تاسیس و یـا بهـره بـرداری از شـهرهای  -2
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 بازی، لزوم اخذ گواهینامه استاندارد برای هریک از تجهیزات شهرهای بازی را قید نمایند.

زش دیده مورد اتور آموضور اپربازرسی شهرداری ها، تمامی موارد اعم از استاندارد تجهیزات و حمقرر گردید در گشت های  -3

 توجه قرار گیرد.

 داران را ملزم بهبهره بر والکان ممقرر گردید در زمان بازرسی ادواری ) هر سه ماه یکبار( از تجهیزات بازی، شهرداری ها،  -4

 یت شده نمایند.همکاری با شرکت های بازرسی تایید صالح

مدیرکل  ازی توسطبن های مقرر گردید استفاده از وسایل زمین های بازی استاندارد و نصب کف پوش استاندارد در زمی -5

 دفتر فنی به شهرداران، فرمانداران و بخشداران استان ابالغ گردد.

، شرکت ملی ستاندارداره کل مایندگان ادامقرر گردید کارگروهی با مسئولیت مدیر کل دفتر فنی استانداری و با حضور ن -6

 پخش  

اری در بازه ل عدم همکدالی فرآورده های نفتی، شرکت گاز، مدیران جایگاه های مربوطه، اتحادیه جایگاه داران جهت بررسی

 روز کاری تشکیل گردد. 10زمانی 

و شهرداری ها  نداری ها، فرماه های اجراییمقرر گردید از طریق معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به کلیه دستگا -7

 ام نمایند.انسور اقدرد آستا نسبت به استاندارد سازی و انجام بازرسی ادواری برای دریافت گواهی استاندا گردد ابالغ

ی اهریافت گودردد قبل از گاستانداری به کلیه شهرداری ها ابالغ  عمرانی امور هماهنگی معاونت مقرر گردید از طریق -8

  داری نمایند.انسور خودای آسایمنی آسانسور و نامه تایید اداره کل استاندارد از صدور پایان کار برای ساختمان های دار

  غائبین جلسه :

 مدیر کل آموزش و پرورش استان-1

 مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل-2

 مجمع امور صنفی-3
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 استان اردبیل سازی و ارتقای کیفیت کاال و خدماتکارگروه تخصصی استاندارد  صـورتجلسه

برگزاری  تاریخ  جلسهشماره 

 جلسه

تعداد کل  ریاست جلسه

 اعضای اصلی

تعداد اعضای اصلی 

 حاضر

تعداد حاضرین غیر عضو 

 دولتی

 عضو غیر حاضرین تعداد

 دولتی غیر

مدیر کل دفتر فنی  9/11/95 2
 استانداری

24 21 - 2 

  دستور جلسه:

 بررسی وضعیت استاندارد سازی آسانسور ادارات و ارگانهای دولتی و مکان های عمومی  -1   

 تجهیزات شهر بازی  و زمین های بازی در استان سازی استاندارد وضعیت بررسی  -2   

  فاقد گواهی بازرسی CNGجایگاه های  سازی استاندارد وضعیت بررسی  -3

 استان سطح در سبک اوزان مشکالت اجرای کنترل  طرح -4

 متن مذاکرات : 

  ریاست به و مدعوین رحضو با جاری سال در خدمات و کاال کیفیت ارتقاء و استانداردسازی تخصصی کارگروه جلسه دومین

 .گردید تشکیل دبیلار استانداری محل استانداری در ترافیک و ونقل حمل و عمرانی امور فنی، کل محترم دفتر مدیر

 دارها عملکرد از گزارشی گویی خیرمقدم از پس کارگروه دبیر و استان استاندارد مدیرکل عالیی مهندس جلسه ابتدای در

 CNG های ایگاهج بازی، زمین های بازی، شهرهای تجهیزات سازی استاندارد نحوه استان درمورد استاندارد کل

 ،گاه های اجراییدست و ادارات همکاری چگونگی و در سطح استان تشریح سبک اوزان برقی و کنترل های ،آسانسور

 ردستو بندهای خصوص رد را خود پیشنهادات و ها دیدگاه جلسه اعضاء از هریک سپس.نمودند ارائه را استان شهرداران

 ی واستاندار ترافیک و لونق حمل و عمرانی امور فنی، دفتر مدیرکل  کنعانپور  مهندس نهایت در و نمودند بیان جلسه

 بر شهروندان و دممر سالمت و ایمنی حفظ برای استاندارد کل اداره وظایف شمردن اهمیت پر ضمن کارگروه ریاست

زمین های  بازی، شهرهای موضوعات از هریک در در صورت عدم همکاری نمودند اعالم و تاکید مقررات دقیق اجرای

 به موارد سپس. گردد ماقدا قانونی برخورد به نسبت الزم اخطارهای از پس آسانسور ایمنی و CNG های بازی، جایگاه

  .گرفت قرار کارگروه اعضای تصویب مورد ذیل شرح

  مصوبات جلسه :

تانداردسازی ام به اسه اقدمقرر گردید اداره کل استاندارد استان،  لیست دستگاه های اجرایی دارای آسانسور را ک -1

 ید.اعالم نما ریاستاندا ترافیک و ونقل حمل و عمرانی فنی،امور آسانسورهای مجموعه خود نکرده اند به دفتر
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 ضورح با و استانداری افیکتر و ونقل حمل و عمرانی فنی،امور دفتر محترم مدیرکل مسئولیت با کارگروهی گردید مقرر  -2 

رای استانداردسازی بهمکاری  عدم دالیل بررسی اجرایی  مربوطه جهت های استاندارد و دستگاه کل اداره نمایندگان

  گردد.  آسانسورهای منصوبه تشکیل

 یها کلیه دستگاه به استانداری ترافیک و ونقل حمل و عمرانی فنی،امور دفتر مدیریت محترم طریق از گردید مقرر -3

   اجرایی،

 نسبت تا رددگ ابالغ مه ایها و همچنین اماکن عمومی از قبیل هتل ها و ساختمان های تجاری نا شهرداری و ها فرمانداری

واهی گداری بدون ز هرگونه بهره برو ا اقدام آسانسور استاندارد گواهی دریافت برای ادواری بازرسی انجام و سازی استاندارد به

 استاندارد آسانسور خودداری بعمل آید.

 های شهرداری کلیه به استانداری ترافیک و ونقل حمل و عمرانی فنی،امور دفتر محترم مدیریت طریق از گردید مقرر -4

 رکا پایان دورص از استاندارد لک اداره تاییدیه نامه و آسانسور های برقی بازرسی گواهی دریافت از قبل گردد تا ابالغ استان

 نمایند. خودداری آسانسور دارای های ساختمان برای

هی ه اخذ گوابحی را ملزم  جدید بهره برداران مراکز تفری کاری فصل شروع از قبل مقرر گردید شهرداری های استان تا -5

 کز را ندهند. ت این مراجهیزابازرسی ساالنه و دوره ای کنند و بدون گواهی بازرسی به هیچ عنوان اجازه بهره برداری از ت

سی به اداره رای بازربع وقت مقرر گردید شهرداری های استان لیست زمین های بازی و تجهیزات مستقر در آنها را در اسر -6

 کل استاندارد ارائه نماید.

ی خودداری هی بازرسخذ گواامقرر گردید شهرداری های استان از بهره برداری زمین های بازی تحت مالکیت خود تا زمان  -7

 و نسبت به استانداردسازی آن اقدام عاجل بعمل آورند.

 و یعمران فنی،امور فتراستانداردسازی نداشته اند به د جهت که همکاری مناسبی CNG های مقرر گردید لیست جایگاه -8

 ارائه و از طریق آنها پیگیری  و مکاتبات الزم صورت گیرد. استانداری ترافیک و ونقل حمل

 ضورح با و استانداری یکتراف و ونقل حمل و عمرانی فنی،امور دفتر محترم مدیریت مسئولیت با کارگروهی گردید مقرر -9

 لخال،خاف شهرستان های اتاق اصن ،حکومتی تعزیرات سازمان صنعت،معدن و تجارت استان، استاندارد، کل اداره نمایندگان

  گردد. تشکیل همکاری برای آزمون و کالیبراسیون اوزان سبک عدم دالیل بررسی جهت

  غائبین جلسه :

 مدیر کل آموزش و پرورش استان -1

 مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل-2

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان-3
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 آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدارکارگروه تخصصی بخش سیزدهم : 

 تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدارکارگروه الف : ترکیب و وظایف 

 زیر شرح به زیست و توسعه پایدارتخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط کارگروه  اعضای  -الف-1

 :شوندمی تعیین

 ریزی استان )رییس(رییس سازمان مدیریت و برنامه -الف

 (دبیر) معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان – ب

  معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان - ج

 استان بحران مدیریت کل مدیر - د

 استان زیستمحیط حفاظت مدیرکل - -ه

 وزیر انتخاب به مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت نماینده - و

 تجارت و معدن صنعت، مدیر کل – ز

 کشاورزی جهاد مدیر کل – ح

 استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیر کل – ط

 استان شهرسازی و راه مدیر کل – ی

 وزیر انتخاب به نیرو وزارت نماینده - ک

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -ل

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان -م

 مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطالعات استان -ن

 مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری -س

 مدیر کل ثبت احوال استان -ع

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان -ف

 مدیر کل پست استان -ص

 ای استانمدیرعامل شرکت آب منطقه -ق
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 ای استانمدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه -ر

 مدیر کل منابع طبیعی استان -ش

 مدیر کل استاندارد استان -ت

 زیستهای مردم نهاد محیطنده شبکه سازماننمای -ث

 

 و بررسی ، تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدارکارگروه  وظایف -الف-2

 :شودمی تعیین زیر موارد در پیشنهاد ارایه

 استان توسعه اندازچشم سند - الف

 استان در آن اجرای و آمایش برنامه - ب

 شهرستانی و استانی مدتمیان توسعه هایبرنامه - ج

 .سرزمین آمایش و محیطیزیست مالحظات و استان توسعه اسناد به توجه با عمرانی بزرگ هایپروژه یابیمکان - د

 ایناحیه توسعه طرحهای - -ه

 استان( GIS) اصلی هاینقشه جهت الزم تدابیر - و

 استان در محیطیزیست مالحظات با توسعه هایطرح - ز

 استان اجرایی هایدستگاه در سبز مدیریت برنامه اجرای برای زیستمحیط و پایه منابع بهینه مصرف سیاستهای - ح

 ایمنطقه توسعه هماهنگی شورای با فعال تعامل - ط

 زیربنایی امور یتخصص کارگروه هماهنگی با جمعیتی هایمحدوده از خارج به مزاحم و آالینده صنایع انتقال - ی

 های اجرایی شورای عالی آمار در استانها و سیاستدر اجرای برنامه هماهنگی -ک

 های توسعه استانیهای آماری مورد نیاز برنامههای موضوعها و اولویتشاخص -ل

 اشاعه و ارتقای فرهنگ آماری متناسب با شرایط استان -م

رکز اردهای مستاندادر استان با رعایت  های آمارگیری ملیهای عمومی و طرحهماهنگی در اجرای بهینه سرشماری -ن
 آمار ایران
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 کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیکبخش چهاردهم : 

 تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیککارگروه الف : ترکیب و وظایف 

 :شوندمی تعیین زیر شرح بهتخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک کارگروه  اعضای  -الف-1

 استاندار )رییس( -الف

 ریزی استان )دبیر(رییس سازمان مدیریت و برنامه -ب

 ریزی استانمعاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه -ج

 مدیر کل ارتبااطات و فناوری اطالعات استان -د

 مدیر کل فنآوری اطالعات استانداری -هـ

 مدیر کل جهاد کشاورزی استان -و

 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان -ز

 مدیر کل آموزش و پرورش استان -ح

 مدیر کل راه و شهرسازی استان -ط

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -ی

 نماینده وزارت نیرو با معرفی وزیر نیرو -ک

 خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان رییس دانشگاه علوم پزشکی و -ل

 مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان -م

 شهردار مرکز استان -ن

 ای استانرییس سازمان نظام صنفی رایانه -س

 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان -ع

 مدیر کل استاندارد استان -ف

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانآمار و اطالعات  معاون -ص

 نآوریفات و ها و موسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقاز رؤسای دانشگاه یک نفر -ق
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 ردموا در پیشنهاد ارایه و بررسی ،تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیککارگروه  وظایف -الف-2

 :شودمی تعیین زیر

 استان در اداری نظام تحول راهکارهای - الف

 غیردولتی بخش به اجرایی دستگاههای واگذاری قابل فعالیتهای - ب

 مانساز اجرایی گاههایدست نیاز مورد جامع اطالعاتی بانکهای تشکیل و موجود اطالعاتی بانکهای استانداردسازی - ج

 کارکنان مدتکوتاه تخصصی و شغلی آموزشهای - د

 آن اجرای حسن بر نظارت و عمومی خدمات حوزه در وریبهره ارتقای - -ه

 .هادستگاه انسانی نیروی بهینه توزیع و ترکیب ساختار، - و

 های اجراییهای خدمات الکترونیکی دستگاهراهکارهای توسعه زیرساخت -ز

 دستگاهی در استانگذاری اطالعات بینارهای به اشتراکهکرا -ح

 هیبرون دستگاافزاری خدمات الکترونیک درون و افزاری و سختهای نرمراهکارهای توسعه سامانه -ط

 انیهای استها( دستگاهسازی، استانداردسازی و بهینه کردن تارنماهای )وبسایتساز و کارهای یکسان -ی

طالعات که ملی اتر شببندی، هماهنگی و تسهیل جهت توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارایه بر بسشناسایی، اولویت -ک
 در استان
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 آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریکارگروه تخصصی بخش پانزدهم : 

 کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریالف : ترکیب و وظایف 

 :شوندمی تعیین زیر شرح به وری و نوآوریآ کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فن اعضای  -الف-1

 استاندار )رییس( توسعه مدیریت و سرمایه انسانیمعاون  -الف

 تحقیقات و فنآوری در استان به انتخاب وزیر )دبیر( نماینده وزیر علوم، -ب

 ریزی استانرییس سازمان مدیریت و برنامه -ج

 مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطالعات استان -د

 جمهورنماینده معاونت علمی و فنآوری رییس -هـ

 یناورفقات و یکی از رؤسای پارک علم و فنآوری استان به انتخاب معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقی -و

 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان -ز

 رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان -ح

 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان -ط

 رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان -ی

 رییس جهاد دانشگاهی استان -ک

 استان  مدیر کل آموزش و پرورش -ل

 استان مدیر کل صدا و سیمای مرکز -م

 مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری -ن

 نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر -س

 نآوریفات و ها و مؤسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقیک نفر از رؤسای دانشگاه -ع

 ش پزشکیآموز زشکی دولتی استان به انتخاب وزیر بهداشت، درمان وهای علوم پیک نفر از رؤسای دانشگاه -ف

 سالمییک نفر از رؤسای واحدهای استانی دانشگاه ازاد اسالمی به انتخاب رییس دانشگاه ازاد ا -ص

از بخش  از آنان ک نفریدو نفر از مدیران ارشد شرکتهای تولیدی و خدمات مهندسی و دانش بنیان استان که حداقل  -ق
 ر دولتی باشد با معرفی استاندارغی
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 در پیشنهاد ارایه و بررسی ، وری و نوآوریآ کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فن وظایف -الف-2

 :شودمی تعیین زیر موارد

 تدوین و به روز رسانی سند آمایش علم و فنآوری استانی -الف

 استانریزی در جهت استقرار و اصالح نظام نوآوری منطقه در برنامه -ب

مایش آساس سند بر ا مدت، میان مدت و بلندمدت آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری استانهای کوتاهتدوین برنامه -ج
 مصوب

 های استانیها و مزیتهای تحقیقاتی و فنآوری استان بر مبنای شناسایی نیازها، تواناییتعیین اولویت -د

 فناوری حقیقات وتلوم، عو نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای  های علمی، فنآورانهنحوه نظارت بر فعالیت -هـ

های کتوری و شرهای فنآهای علم و فنآوری و شهرکهای حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارکتدوین برنامه -و
 دانش بنیان در استان

هداف و اآوری با و نو وزش، پژوهش، فنآوریهای استانی در زمینه آمتدوین ساز و کار همسویی بین اهداف و سیاست -ز
 های ملیسیاست

 

 

 

 

 

 


